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RESUMO 

 

 

 

 

AZEVEDO, Ana Lucia Sousa de. Versões de Cinderela no Brasil hoje: Quem conta um 

conto aumenta um ponto? Rio de Janeiro, 2008. Dissertação (Mestrado em Lingüística 

Aplicada) – Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada, 

Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 

 

 

Para a pesquisa desenvolvida nesta dissertação, foi feito um levantamento de edições do 

conto ―Cinderela‖ em bibliotecas, livrarias e na Internet. As obras encontradas foram 

analisadas de acordo com parâmetros propostos pelos Estudos Descritivos da Tradução, 

principalmente o modelo para descrições de traduções de Lambert e Van Gorp (1985). Faz-

se primeiramente, uma revisão da história da Literatura Infantil e Juvenil, seguida de sua 

chegada ao Brasil por meio da tradução. Em seguida, discute-se a questão do ajustamento 

vs tradução e seus usos na  Literatura Infantil e Juvenil no Brasil. Finalmente, as obras 

levantadas são analisadas quanto ao conteúdo que apresentam do conto ―Cinderela‖, bem 

como de algumas particularidades lingüísticas de suas retextualizações. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

AZEVEDO, Ana Lucia Sousa de. Versões de Cinderela no Brasil hoje: Quem conta um 

conto aumenta um ponto? Rio de Janeiro, 2008. Dissertação (Mestrado em Lingüística 

Aplicada) – Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada, 

Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 

 

 

For the research carried out in this dissertation, a survey was made of the editions of the 

short story ―Cinderella‖ found in libraries, book stores and on the Internet. The works 

found were analyzed according to the parameters proposed by Descriptive Translation 

Studies as specified by Lambert e Van Gorp (1985). Initially, a review of the history of 

Children‘s Literature is carries out, followed by the history of its arrival in Brazil by means 

of translation. Next, the translation vs adaptation issue is discussed, as are the uses of 

adaptation in Children‘s Literature in Brazil. Finally the works found are analyzed 

according to the content of the ―Cinderella‖ short story, and a few features of their 

language in translation are discussed. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O mundo infantil é uma terra de faz-de-conta sem fim, onde a magia torna tudo 

possível e o resultado é sempre um ―final feliz‖, felicidade esta que me impulsionou à 

escolha deste trabalho. Durante tantos momentos mágicos de minha vida, na infância, os 

contos de fadas foram meus amigos inseparáveis. Dentre esses, ―Cinderela‖ é a minha 

estória preferida, a narrativa que mais li durante minha infância, a que mais guardo na 

memória e a que pretendo contar muitas vezes para minha filha. 

Apesar de ter tido a oportunidade de ler vários contos de fadas, em ―Cinderela‖ o 

enredo me fascinava e o modo como a magia foi usada me deixava muito entusiasmada: 

uma menina sai da condição de escrava e se torna, em um passe de mágica, uma linda 

princesa. Porém, o encantamento era ainda maior quando no final Cinderela se casava com 

o príncipe e eu lia: ―...e viveram felizes para sempre.‖ Essa relação príncipe-princesa, 

acredito, mexe com o imaginário feminino, no sentido de encontrar a felicidade ao lado de 

quem se ama. 

A idéia de explorar diferentes versões do conto ―Cinderela‖ ganhou consistência à 

medida que, aprofundando meus estudos, constatei que havia muitas Cinderelas ou Gatas-

Borralheiras, narradas desde os primórdios da humanidade, e que os famosos contos dos 

Irmãos Grimm e de Charles Perrault tinham muitas versões em português, bem como para 

outras línguas. 

Despertou curiosidade também o fato de que a personagem e a tantas versões de sua 

estória são conhecidas universalmente, e, em contrapartida, os originais são tão 

desconhecidos do grande público brasileiro, tanto no que diz respeito à suas origens, 

quanto à sua autoria, apesar das várias edições encontradas no mercado brasileiro. 
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Durante o Curso de Mestrado, ao tomar contato com as Teorias da Tradução, 

descobri que era possível combinar meu interesse pela Cinderela com uma área de estudos 

acadêmicos que, embora incipiente, já conta com alguns trabalhos importantes: a tradução 

da Literatura Infantil e Juvenil. Tão incipiente é a área que a Routledge Encyclopedia of 

Translation Studies (BAKER, 1998), um marco na área, não contém verbete ou artigo 

sobre o tema. No entanto, verifiquei que, no próprio Programa Interdisciplinar de Pós-

Graduação em Lingüística Aplicada da  Faculdade de Letras da UFRJ, já havia algumas 

dissertações defendidas na área, por exemplo Alves (2007) e Manfredini (2007), que se 

focam nos leitores, bem como Meirelles (2006) que trabalha com a tradução de um livro de 

Madonna. No Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas, por outro lado, encontrei 

o trabalho de Fantinatti (2004), devotado à tradução de Pinóquio. 

Finalmente, é Coelho (1987) quem fecha a questão: a tradução é mesmo uma matriz 

geradora da Literatura Infantil-Juvenil no Brasil e no mundo e, portanto, uma questão 

digna de investigação dentro dos Estudos da Tradução. 

Convencida, portanto, de que podia conjugar meu interesse de menina, que se 

transportou à idade adulta, para minha pesquisa de mestrado, comecei pelo estudo da 

Literatura Infantil e Juvenil, sua história e suas origens, o que relato no capítulo 2, focando 

especialmente as versões de ―Cinderela‖ e a questão da tradução, particularmente a 

chegada da Literatura Infantil e Juvenil no Brasil por meio da tradução. 

No capítulo 3, apresento os Estudos Descritivos da Tradução, com base na 

conceituação do polissistema literário de Even-Zohar (1979), detendo-me particularmente 

no modelo para descrições de traduções de Lambert e Van Gorp (1985). Discuto a questão 

da tradução vs adaptação já que esta questão parece imbricada mesmo na divulgação da 

Literatura Infantil e Juvenil — basta dizer que o único momento em que a Routledge 

Encyclopedia of Translation Studies (BAKER, 1998) menciona esta literatura é quando 
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apresenta a questão da adaptação. Procuro conceituar a adaptação e lançar um olhar sobre 

seus usos no contexto da Literatura Infantil e Juvenil. 

Para poder examinar a Cinderela no Brasil de hoje, fiz um levantamento de tudo 

que pude encontrar em bibliotecas, nas livrarias e na Internet. Procurei, inclusive, encontrar 

as versões originais dos textos de Basile, dos Irmãos Grimm e de Perrautl, assim como 

traduções para o inglês, que é minha língua de trabalho. Esses textos compõem o Anexo I 

desta dissertação. As versões de Cinderela que levantei são analisadas no capítulo 4, em 

duas fases: primeiramente, descrevo as características físicas e de produção das obras 

encontradas. Um fichamento de algumas dessas obras se encontra no Anexo II. Em 

seguida, faço uma análise das igualdades e discrepâncias que encontrei no conteúdo do 

conto. Finalmente, apresento algumas questões relativas à linguagem utilizada nos textos. 

Minhas observações finais são apresentadas no capítulo 5. 
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2. A LITERATURA INFANTIL 
 

Antes de poder abordar a questão do conto ―Cinderela‖, de suas inúmeras versões, 

traduções e adaptações em circulação no Brasil hoje, torna-se preciso um exame mais 

amplo da Literatura Infantil. Desta forma, este capítulo faz um relato histórico da 

Literatura Infantil no mundo. Em seguida, relata a chegada desta Literatura ao Brasil. 

Finalmente, tendo em vista a importância da tradução para a veiculação da Literatura 

Infantil, discute esta operação no Brasil. 

 

2.1 Um breve relato histórico 

 

É a partir do século XIX que começam os estudos científicos acerca da literatura 

folclórica e popular de cada nação. Nesse momento, surgem diversas controvérsias 

levantadas por filólogos, antropólogos, etnólogos, psicólogos e sociólogos, que tentavam 

encontrar as fontes ou os textos matrizes da literatura maravilhosa, de produção anônima e 

coletiva (COELHO, 1998, p. 16). 

Tais controvérsias abrangem até mesmo o que pode ou deve ser considerado como 

―Literatura Infantil‖. Na concepção de Coelho (1993 p. 42), sob esse o rótulo, estão 

compreendidas diversas modalidades de textos, desde os contos de fadas, as fábulas, os 

contos maravilhosos, as lendas, as estórias do cotidiano... até as biografias romanceadas, os 

romances históricos, a literatura documental, ou informativa, e muitos outros. Segundo a 

autora, ―conhecer a Literatura que cada época destinou às suas crianças é conhecer os 

ideais e valores ou desvalores sobre os quais cada sociedade se fundamentou‖ (p. 24). 

Por este motivo, estudiosos de diversas áreas conseguiram, por percursos 

diferentes, traçar e acompanhar os caminhos do importante papel desempenhado pela 
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literatura na difusão dos valores, ideais, comportamentos etc. que caracterizavam cada 

sociedade e que, com o decorrer dos tempos, vêm conduzindo a humanidade, em seu longo 

processo de evolução (COELHO, 1987, P.22). 

Apesar das pesquisas e investigações, porém, não é possível precisar onde e quando 

nasceram as narrativas populares. Segundo (COELHO, 1998, p. 16), sua origem perde-se 

na poeira dos tempos. Não se duvida de que o impulso de contar histórias deve ter nascido, 

no homem, no momento em que este sentiu a necessidade de comunicar aos outros alguma 

experiência sua que poderia ter significação para todos (COELHO, 1987, p. 22). A 

antiguidade dessas narrativas é atestada por Tolkien (2006, p. 26), que afirma: ―coisas 

semelhantes às histórias de fadas aparecem em registros muito primitivos e são 

encontradas universalmente onde quer que exista linguagem‖. 

Arroyo (1968, p. 47-48), porém, sublinha que há uma enorme dificuldade de 

distinguir a filiação de muitas das estórias conhecidas hoje, pois suas fontes principais 

estariam em livros do Oriente, em velhíssimas civilizações, como, por exemplo, em obras 

tais como Pantcha-Tantra, Calila e Dimna, Mahabharata, Directorium Vitae e 

Hitopadexa. 

Coelho (1998, p. 15) afirma que diversas formas de narrativas populares pertencem 

aos povos da antiguidade. Estas, uma vez fundidas, confundidas e transformadas, se 

espalharam por toda parte e permanecem até hoje como uma rede, cobrindo todas as partes 

do mundo: constituem a literatura folclórica e os velhos textos novelescos que, apesar de 

terem origens comuns, assumem em cada nação um caráter diferente. 

Ao aprofundar-se no tema, Coelho (1998, p. 15) informa que: 

 

Se perseguirmos numa viagem através dos textos (muitos dos quais 

nasceram séculos antes de Cristo), passaremos pelas sábias e 

místicas regiões na Índia ou do misterioso Egito; defrontaremos a 
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bíblica Palestina do Velho Testamento e a Grécia clássica; 

entraremos pelo Império Romano adentro, descobrindo-o como o 

grande mediador / divulgador que foi, no Ocidente, de toda a 

sabedoria mágica gerada no Oriente. Ao mesmo tempo, 

descobriremos as migrações narrativas realizadas na Pérsia, Irã, 

Turquia e principalmente na luxuriosa Arábia, cuja ênfase na 

materialidade sensorial mais plena vai se contrapor ao 

espiritualismo gerado pela imaginação sonhadora dos celtas e 

bretões. (itálico no original) 

 

A autora acrescenta que tais estórias, a partir da Idade Média, são assimiladas pela 

tradição européia. Segundo a autora, a ―célula máter‖ da literatura infantil hoje conhecida 

como clássica encontra-se na Novelística Popular Medieval. A autora sustenta, ainda, que, 

apesar das muitas controvérsias, hoje, é ponto pacífico, entre os orientalistas, que a fonte 

mais antiga da literatura popular maravilhosa, integrada no folclore de todas as nações do 

mundo ocidental, é a oriental (COELHO, 1998, p. 10-19). 

Segundo Lajolo e Zilberman (1991, p. 23), o que hoje denominamos Literatura 

Infantil apareceu durante o século XVII, época em que as mudanças na estrutura da 

sociedade desencadearam repercussões no âmbito artístico. O aparecimento dessa literatura 

tem características próprias, pois decorre da ascensão da família burguesa, do novo 

―status‖ concedido à infância na sociedade e da reorganização da escola. 

Coelho (1998, p. 16) relata que os contos clássicos conhecidos, apesar de 

historicamente terem nascido na França do século XVII, ―na faustosa corte do rei Luís XIV 

e pela mão do erudito Charles Perrault‖, tiveram suas origens bem antes desse período, e 

nasceram para falar aos adultos. A autora (COELHO, 1993, p. 26) ainda complementa que, 

como a criança era vista como um adulto em miniatura, os primeiros textos infantis 

resultaram da adaptação (ou minimização) de textos escritos para adultos. 

Segundo Arroyo (1968, p. 36): 
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Na base da literatura infantil estará sempre, soberanamente, a 

literatura oral que a antecede historicamente e a fundamenta 

tematicamente. Charles Perrault apanhou na tradição oral todos os 

temas de seus contos, subtitulados Contes de ma Mère l’Oye, 

narrativa de legendas célticas de raízes talvez no Oriente e já no 

século XVII, quando apareceu no seu livro, de patrimônio comum a 

toda Europa ocidental. 

 

Ainda de acordo com Coelho (1993, p. 106) paralelamente às coletâneas de 

Perrault, La Fontaine, Grimm, Andersen e outras, surgem livros não populares, chamados 

de cultos, que inicialmente eram destinados aos adultos, mas acabaram tornando-se 

famosos como literatura infantil ou juvenil. Com eles, surgem outros livros ligados 

diretamente ao público infantil. 

Tolkien (2006, p. 17) aponta que a maioria dos contos de fadas provém de fontes 

francesas e ressalta que a influência de Charles Perrault é de grande relevância no mundo 

anglófono em particular. O autor opina que, ―desde que seus Contes de ma Mère l’Oye 

foram traduzidos pela primeira vez para o inglês, no século XVIII, e de outros excertos do 

vasto repertório do Cabinet de Fées que se tornaram famosos‖, se pedíssemos uma pessoa 

para citar ao acaso um conto de fadas, era de supor que mencionaria ―uma daquelas coisas 

francesas, como O Gato de Botas, Cinderela ou Chapeuzinho Vermelho‖. O autor não 

deixa de mencionar, porém que algumas pessoas poderão lembrar-se primeiro dos Contos 

de Grimm‖. 

De acordo com Arroyo (1968, p. 30): 

 

O século XVII foi rico de obras importantes para a literatura 

infantil, mas a idade de ouro foi, sem dúvida, o século XVIII. 

Pretende-se dar balizamento mais significativo, o mesmo ocorrendo 

em relação ao século XIX, que se inicia com a publicação da 

coletânea de estórias dos Irmãos Grimm, Kinder- und 

Hausmärchen, em 1812. 
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Lajolo e Zilberman (1991, p. 15) indicam que as primeiras obras infantis surgiram 

no mercado de livros na primeira metade do século XVIII. Antes disso, durante o 

classicismo francês, no século XVII, foram escritas histórias que vieram a ser consideradas 

como literatura infantil: As fábulas, de La Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As 

aventuras de Telêmaco, de Fénelon, lançadas em 1717. 

Coelho (1993, p. 36) afirma que tais obras, 

 

antes de se perpetuarem como literatura infantil, foram literatura 

popular. Em todas elas havia a intenção de ―passar‖ determinados 

valores ou padrões a serem respeitados pela comunidade ou 

incorporados pelo comportamento de cada indivíduo. Mostram as 

pesquisas que essa literatura inaugural nasceu no domínio do mito, 

da lenda, do maravilhoso... 

 

A autora, no entanto, argumenta que ―a localização das origens da Literatura 

Infantil, em remotas expressões da literatura adulta, por si só, não explica as diferentes 

formas que ela vem assumindo desde que, no séc. XVII, começou a ser escrita 

especificamente como tal: literatura para crianças‖ (itálico no original) (COELHO, 1993, 

p. 41). 

Conforme explicam Lajolo e Zilberman (1991, p. 23), é a partir do século XVIII 

que a criança passa a ser considerada um ser diferente do adulto, com necessidades e 

características próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber 

uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta. 

Coelho (1993, p. 105-106) comenta que, nessa época, também começa a 

preocupação da escola para todos; e as reformas pedagógicas se voltam para a 

alfabetização para todos. Com essa nova preocupação com a leitura, começaram a aparecer 

resumos de certos livros para adultos e adaptações para as crianças. Porém, os motivos das 
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estórias continuavam os mesmos: luta pelo poder; submissão absoluta à autoridade, 

obediência aos preceitos consagrados etc. 

Coelho (1993, p. 105) sustenta que, a partir do século XVIII, enquanto as narrativas 

antigas continuavam se difundindo pela Europa, por meio de diferentes coletâneas 

populares, nos ―serões familiares‖ continuava o costume de contar estórias ―ao pé do 

fogo‖, isto é, as estórias eram contadas pelas mulheres de geração a geração. Adultos e 

crianças participavam juntos dessas reuniões, ouvindo as mesmas narrativas. 

Arroyo (1968, p. 31) afirma que o século XIX foi o século de afirmação da 

Literatura Infantil, pois nele nasceram livros marcantes ―que vêm desafiando o tempo‖ 

como Pinóquio, de Carlo Lorenzini, conhecido como Collodi. 

 

2.2 A estória infantil 

 

As narrativas hoje conhecidas como Literatura Primordial, com seu caráter 

fantasioso, embora não tenham sido registradas em material perene, perduraram através 

dos séculos, preservadas apenas pela memória do povo (COELHO, 1998, p. 16). 

As estórias infantis têm suas raízes na oralidade popular e vêm sendo contadas de 

uma geração a outra, constituindo-se em um importante mediador cultural. Assim como a 

Literatura percorreu um trajeto que a levou da oralidade à escrita, a literatura destinada às 

crianças percorreu caminho idêntico (COELHO, 1987, p. 21-22). 

Essa transformação de literatura oral para literatura escrita iniciou-se na França, 

com Charles Perrault (COELHO, 1998, p. 65-66). De acordo com a autora, ao final do 

século XVII, na França, houve um declínio das narrativas maravilhosas: parte delas 

transformara-se em ―narrativas populares folclóricas‖, perdendo sua essência. Atraído por 
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esses relatos maravilhosos, guardados pela memória do povo, Charles Perrault cria, em 

1697, o primeiro núcleo da literatura infantil ocidental: Histórias ou contos do tempo 

passado, com suas moralidades – Contos da minha mãe gansa (Histoires ou contes du 

temps passé, avec des moralités: Contes de ma Mère l’Oye). 

Lajolo e Zilberman (1991, p. 16) sustentam que Perrault não é responsável apenas 

pelo primeiro surto de literatura infantil, cujo impulso inicial incorpora as fábulas de La 

Fontaine e Fénelon. Segundo as autoras, o livro de Perrault enfoca também uma 

preferência pelo conto de fadas, fazendo com que uma produção de natureza popular e oral 

se tornasse Literatura Infantil. 

A partir dessa primeira coletânea, explica Coelho (1998, p. 68), Perrault volta-se 

totalmente para sua redescoberta da narrativa popular maravilhosa, com uma dupla 

intenção: provar a equivalência de valores ou ―sabedoria‖ entre os antigos greco-latinos e 

os antigos nacionais e, com esse material redescoberto, divertir, principalmente as 

meninas, orientando sua formação. É pelas mãos de Perrault que, pela primeira vez, são 

publicados contos como A Bela Adormecida no bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Barba 

Azul, O Gato de Botas, As Fadas, A Gata Borralheira, Henrique do Topete e O Pequeno 

Polegar, todos eles originários dos antiqüíssimos lais, ou dos romances célticos-bretões, e 

de narrativas originais indianas, que, com o passar do tempo, sofreram transformações e já 

tinham perdido seus significados originais. 

Arroyo (1968, p. 30) aponta que 

 

A importância de Perrault não é apenas de criador, mas também a 

de escritor que rompeu com o preconceito mantido em torno da 

cultura popular e em torno da criança. Graças ao seu livro 

possibilitou o florescimento de uma série de autores importantes 

para a literatura infantil, tanto em seu país como em outras nações 

da Europa. 
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Coelho (1998, p. 67) acrescenta que a preocupação de Perrault, no princípio de 

recriação literária do folclore, não estava ligada com a infância. Isso só ocorreu após sua 

terceira adaptação, A Pele de Asno, em que houve interesse de produzir uma literatura 

infantil. 

De acordo com Abramovich (1991, p. 122-23) Perrault, um erudito e acadêmico 

francês, foi autor de vários livros para adultos, tornando-se, no entanto, célebre e imortal 

por seu único volume de contos para crianças. Foram histórias recolhidas junto ao povo, 

respeitando sempre suas características próprias, tais como: o cruel, a moral e o poético. 

Muitos de seus contos foram também recontados pelos irmãos Grimm, mais de um século 

depois. 

Perrault, diferentemente dos Grimm, nunca buscou enfatizar o sabor francês 

particular das histórias, contentando-se simplesmente em recontar os contos que ouvira na 

infância, de acordo com Tatar (2004, p. 355-56). A autora comenta que os contos 

populares de origem camponesa foram ―transplantados‖ para uma cultura cortesã que 

valorizava uma forma ―literariamente estilizada e toques extravagantes‖. Histórias que 

antes haviam sido vistas como ―vulgares e grosseiras‖, foram implantadas em uma nova 

cultura literária, uma cultura que pretendia socializar, civilizar e educar crianças. 

Segundo Coelho (1998, p. 73-74), Jacob e Wilhelm Grimm (filólogos e grandes 

folcloristas, estudiosos da mitologia germânica e da história do Direito Alemão) foram 

participantes do Círculo Intelectual de Heidelberg. Os Irmãos Grimm, como eram 

conhecidos, recolheram da memória popular as antigas narrativas maravilhosas, lendas ou 

sagas germânicas, onde se mesclavam relatos das mais diversas fontes, que os germanos, 

ao longo dos séculos, foram acrescentando aos seus próprios. Alguns dos mais conhecidos 

entre esses contos são: A Bela Adormecida, Os músicos de Bremen, Os sete anões e a 
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Branca de Neve, O Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira, O corvo, As aventuras do 

irmão folgazão, A dama e o leão etc. 

Coelho (1998, p. 73-74) comenta: 

 

Na imensa massa de textos que lhes serve para os estudos 

lingüísticos, os Grimm redescobrem o mundo maravilhoso da 

fantasia e dos mitos que desde sempre seduziu a imaginação 

humana. Selecionam uma centena deles e, despojando-os da 

erudição com que haviam sido tratados, começam a publicá-los 

com o título de Contos de fadas para crianças e adultos (Kinder 

und Hausmaerchen – 1812-1822) (itálico no original)
 1
 

 

Segundo Tatar (2004, p. 350), os Irmãos Grimm produziram uma obra que se situa 

perto da Bíblia em importância, ao recolher contos populares de regiões de língua alemã. 

Quando Jacob e Wilhelm Grimm desenvolveram seu primeiro plano de reunir contos 

populares alemães, tinham em mente um projeto erudito. Queriam capturar a voz ―pura‖ do 

povo alemão e ―preservar na página impressa a poesia oracular da gente comum‖. 

Tatar (2004, p. 351-52) comenta que os Grimm basearam-se em diversas fontes, 

tanto orais quanto literárias, para reunir sua coletânea. A autora afirma, ainda, que ―as 

anotações que fazem dos contos revelam o quanto se serviram de várias compilações 

nacionais, recorrendo a fontes literárias e a análogos europeus para elaborar a versão 

folclórica definitiva de um conto‖. Os Grimm passaram muitos anos ouvindo, tomando 

notas e rascunhando diferentes versões de cada conto, complementa a autora. Em 

sucessivas edições desses contos, Wilhelm Grimm acrescentou novas informações aos 

textos, até o ponto de deixá-los com o dobro do tamanho original. 

Coelho (1998, p. 75-76) comenta que mais de um século separa os contos alemães 

dos Grimm daqueles registrados na França, por Perrault. Entretanto, as semelhanças entre 

                                                 
1
 Para Tatar (2006, p. 351) a tradução de Kinder und Hausmaerchen é Contos da infância e do lar. 
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eles são evidentes. Entre elas, o fato de que esses autores usaram o mesmo rótulo, contos 

de fada ou contos maravilhosos, para classificar suas narrativas. A autora afirma, ainda, 

que a mesma terminologia foi usada em relação aos contos que, cerca de vinte anos após a 

recolha dos Grimm, Andersen vai buscar na literatura popular nórdica, acrescentando que 

 

consagrado, hoje, como o verdadeiro criador da literatura infantil, o 

poeta e novelista dinamarquês Hans Christian Andersen publicou, 

com o título geral de Eventyr (1835-1872), por volta de duas 

centenas de contos infantis. Parte deles foi criação do próprio 

escritor. Daí a mescla de matérias que convivem em seu universo 

literário sob um mesmo rótulo: eventyr, ou, na tradução mais 

comum, ―contos‖. (itálico no original) (COELHO, 1998, p. 76) 

 

Abramovich (1991, p. 122-123) faz um estudo em reúne os autores mais 

importantes que figuraram no campo do conto de fadas, como por exemplo, Charles 

Perrault, Hans Christian Andersen e os Irmãos Grimm. Com base nesse estudo, criei o 

quadro sinótico abaixo, em que ficam destacados os papéis que tiveram nessa trajetória. 

 

QUADRO I 

Os mais importantes autores dos contos de fadas (sécs. XVII, XVIII e XIX) 

 

Charles PERRAULT 

(França) 

Irmãos GRIMM 

(Alemanha) 

Hans Christian 

ANDERSEN (Dinamarca) 

(1628-1703) 
Jacob Grimm (1785-1863) 
Wilhelm Grimm (1786-1859) (1805-1875) 

―Histoires ou contes du 

temps passé, avec des 

moralités: Contes de ma 

Mère l’Oye ‖ – 1697 

(Histórias ou contos do 

tempo passado, com suas 

moralidades – Contos da 

minha Mãe Gansa) 

―Kinder und Hausmärchen‖ 

(Contos da infância e do lar) 

1º volume – 1812 

2º volume - 1815 

―Eventyr og Historier‖ 

(Histórias e Aventuras) - 

1835-1872 

Escritor e arquiteto francês 

célebre pela coletânea para 

crianças que publicou com o 

nome de seu filho Perrault 

Foram iniciadores da 

filologia germânica e são 

famosos por seus contos, 

recolhidos da tradição e 

Seu pai era sapateiro e sua 

mãe lavadeira. Sua vida foi 

como seus contos de fadas: 

cheia de humilhações. Em 
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d'Armancour. Em seus 

contos, predomina a 

atmosfera de leveza, bom 

humor ou alegria, que 

neutraliza os dramas ou 

medos existentes na raiz de 

todos os contos. 

lendas populares. Assim 

como Perrault, a leveza, o 

bom humor ou alegria eram 

características principais de 

seus contos. 

seu amplo repertório de 

contos, o lirismo se alterna 

com o grotesco, e o 

encantamento oferece faces 

dramáticas. Predomina, em 

geral, um ar de dor e 

tristeza. 

 

2.2.1 Os temas dos contos de fadas 

 

Através dos séculos durante os quais os contos de fadas foram recontados, lembra 

Arroyo (1968), estes se tornaram cada vez mais refinados e passaram a transmitir ao 

mesmo tempo significados explícitos e implícitos — passaram a falar simultaneamente a 

todos os níveis da personalidade humana, comunicando-se de forma a atingir tanto a 

ingenuidade infantil como a maturidade do adulto. O autor complementa ainda que ―é 

característico dos contos de fadas colocar um dilema existencial de forma breve e 

categórica‖ (p. 14). 

Mesmo com a enorme distância que separa os tempos atuais dos contos de fadas, 

sublinha Bettelheim (1980), é inegável a riqueza de ensinamentos e orientação que 

transmitem tanto às crianças quanto os adultos. ―É através deles que se pode aprender mais 

sobre os problemas interiores dos seres humanos, e sobre as soluções corretas para seus 

predicamentos em qualquer sociedade, do que com qualquer tipo de estória dentro de uma 

compreensão infantil‖, comenta o autor (p. 13). 

Um estudo dos temas dos contos de fadas foi feito por Abramovich (1991, p. 123-

138), que conclui que o objetivo central deles é a problemática da sociedade moderna no 

que se refere ao mundo infantil. Com base na análise da autora, criei o Quadro II abaixo, 

onde os temas são apresentados em correlação com os contos que os abordam: 
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fantasia 

Quadro II – Os temas dos contos de fada 

OS CONTOS DE FADAS FALAM... 

de medos Chapeuzinho vermelho, Os sapatos vermelhos 

de amor Soldadinho de chumbo, A pequena sereia 

da dificuldade de ser criança O pequeno polegar, Peter Pan 

de carências Joãozinho e Mariazinha, A menina dos fósforos 

de autodescobertas O patinho feio, João e o pé de feijão 

de perdas e buscas Bela adormecida, Gato de botas 

 

A análise desses temas, feita por Tolkien (2006, p. 53-81), revela que os contos de 

fadas também nos oferecem as seguintes peculiaridades: Fantasia, Recuperação, Escape, 

Consolo. Para resumir esta análise, preparei a Figura I, abaixo: 

 

Figura I – Peculiaridades dos contos de fadas 

 

CONTO DE FADAS 

 

 

 

 

 

Imaginação: 

formação de 

imagens mentais do 

que não está de fato 

presente. 

Re-tomada: 

dar um novo 

sentido à vida. 

Vida real: 

fuga da realidade. 

Final feliz: 

é sempre 

esperado e 

desejado nos 

contos de fadas. 

 

De acordo com Bettelheim (1980, p. 20-21): 

 

Os contos de fadas são ímpares, não só como uma forma de 

literatura, mas como obras de arte integralmente compreensíveis 

recuperação escape consolo 
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para a criança, como nenhuma outra forma de arte o é. Como 

sucede com toda grande arte, o significado mais profundo do conto 

de fadas será diferente para cada pessoa, e diferente para a mesma 

pessoa em vários momentos de sua vida. 

 

De acordo com Coelho (1987, p. 25-26) os livros literários de maior circulação 

entre as crianças têm sido: romances de aventuras; contos jocosos; contos exemplares; 

narrativas religiosas; fábulas; contos de fadas etc., ou seja, narrativas que tratam das coisas 

importantes no que diz respeito à condição humana: 1) Aventura e emoções — sentimentos 

vividos pelos homens, alçando-se de seus limites humanos ao nível heróico. 2) Os recursos 

ou artimanhas picarescos — usava-se o riso para castigar os erros humanos. 3) Alimento à 

imaginação e à fantasia — preencher os momentos de ócio e tornar a vida mais prazerosa. 

4) Comportamento e conhecimentos — considerados ideais em uma sociedade: boas 

maneiras, cordialidade, higiene, etc. 5) Aperfeiçoamento interior — convívio harmonioso 

com os outros, resignação às provas que o destino solicitar e conseqüente recompensa ou 

castigo no céu ou inferno —– essa é uma linha ligada à religiosidade. 6) Conhecimentos 

gerais — exigidos às pessoas cultas: Museu pitoresco, História natural etc. 

Arroyo (1968, p. 25) sustenta que, ao se compararem estórias antigas com as 

edições mais modernas, constatam-se, entre elas, diferenças fundamentais na sua 

construção, no desenrolar de seus temas, na utilização da linguagem e do vocabulário. O 

autor, considera, ainda, que, em síntese, a natureza da Literatura Infantil, o seu peso 

específico, é sempre o mesmo e invariável: mudam as formas, o revestimento, o veículo de 

comunicação — que é a linguagem. 
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2.2.2 A Cinderela contada e recontada 

 

A Cinderela é uma personagem familiar a todos nós. No entanto, conforme aponta 

Abramovich (1991, p. 120), hoje em dia, ―quem lê ‗Cinderela‘ não imagina que há 

registros de que essa estória já era contada na China, durante o século IX d.C.‖, com o que 

concorda Bettelheim (1980, p. 277). 

Tatar (2004, p. 37) aponta que Yeh-hsien, Cendrillon, Cinderella, Ashenputtel, 

Rashin Coatie, Mossy Coat, Kattie Woodencloack e Cenerentola são apenas algumas das 

denominações dadas, através dos tempos e em várias tradições folclóricas, àquela que 

conhecemos como Cinderela ou Gata Borralheira. 

Segundo a autora, a primeira Cinderela de que temos notícia chamava-se Yeh-

hsien, e sua estória foi registrada por Tuan Ch‘engshih por volta de 850 d.C., o que, no 

entanto, apesar da distância temporal e cultural, não a torna tão diferente das estórias 

atuais: Yeh-shien se veste de forma maltrapilha, é humilhada pela madrasta e sua filha e 

faz os serviços domésticos. Embora sua salvação apareça sob a forma de um grande peixe, 

diferentemente das versões mais conhecidas no Ocidente, a moça triunfa sobre sua 

madrasta e a filha desta, que são mortas a pedradas (TATAR, 2004, p. 37). 

De acordo com autora, desde as versões mais antigas do conto, nele permanece uma 

fascinação pelo amor e pelo casamento, ao lado de um alto valor atribuído às aparências, 

como a beleza e as vestimentas, sendo esses últimos aspectos que distinguiram Cinderela 

das outras jovens, tornando-a a mais bela e cobiçada do reino (TATAR, 2004, p. 38). 

Bettelheim (1980, p. 307), por sua vez, ao discutir a questão da beleza de Cinderela, 

observa que, quando a personagem foi inventada, na China, o estereótipo comum era que, 

quanto menor o pé da mulher, mais isso a tornava bela e feminina. O autor explica: 
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O incomparável pezinho como um sinal de virtude extraordinária, 

de distinção e beleza, bem como o sapatinho feito de material 

precioso são facetas que indicam a origem oriental, mesmo que não 

necessariamente chinesa.
2
 O ouvinte moderno não associa a beleza 

e a atração sexual em geral com um pezinho extremamente 

pequeno, como faziam os antigos chineses, de acordo com o 

costume de enfaixar os pés das mulheres. (BETTELHEIM, 1980, p. 

277) 

 

Desta forma, os pés grandes que não cabem nos sapatos tornam mais masculinas as 

irmãs de Cinderela e, portanto, menos desejáveis. 

No entanto, na avaliação de Tatar (2004, p. 38), a estória de Cinderela não só nos 

evoca um quadro de luxo e beleza, como também põe em evidência conflitos familiares 

que vão desde a rivalidade entre irmãos a ciúmes sexuais. Bettelheim (1980, p. 277) 

sustenta tratar-se esta de uma estória que envolve sofrimentos e esperanças, todos eles 

constituintes essenciais da rivalidade fraternal, bem como a vitória de uma heroína 

humilhada sobre as irmãs que a maltrataram. Para essa vitória, contribuem tanto a beleza 

como o trabalho árduo, porque foi através deles que Cinderela ascendeu na escala social 

(TATAR, 2004, p. 38). 

Bettelheim (1980, p. 277) menciona que, muito antes de Perrault registrar a estória 

de Cinderela na forma como é mais divulgada hoje em dia, ―ter de viver entre as cinzas‖ 

era uma forma de rebaixamento em relação aos irmãos, independente de seu sexo. Na 

Alemanha, por exemplo, havia estórias nas quais um menino se tornava rei, após viver 

entre as cinzas, de modo semelhante ao ocorrido com a Cinderela. Os irmãos Grimm, 

adotaram o título ―Aschenputtel‖ para sua versão da estória de Cinderela — esse termo, 

                                                 
2
 Registra-se a existência, no Egito, de chinelos feitos artisticamente de material precioso, desde o século III. 

Num decreto datado de 301 d.C. o imperador romano Diocleciano estabeleceu o preço máximo para tipos 

diversos de calçados, incluindo chinelos de um excelente couro babilônico, pintados de púrpura ou escarlate, 

e chinelinhos para as mulheres. (BETTELHEIM, 1980, p. 277) 
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originalmente, designava uma empregada suja, de baixa condição, que devia vigiar as 

cinzas da lareira. 

Tatar (2004, p. 352) comenta que os Grimm estavam ―decididos a eliminar todo e 

qualquer resíduo de humor vulgar nos contos que registravam‖. Acrescenta, porém, que 

não tinham reservas quanto a preservar e, em alguns, casos aumentar a violência que 

continham. Comenta, ainda, que, nas suas mãos, a estória de Cinderela também sofreu 

alterações: as irmãs postiças de Cinderela têm sua visão poupada na primeira versão 

registrada da história, mas, na segunda edição dos Contos da infância e do lar, pombos lhes 

bicam os olhos e um verniz moral é acrescentado à história. ―Assim as duas irmãs foram 

punidas com cegueira até o fim de suas vidas por serem tão malvadas e falsas‖. 

Bettelheim (1980) aponta que, ao registrar sua versão da estória de Cinderela, 

Perrault reteve nela os elementos do conto de fadas, mas dela retirou todo o conteúdo que 

julgou vulgar, refinando as outras características do conto para que o produto final pudesse 

ser narrado na corte. O autor explica, ainda, que, por ser Perrault ―um autor de grande 

habilidade e bom gosto, inventou detalhes novos e modificou outros para que a estória 

ficasse de acordo com suas concepções estéticas‖ (p. 291) de sua época. 

Bettelheim (1980, p. 284) comenta que, no mundo ocidental, o primeiro registro 

conhecido da estória de Cinderela é a versão do napolitano Giambattista Basile (1575-

1632, conhecido como ―Basílio‖), publicada em 1634-36, embora haja mais de 700 

variações registradas da estória (cf. HASTINGS, 2003). Pode-se argumentar, porém, que a 

Cinderela é mais conhecida hoje em dia sob duas formas diversas, uma derivada de 

Perrault, e outra dos Irmãos Grimm — sendo que essas versões diferem consideravelmente 

entre si. Bettelheim (1980, p. 284-305) compara as três principais versões do conto. Com 

esses dados, elaborei o quadro abaixo, em que apresento as características mais marcantes 

de cada versão: 
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QUADRO III 

Uma comparação entre três versões da Cinderela 

 

PERRAULT GRIMM BASÍLIO 

Bondosa Bondosa Inocente 

Adocicada Fato não mencionado Virtude perfeita 

Sem iniciativa Sem iniciativa 

Culpada de assassinar a primeira 

madrasta 

Escolhe dormir entre as cinzas Obrigada a dormir entre as cinzas Obrigada a dormir entre as cinzas 

É forçada pela madrasta aos afazeres 

domésticos 

É forçada pela madrasta aos afazeres 

domésticos 

É forçada pela madrasta aos afazeres 

domésticos 

Abusada bastante pelas irmãs Abusada pelas irmãs Não é maltratada pelas irmãs 

Autodesvalorização Ausência da autodesvalorização Fato não mencionado 

Usava roupas esfarrapadas Usava roupas esfarrapadas 

De início usava ótimas roupas. Depois, 

esfarrapadas. 

Pai é insignificante Pai é significante Pai é significante 

Retrata o caráter heróico Retrata o caráter heróico Retrata o caráter heróico 

Ajuda as irmãs a se arrumarem É obrigada a arrumar as irmãs As irmãs se arrumam sozinhas 

Não expressa vontade de ir ao baile Pede para ir ao baile Não a excluem de ir ao baile 

Presença da Fada Madrinha Ausência da Fada Madrinha Presença da Fada Madrinha 

Fada Madrinha exige algumas tarefas 
para que ela vá ao baile 

Madrasta exige uma tarefa para que vá 
ao baile 

Não há nenhuma exigência para sua 
ida ao baile 

Fada que a vestiu 
Mãe transformada em árvore, dá a ela 

lindas roupas Fada que a vestiu 

Número de bailes na estória: 2  Número de bailes na estória: 3 Número de bailes na estória: 4 

Deixa o baile antes das 0h00, a pedido 

da fada, pois terminaria o encanto Deixa o baile por vontade própria Deixa o baile por vontade própria 

Perde o sapato de cristal 
O sapato fica grudado na escada por 
causa do piche colocado pelo príncipe Perde o tamanquinho 

O príncipe vai a procura da dona do 

sapato 

Um cavalheiro vai a procura da dona 

do sapato 

O rei convoca todas as mulheres para 

uma festa no reino, onde experimenta o 

tamanquinho perdido 

Reaparece para o príncipe bem bonita Reaparece para o príncipe esfarrapada 

Reaparece para o rei bem bonita, no 

último baile 

Um cavalheiro experimenta o sapato 

na moça Cinderela é quem experimenta o sapato O rei é quem experimenta o tamanco 

Perdoa as irmãs Não perdoa as irmãs Fato não mencionado 

Irmãs casam com os cavalheiros no 

mesmo dia de seu casamento 

Irmãs comparecem ao casamento por 

vontade própria Fato não mencionado 

 

Na visão de Coelho (1993, p. 88), mesmo com tantas mudanças, os textos infantis 

preservam seus valores e, apesar de ―gerados em épocas diferentes (da barbárie para a 

civilização cristã), embora venham sendo reescritos ou readaptados através dos séculos, 

tais textos conservam, em sua visão-de-mundo, os valores básicos do momento em que 

surgiram‖. Segundo Bettelheim (1980, p. 313) independente de qualquer versão, a estória 
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da Cinderela fornece importantes mensagens, expressas melhor do que qualquer outro 

conto de fadas — talvez nesse fator resida a grande atração que a estória ainda exerce 

sobre crianças e adultos: leitores comuns e críticos. 

 

2.3 A literatura infantil chega ao Brasil 

 

Uma literatura infantil realmente brasileira, produzida no Brasil por autores 

brasileiros, só veio a surgir quase no século XX, muito embora, durante o século XIX, já se 

tenha tido notícias do aparecimento de uma ou outra obra destinada a crianças, conforme 

indicam Lajolo e Zilberman (1991, p. 23). Segundo Coelho (1987, p. 28), as primeiras 

leituras conhecidas pelas crianças, jovens e adultos brasileiros do século XIX e início do 

século XX, foram traduções, o que deixa clara a importância da tradução como fator de 

formação cultural, de uma maneira geral, ―na difusão de idéias ou ideais que marcam a 

marcha da civilização‖. 

Coelho (1987) sublinha que essa introdução ao mundo literário, cultural, ou das 

idéias, através das traduções, se deu também por meio de obras estrangeiras, lidas no 

original. Segundo a autora, é através da consulta de catálogos de livrarias da época que se 

consegue observar melhor esse panorama. Se, por um lado, fica evidente que a literatura 

portuguesa original se apresentava em maior número, fica nítida, por outro, a influência 

exercida principalmente pela França. Vê-se que os livros vendidos aqui, desde o séc. XIX, 

―apresentavam-se em versão original francesa (de autores franceses); em tradução 

francesa (de autores estrangeiros) ou em traduções portuguesas (basicamente de livros 

franceses ou de outras línguas já vertidas para o francês)‖ (p. 21, negrito no original ).  
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Observe-se que essas traduções de originais de uma língua (a), feitas para uma segunda 

língua (b) a partir de uma tradução em uma terceira (c), intermediária, são denominadas 

―traduções indiretas‖ nos Estudos Descritivos da Tradução (LANDERS, 2001, p. 130; 

SHUTTLEWORTH e COWIE, 1997, p. 77-76). Embora muitos condenem as ―traduções 

indiretas‖, realizadas em lugar das ―traduções diretas‖, feitas diretamente do original para a 

língua em que será divulgada a obra, outros consideram que esse fenômeno pode ter tido 

algum valor, no Brasil, pelo menos no que se refere à Literatura Infantil. 

Reforçando a idéia da importância da tradução para a formação da Literatura 

Infantil no Brasil, Arroyo (1968, p. 101) aponta que ―toda essa enorme massa de traduções 

lida durante o século XIX no Brasil criou condições, sem dúvida, para o próprio 

aparecimento da literatura infantil brasileira em suas mais fortes e definidas 

características‖. 

É por esse motivo, talvez, que Lajolo e Zilberman (1991, p. 32) consideram que, no 

Brasil, a influência do modelo europeu, geralmente português, fez-se sentir não apenas 

sobre os contos de fadas, mas também sobre todos os textos produzidos com a criança em 

mente: os textos infantis e aqueles utilizados na escola. 

Por outro lado, de acordo com Arroyo (1968, p. 79), um dos fatores que 

acarretaram o atraso da produção da Literatura Infantil brasileira foi a enorme contribuição 

estrangeira no setor educacional brasileiro. Com efeito, professores tanto franceses, como 

alemães, ingleses ou norte-americanos utilizavam-se das suas próprias línguas, o que fazia 

com que ensinassem a leitura nesses idiomas, criando um consumo de livros que não 

aqueles de língua portuguesa. 

A produção de livros no Brasil, como se sabe, só teve início com implantação da 

Imprensa Régia em 1808, que foi a porta de entrada oficial para a atividade editorial no 

país. Nesses primórdios, no entanto, a circulação de livros infantis era precária, irregular e 
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esporádica, sendo, portanto, insuficiente para justificar uma produção brasileira regular 

para a infância. Desta forma, é somente na segunda metade do séc. XIX que se começa a 

editar livros para a infância (LAJOLO e ZILBERMAN, 1991, p. 21-23). 

Na verdade, a estória da Literatura Infantil começa tardiamente no Brasil, por volta 

da proclamação da República, época de grandes transformações no país — um momento 

de modernização, conforme apontam Lajolo e Zilberman (1991, p. 24-25). O novo regime 

empenhava-se em uma economia favorável ao café e foi adotada uma posição 

abolicionista: ao invés de escravos, assalariados. Criou-se, então, um mercado interno, com 

a ajuda da Inglaterra, o que veio a favorecer várias camadas médias, consumidoras. Devido 

a essa transformação na sociedade, houve um aumento na população e, decorrente da 

acelerada urbanização que se deu, entre o fim do século XIX e o começo do XX, criou-se 

um momento propício para o aparecimento da Literatura Infantil. As autoras acrescentam, 

ainda, que as massas urbanas constituem-se em um público capaz de consumir uma 

variedade de produtos editorais: desde as sofisticadas revistas femininas até os romances 

ligeiros, desde o material escolar até os livros para as crianças. 

Essa modernização brasileira, que incluiu o desenvolvimento das cidades e, nele, o 

processo de reurbanização do Rio de Janeiro, favoreceu o aparecimento de um contingente 

urbano consumidor de bens culturais. Houve campanhas pela instrução, pela alfabetização 

e pela escola, o que impulsionou a criação de uma Literatura Infantil nacional (LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1991, p. 27-28). 

Com essas mudanças, e com o crescente acesso ao livro e à leitura, surge, no Brasil, 

uma reação nacional ao vasto predomínio da literatura didática e infantil vinda de Portugal 

(ARROYO, 1968, p. 163). Além disso, esse público leitor queixava-se da falta de textos 

brasileiros, uma vez que o que circulava era a tradução e adaptação de histórias européias, 

em edições portuguesas. Lajolo e Zilberman (1991, p. 31) apontam que estas ―não tinham, 
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com os pequenos brasileiros, sequer a cumplicidade do idioma‖, pois a variedade européia 

do idioma português na qual eram redigidos distanciava-se cada vez mais da língua 

materna dos jovens leitores brasileiros. 

De acordo com as autoras (p. 31), a distância entre a ―realidade lingüística‖ dos 

textos disponíveis e os leitores era apontada por todos que discutiam a necessidade da 

criação de uma literatura infantil brasileira. Porém, o grande abismo que se formou entre a 

língua portuguesa, do Brasil e a língua portuguesa, de Portugal, tornou as traduções 

portuguesas que circulavam no Brasil quase ilegíveis devido às diferenças de vocabulário e 

sintaxe. As autoras (p. 31) apontam, ainda, que, ―dentro desse espírito, sugiram vários 

programas de nacionalização desse acervo literário europeu para as crianças‖. 

Ainda segundo Lajolo e Zilberman (1991, p. 29-31) o primeiro desses programas se 

realiza por meio de diferentes formas de adaptação: em 1894, Figueiredo Pimentel, com 

suas traduções dos Contos da Carochinha, inaugura a coleção da Biblioteca Infantil 

Quaresma que, com o decorrer dos anos, faz circular na infância brasileira as velhas 

histórias de Perrault, Grimm e Andersen. Essa coleção inclui os Contos da Carochinha 

(1864), as Histórias da avozinha (1896) e as Histórias da baratinha (1896), todas 

traduções assinadas por Figueiredo Pimentel e editadas pela Livraria Quaresma, 

divulgando clássicos de Grimm, Perrault e Andersen. 

A partir de 1915, a Editora Melhoramentos inaugura sua Biblioteca Infantil, sob a 

direção de Arnaldo de Oliveira Barreto. O primeiro volume publicado em sua coleção foi 

O patinho feio, de Andersen. Segundo Arroyo (1968, p. 186) essa estória foi adaptada pelo 

próprio Arnaldo de Oliveira Barreto com desenhos em cores de Francisco Richter e 

desenhos em preto de Gioconda Uliana Campos. 

Outro sucesso no mundo literário infantil foi Carlos Jansen, que traduziu e adaptou, 

para a Editora Laemmert, obras tais como Contos seletos das mil e uma noites (1882), 
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Robinson Crusoé (1885), As aventuras do celebérrimo Barão de Münchhausen (1891), 

Contos para filhos e netos (1894) e D. Quixote de La Mancha (1901) conforme sustentam 

Lajolo e Zilberman (1991, p. 32).  

A partir de então, houve uma reação nacionalista contra a presença lusitana em 

nossa cultura, tendo Monteiro Lobato à frente, quanto à Literatura Infantil. Coelho (1993, 

p. 122) afirma: 

 

Foi Monteiro Lobato que, entre nós, abriu caminho para que as 

inovações que começavam a se processar no âmbito da literatura 

adulta (com o Modernismo) atingissem também a infantil. 

 

A autora (p. 122-23) aponta que Lobato mostrou o maravilhoso em suas obras, 

misturando o imaginário com o cotidiano real usando uma linguagem fluente, coloquial, 

objetiva, despojada e sem rodeios. Segundo a autora, a grande novidade de Lobato foi o 

humor e o dinamismo que estiveram sempre presentes em suas obras. 

Conforme Lajolo e Zilberman (1991 p. 26), nas duas últimas décadas do século 

passado, a literatura brasileira estava mais sólida do que estivera no início do século. Por 

volta da segunda metade do século XIX, tornou-se hábito ler autores brasileiros. A título de 

exemplo, pode-se citar figuras consagradas no mundo intelectual, como Machado de Assis 

e Olavo Bilac, que faziam da vida literária um ponto de referência para a vida cultural 

daqueles anos. 

 

2.3.1 A Literatura infantil no Brasil de hoje 

 

Segundo Arroyo (1968, p. 163), é pouco antes da virada para o século XX que se 

inicia no Brasil a literatura para jovens e crianças. O autor afirma que, como a literatura 



 33 

infantil estava ligada à educação, a literatura escolar começava a refletir, em fins do século 

XIX e começos do século XX, a influência marcante da literatura traduzida e adaptada. 

No início do século XX, a paisagem brasileira, do ponto de vista cultural, já 

apresentava melhores perspectivas, como resultado de alterações econômicas do país. O 

surto de urbanização e a criação de uma vasta gama de colégios para os brasileiros abriram 

novas possibilidades culturais. Passaram a surgir, desde então, várias obras que: a) 

destinavam-se ao público infantil e b) revalorizavam os temas de nossa formação cultural. 

(ARROYO 1968, p. 178). Lajolo e Zilberman (1991, p. 127) informam que a 

industrialização da cultura, além de afetar o modo de produção do livro infantil 

contemporâneo, favorece também o aparecimento de alguns gêneros e temas, como a 

ficção científica e o mistério policial. 

De acordo com Abramovich (1991, p. 140-43) a literatura infantil foi incorporada à 

escola e, assim, imagina-se que todas as crianças deveriam ler. Até poderia ser verdade, diz 

a autora, se essa leitura viesse acompanhada da noção de prazer, de deleite, de descoberta, 

de encantamento, pois, ao ler uma história, a criança desenvolve um pensamento crítico e, 

a partir dessa inquietação do querer saber sempre mais, a criança é estimulada a pensar, 

questionar, duvidar etc. Por outro lado, a autora critica a forma como a Literatura Infantil é 

apresentada hoje nas escolas. Afirma que o que vem acontecendo atualmente é uma rotina 

escolar, onde a leitura infantil é trabalhada ―em cima dum esquema rígido e apenas 

repetitivo‖. É preciso aguçar a criatividade dos leitores infantis para que formem opinião 

própria, sustenta a autora. Coelho (1993, p. 134) discute igualmente o assunto: 

 

Enfim, o que hoje define a contemporaneidade de uma literatura é 

sua intenção de estimular a consciência crítica do leitor; levá-lo a 

desenvolver sua criatividade latente, dinamizar sua capacidade de 

observação e reflexão em face do mundo que o rodeia; e torná-lo 
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consciente da complexa realidade-em-transformação que é a 

sociedade, onde ele deve atuar. 

 

Segundo Coelho (1993, p. 153) entre as formas literárias mais importantes, vindas 

dos tempos remotos, e que se tornaram literatura infantil, estão as narrativas maravilhosas 

que são aventuras ou acontecimentos que se passam no mundo mágico ou maravilhoso, 

espaço fora da realidade em que vivemos, e o conto de fadas faz parte dessas narrativas. 

Como em toda grande arte, os contos de fadas tanto agradam como instruem; sua 

genialidade especial é que eles o fazem em termos que falam diretamente às crianças 

(BETTELHEIM, 1980, p. 69). 

Coelho (1993, p. 153) complementa que, por lidar com conteúdos da sabedoria 

popular, com conteúdos essenciais da condição humana, é que esses contos de fadas são 

importantes, perpetuando-se até hoje. 

Riche (2007, p. 1) comenta, que, um levantamento da produção literária para 

crianças e jovens no que se refere à narrativa, nos primeiros anos dessa década, aponta a 

retomada de clássicos universais, de clássicos brasileiros, de contos de fadas, de histórias 

exemplares, das mitologias grega, indígena e africana, além de temas voltados para as 

relações interpessoais e para o relato de vida e obra de artistas que escreveram seus nomes 

na história brasileira e universal. 

Sem nunca terem saído totalmente do cenário, os contos de fadas são sempre 

relidos e revisados também através da paráfrase e da paródia. Desde Monteiro Lobato até 

os autores contemporâneos, como Marina Colasanti, Ruth Rocha, Ana Maria Machado e 

Flávio de Souza dentre outros, o filão não se esgota e tem público garantido, comenta 

Riche (2007, p. 2) 

A autora (RICHE, 2007, p. 2) afirma, ainda, que a linhagem dos contos de fadas é 

uma das mais ricas. Desde as traduções e adaptações e recontos até os contos modernos 
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passando pelas paródias, surgem a cada ano novas edições. Porém, a autora chama a 

atenção para a escolha da edição. Com um mercado consumidor ávido por clássicos já 

consagrados pelo público e com preços mais baratos, algumas publicações primam por 

ilustrações de baixa qualidade acompanhando ―traduções e versões poucos fiéis aos textos 

originais‖.  

Vale ressaltar também as edições traduzidas, acompanhadas de várias versões do 

mesmo conto, organizadas por estudiosos da Literatura Infantil universal e ilustradas como 

a de Maria Tatar, publicada pela Jorge Zahar em 2004. Além de divertir, essas publicações 

trazem ao conhecimento do grande público versões que ficariam restritas aos estudos 

acadêmicos (RICHE, 2007, p. 4). 

 

2.3.2 A imagem e a literatura infantil de hoje 

 

Quando se fala em literatura infantil, vêm logo à mente os textos clássicos. Porém, 

tal literatura também é formada por outros tipos de textos. Como em nosso século a 

imagem começa a se impor como ―grande mediadora dos conhecimentos e sentimentos a 

serem difundidos entre homens‖, as estórias-em-quadrinhos desempenham uma tarefa até 

então realizada pela literatura (COELHO, 1987, p. 28). 

A autora (p. 30) aponta que, em 1950, a Editora Abril abre definitivamente o 

mercado brasileiro para as revistas-em-quadrinhos. Nos anos 60, a difusão dessa nova arte 

foi marcante, permitindo, inclusive, o surgimento de um artista brasileiro, Maurício de 

Sousa. 

Por meio dos estudos da psicologia e da pedagogia, sabe-se que o conhecimento 

infantil se processa basicamente pelo contato direto da criança com o objeto ―com que ela 

entre em relação e que é percebido, pela sua intuição, de maneira global / abrangente, 
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como um todo‖ (COELHO, 1993, p. 179). É devido a esse ―caráter globalizador‖ do 

pensamento infantil que a psicologia privilegia a imagem como o fator básico nos 

processos de alfabetização e dos mecanismos da leitura (COELHO, 1993, p. 180). Daí a 

importância do livro-de-gravuras ou das estórias-em-quadrinhos, durante a infância. 

Schøllhammer (2003), em seu artigo A literatura e a cultura visual, defende a idéia 

de que o confronto entre a imagem e o texto oferece atualmente um campo fértil para a 

compreensão da literatura numa sociedade cada vez mais dominada pela dinâmica da 

―cultura da imagem‖. Isso significa dizer que a relação entre o que o texto ―faz ver‖ e o 

que a imagem ―dá para entender‖ diz respeito ao que num determinado momento histórico 

pode ser visto e dito. 

Lajolo e Zilbermam (1991, p. 128) sustentam que os livros infantis brasileiros 

contemporâneos vão manifestar um traço de modernidade: a ênfase em aspectos gráficos. 

Em outras palavras, os livros infantis brasileiros contemporâneos têm o visual como 

centro, e ―não mais como ilustração e / ou reforço de significados confiados à linguagem 

verbal‖. 

Coelho (1993, p. 180) aponta que o desinteresse manifestado pelas crianças, 

atualmente, em relação a qualquer gênero de literatura não-ilustrada ou não-quadrinizada, 

está ―longe de ser acusado simplesmente como resultado da ‗moda‘ das estórias-em-

quadrinhos ou da TV‖, mas pode ter outros motivos: 

 

 aprendizado precário do mecanismo da leitura. 

 ausência da familiaridade com certas relações abstratas da linguagem literária. 

 dificuldades com o vocabulário literário ou de seu sistema de idéias etc. 
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Há tantos jeitos de a criança ler, de ter um convívio íntimo com a literatura, sem 

achar que é algo do outro mundo, antiquado, enfadonho ou chato. Trata-se, simplesmente, 

de uma questão de aproximá-la dos livros de modo aberto — seja na livraria ou na 

biblioteca. ―Se a criança é a única culpada nos tribunais dos adultos por não ler, pede-se 

veredicto inocente‖, porque mais culpados são os adultos que não lhe ensinam esse 

caminho, que não lhe proporcionam esse contato, que não lhe abrem essas trilhas para toda 

a maravilha que é a caminhada pelo mundo mágico e encantado das letras 

(ABRAMOVICH, 1991, p. 163). 

 

2.4 A tradução da literatura infantil no Brasil 

 

Coelho (1987, p. 22) menciona que, diante da característica essencial do ser 

humano — a expressão e a compreensão da fala — é que se destaca o importante papel 

desempenhado pela tradução entre os homens desde os primórdios da história. E, afirma, 

para se entenderem os caminhos da tradução, se faz necessário voltar no tempo, por volta 

do século VI a.C. 

Coelho (1987, p. 22) indica que o ponto de partida da Literatura Infantil hoje 

conhecida como clássica encontra-se na Idade Média e tem origem na Índia. Segundo 

orientalistas, as narrativas de Calila e Dimna nasceram na Índia, por volta do século VI 

a.C., e algumas delas fariam parte do Pantschatantra, narrativas usadas pelos pregadores 

budistas, ou da epopéia primitiva indiana, Mahabarata. A língua original de Calila e Dimna 

era o sânscrito, e sua primeira tradução teria sido para o persa no século VI d.C. Do persa, 

a coletânea foi traduzida para o sírio e, finalmente, no século VIII, para o árabe. Foi esta 
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última versão que se divulgou por toda a Europa e serviu para as traduções em hebraico e 

em latim, por volta do século XV, como descreve Coelho (1998, p. 17-18): 

 

Escrito em sânscrito, o livro Calila e Dimna difundiu-se pelo 

mundo da Antiguidade, entre os séculos VI e XIII, através das 

inúmeras versões feitas em persa, sírio, hebraico, latim, árabe e 

línguas vulgares, como o castelhano, o francien etc. A mais 

importante, do ponto de vista da fidelidade ao original, é a versão 

árabe, feita por Ibn Al-Mukafa, no século XVIII e que serviu para a 

tradução brasileira que consultamos. 

 

Corroborando esta visão da importância da tradução para a difusão da literatura 

infantil, Arroyo (1968, p. 29), sustenta que: 

 

O processo do conhecimento de todas essas fontes da literatura 

infantil foi muito complexo no mundo ocidental. Vieram elas 

também, as fontes, através da expressão oral, espraiando-se pelos 

povos da Europa, sofrendo em cada região uma acomodação bem 

acentuada. As alterações e os acréscimos de cada povo a cada 

estória em sua forma original foi um fenômeno de profunda 

repercussão. (ARROYO,1968, p. 29) 

 

De acordo com Coelho (1987, p. 23-24) como exemplo de uma das narrativas de 

Calila e Dimna, que fizeram parte do folclore europeu e se transformaram em Literatura 

Infantil, está a estória de ―O asceta e a jarra de manteiga e mel‖. Ao atravessar o tempo e 

as muitas traduções e adaptações, esta estória chegou até nós como ―A moça e o pote de 

leite‖, divulgada na Europa, a partir do século XVII, pela tradução francesa de La 

Fontaine. Conforme a autora, essa tradução deve ter entrado no Brasil pelos portugueses, 

por meio das histórias contadas ao pé do fogo, isto é, estórias contadas pelas mulheres de 

geração a geração. A autora, informa, ainda, que Lobato a reescreveu em seu livro As 

fábulas de Narizinho (1921). 
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Coelho (1993, p. 88-89) ainda sustenta que, como foram gerados em diferentes 

épocas, embora venham sendo reescritos ou readaptados, através dos séculos, tais textos 

conservam, em sua visão-de-mundo, os valores básicos do momento em que surgiram. A 

autora (p. 36) comenta, também, que, em todos os textos, havia a intenção de transmitir 

determinados valores ou padrões a serem respeitados pela comunidade ou incorporados 

pelo comportamento de cada indivíduo. Dessa forma, estórias inventadas na Índia, séculos 

antes de Cristo, por revelarem a verdade humana, venceram o tempo, as distâncias e as 

diferenças lingüísticas para chegar ao Brasil e fazerem parte do folclore e da Literatura 

Infantil brasileira. Segundo a autora a leitura dessas obras serviu para difundir idéias, ao 

longo dos anos, o que só foi possível porque foram traduzidas. 

Essas traduções é que foram responsáveis, também, pela chegada da literatura 

infantil às ―novas nações‖ colonizadas, aonde foram levadas pelos colonizadores. No 

Brasil, as traduções portuguesas aqui entraram pela via oral, durante o período da 

colonização (COELHO, 1987, p. 24). 

Se, na Europa, foram as tradições populares, transmitidas oralmente por integrantes 

de uma população que vivia de uma economia agrícola, que garantiram a existência e a 

divulgação da literatura Infantil, desde que esta surgiu, nos séculos XVII e XIX, no Brasil, 

conforme Lajolo e Zilbermam (1991, p. 68) não há uma ―apropriação direta do material 

folclórico, e sim o recurso ao acervo europeu, quando este já tinha assumido a condição de 

literatura para crianças.‖ 

Além da forma oral, narrada pelas mães, nas primeiras leituras, também, foi através 

de traduções portuguesas que as crianças brasileiras foram apresentadas à literatura e 

passaram a conviver com os grandes personagens, com os ideais de vidas e os padrões 

morais que sustentavam uma sociedade fundamentada em princípios românticos, liberais e 
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cristãos, da qual se herdaram valores que vêm sendo preservados e transformados no Brasil 

(COELHO, 1987, p. 24). 

Coelho (1987, p. 24) sublinha que as crianças, os jovens e os adultos brasileiros 

foram apresentados ao mundo literário, cultural ou das idéias, através das traduções e, 

evidentemente, através das obras estrangeiras lidas no original. Arroyo (1968, p. 116) 

aponta que a série de livros traduzidos foi ―enorme‖, mas embora a reação à literatura 

estrangeira se fizesse presente nas duas primeiras décadas do século XX, ainda assim os 

autores estrangeiros predominavam como leitura das crianças e dos jovens. Os catálogos 

são muito ―convincentes‖ e poderíamos notar vários autores estrangeiros, como os 

clássicos Schmid, Perrault e Andersen. 

Segundo Lajolo e Zilberman (1991, p. 23) a atividade editorial no Brasil, com a 

publicação de livros para as crianças, começou em 1808 com a implementação da 

Imprensa Régia: a tradução de As aventuras pasmosas do barão de Munkausen e, em 1818, 

a coletânea de José Saturnino da Costa Pereira, Leitura para meninos, contendo uma 

coleção de histórias morais relativas aos defeitos ordinários às idades tenras, e um 

diálogo sobre geografia, cronologia, história de Portugal e história natural. Porém, essas 

publicações eram esporádicas e insuficientes para caracterizar uma produção literária 

brasileira regular para a infância. 

Apesar de todo o progresso na formação da tradução da literatura infantil no Brasil, 

Wyler (2003, p:108) aponta que:  

 

A vez da tradução legal no Brasil iria chegar após 1930, com a 

ascensão de Getúlio Vargas à presidência da República à frente de 

uma revolução nacionalista que propunha substituir importações 

industrializando o país, aprovar novas leis trabalhistas, 

educacionais e eleitorais e promulgar uma Constituição mais 

adequada e suas metas. 
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Para Wyler (2003, p. 115) a tradução não só marcou o progresso em nossa indústria 

de livros, como também o início da ―indústria de traduções nacionais‖ e, a partir desse 

fenômeno, houve a substituição da influência francesa pela americana em nossa cultura e 

com isso consolidou-se um processo que vinha desde o início do século. 

Conforme Wyler (2003, p. 111), no período compreendido entre 1939 e 1942, 

houve o endurecimento da censura estadonovista. ―A prisão de escritores dissidentes, a 

censura, apreensão e destruição de suas obras‖ fez com que os editores mudassem de 

direção no sentido de suas publicações. Dessa forma, os editores resolveram focar suas 

atenções na publicação de livros de ciência, historiografia, didáticos, infantis e traduções 

de ficção estrangeira. 

Lajolo e Zilberman (1991, p. 68-69) informam que a incorporação do acervo 

lendário e popular à literatura infantil, resultou não somente em traduções, mas também 

gerou adaptações de obras estrangeiras. Essas autoras identificam três modalidades em que 

esse processo ocorreu. Com base em suas afirmações, criei o Quadro IV abaixo em que os 

apresento de modo resumido: 

 

Quadro IV 

Modalidades das obras de Literatura Infantil 
 

Modalidades 
Exemplos de 

livros 
Ocorrências 

 
Obras originalmente destinadas ao 
público em geral e que detêm 
grande popularidade 

D. Quixote das 
crianças 

M. Lobato – 1936 

Clássico espanhol sofre adequações e 
cortes, para que tenha condições de ser 
lido pelas crianças. 

Obras originalmente destinadas ao 
público infantil  

Peter Pan 
M. Lobato – 1930 

Sofre cortes, supressões, explicações 
mais detalhadas e 
simplificações,visando atingir uma 
maior comunicação com o leitor 
brasileiro. 

Obras originárias da tradição oral 
européia ou oriental 

O homem que 
calculava 

Malba Tahan – 
1938 

Transcritos por autores nacionais, nas 
quais raramente são estabelecidas as 
mediações entre contextos 
diferenciados. 
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Arroyo (1968, p. 99) afirma que houve um vasto e significativo volume de 

traduções no Brasil no século XIX. Segundo o autor (p. 172), no setor das traduções, 

―muito trabalho bom‖ apareceu entre os séculos XIX e XX, com orientação de professores 

e escritores brasileiros. Destaca-se, nesse panorama, a relevante atuação do professor 

Carlos Jansen (1923-1888, alemão de nascimento) (ver AMARANTE, 2007), a quem se 

deve a apresentação, em tradução brasileira, de muitas obras clássicas da literatura infantil. 

O autor complementa: 

 

Eis um tema de largas proporções para um ensaio de preliminares 

da história da literatura infantil brasileira: o volume das traduções 

de livros para as crianças durante o século XIX, e com mais 

intensidade durante a segunda metade dessa centúria. Os grandes 

clássicos da literatura infantil universal foram lançados no Brasil 

em várias traduções ao mesmo tempo, a feita em Portugal e a feita 

no Brasil. (ARROYO, 1968, p. 99) 

 

Arroyo (1968, p. 116) fala a respeito de Monteiro Lobato que, em uma carta 

endereçada a seu amigo Godofredo Rangel, criticava as traduções portuguesas, onde dizia: 

―estou a examinar os contos de Grimm dados pelo Garnier. Pobres crianças brasileiras! 

Que traduções galegais! Temos de refazer tudo isso – abrasileirar a linguagem‖ 

(MONTEIRO LOBATO, 1925, apud ARROYO, 1968, p. 117)
3
 

Segundo Arroyo (1968, p. 101-10) tanto a literatura infantil portuguesa como a 

brasileira estavam sofrendo um processo de transformação, devido à utilização de uma 

linguagem já tão diferenciada. O autor cita Quaresma, editor muito popular, de cuja 

popularidade nasceu, em face do contato com as necessidades de leitura do povo, seu 

desejo de abrasileirar o comércio de livros. Luis Edmundo
4
 salienta que a literatura infantil 

                                                 
3
 Monteiro Lobato, A Barca de Gleyre, p. 453 

4
 ―Luís Edmundo (L. E. de Melo Pereira da Costa), jornalista, poeta, cronista, memorialista, teatrólogo e 

orador, nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 26 de junho de 1878, e faleceu na mesma cidade em 8 de dezembro 

de 1961. Eleito em 18 de maio de 1944 para a Cadeira n. 33, na sucessão de Fernando Magalhães, foi 
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vinha toda de Portugal redigida numa linguagem já diferenciada em relação ao Brasil, tanto 

que as crianças brasileiras não conseguiam entender esses textos (Arroyo, 1968, p. 110). 

Arroyo (1968, p. 117) complementa afirmando que abrasileirar a linguagem em nossa 

literatura infantil, um problema de alta importância, progrediu muito pouco naquela época. 

Wyler (2003, p. 115) sustenta que a problemática em torno da qualidade de 

tradução da literatura infantil não mudou, mesmo com o passar dos tempos. No começo, 

lembra Wyler (2003, p. 112), as traduções eram poucas e de bom nível literário. Mas, com 

o passar do tempo, esse quadro mudou. O número de traduções e tradutores aumentou e 

um problema começou a ser detectado: a qualidade das traduções. A editora José Olympio, 

por exemplo, sentia-se tranqüila acreditando que seus tradutores se preocupariam com a 

absoluta correção do português em suas traduções — mas o problema estava nas 

incorreções das traduções. 

Segundo Wyler (2003, p. 115) traduziam-se muitas obras, entre elas as de ficção, as 

infantis e as técnicas, para atender às necessidades de entretenimento e aprendizado do 

público brasileiro. Isso resultou em um crescente número de tradutores no mercado, 

embora a maioria não levasse em conta a importância de seus trabalhos para as editoras e a 

difusão do conhecimento estrangeiro em nosso país. 

Segundo Wyler (2003, p. 111), indiscutivelmente, os livros infantis tinham venda 

garantida às bibliotecas e escolas. As traduções remetiam os leitores a mundos nunca antes 

visitados, em tempos diferentes. E para os ―literatos mais interessados na forma do que no 

conteúdo‖, as traduções, além de manter contato com o pensamento europeu e norte-

americano, rendiam assunto para a redação de notícias, resenhas e críticas para as edições 

domingueiras de jornais sob censura. 

                                                                                                                                                    
recebido em 2 de agosto de 1944, pelo acadêmico Viriato Correia.‖ (ACADEMIA BRASILEIRA DE 

LETRAS, 2008) 
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Traduzir e publicar livros, segundo Wyler (2003, p. 112), para complementar o 

orçamento e/ou para manter os vínculos com o seu público leitor e seus editores, foram as 

alternativas a que se dedicaram muitos escritores da época, sem se indispor com os órgãos 

encarregados de zelar pela ordem política e social do país. 

Segundo Wyler (2003, p. 117) diante das facilidades oferecidas pelo governo e da 

falta de preparo dos escritores no idioma do texto fonte e na sua cultura, as traduções, no 

século XX, foram palco de apropriações indébitas e da ganância dos editores. Arroyo 

(1968, p. 165) complementa, que, também na área das traduções começava-se a utilizar 

tradutores nacionais que recebiam mal pelo seu trabalho e cujo nome nem sequer figurava 

nas edições. 

Lajolo e Zilberman (1991, p. 85) comentam que, em 1942, Lourenço Filho 

apresentou, em uma palestra para os membros da Academia Brasileira de Letras, um 

balanço da literatura infantil de seu tempo e constatou que, naquele ano, encontravam-se à 

venda por volta de 605 trabalhos, de diferentes gêneros e tipos e alegou que a quantidade 

não significava grandes resultados, pois denunciava que ―dessas, 434 representam 

traduções, adaptações e mesmo grosseiras imitações; das 171 obras originais de autores 

brasileiros, cerca de metade são de medíocre qualidade, quer pela concepção e estrutura, 

quer também pela linguagem‖ (LOURENÇO FILHO, 1942 apud LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1991, p. 85).
5
 

O problema que surgia com essa gama de traduções demandas pelo mercado, era a 

velocidade com que os tradutores tinham que traduzir, e, a respeito desse ponto Wyler 

(2003, p. 124) opina que ―traduzia mais quem traduzisse mais barato e com o mínimo de 

                                                 
5
 ―Lourenço Filho é um educador brasileiro conhecido sobretudo por sua participação no movimento dos 

pioneiros da Escola Nova. Foi duramente criticado por ter colaborado com o Estado Novo de Getúlio Vargas, 

todavia, sua contribuição para a educação brasileira. Sua obra nos revela diversas facetas do intelectual 

educador, extremamente ativo e preocupado com a escola em seu contexto social e nas atividades de sala de 

aula." (CENTRO DE REFERÊNCIA EDUCACIONAL, 2007) 
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segurança‖. Por isso, continua a autora, só se sujeitava a esse trabalho alguém de ―nível 

mental inferior e a quem não faltasse coragem para traduzir qualquer livro, inclusive obras 

de escritores geniais‖. 

Como exemplo dessa ―indústria de tradução‖ que se formou, a velocidade era 

primordial para esse mercado urgente que surge. Wyler (2003, p. 119-20) cita Monteiro 

Lobato, que, além de traduzir para o público adulto, também adaptou clássicos europeus 

como Dom Quixote de Cervantes e Alice no País das Maravilhas. A autora aponta que 

―Lobato traduzia em média vinte páginas por dia, de dois a três livros por mês‖. Com Érico 

Veríssimo (WYLER, 2003, p. 124) não foi diferente, segundo a autora: traduzia 

madrugada adentro para complementar o orçamento doméstico e dizia: ―era tarefa que não 

me dava prazer‖. 

Wyler (2003, p. 118) sustenta que Lobato, entre todos os escritores-tradutores da 

época, foi o mais produtivo e polêmico por seu ponto de vista político, na indústria, nas 

traduções e na literatura para adultos e crianças. Lutou contra o analfabetismo e a favor do 

petróleo brasileiro, renovou a editoração, produção, ilustração e distribuição de livros. 

Arroyo (1968, p. 111) afirma que: 

 

A difusão enorme que essas traduções tinham, tanto em Portugal 

como no Brasil, levou vários escritores (idêntico fenômeno que é 

natural no desenvolvimento de uma literatura, principalmente a 

infantil, repetiu-se no Brasil) a explorar o gênero, de modo 

geralmente lamentável para nós, hoje, mas que, na época, era modo 

perfeitamente e aceitável e aplaudido. Raríssimos foram autores 

que conseguiram transcender o tempo, tão falsa e puramente 

didática pretendeu ser essa chamada literatura infantil. 
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3 A QUESTÃO DA TRADUÇÃO 
 

Uma vez que, conforme foi discutido no capítulo anterior, a questão da tradução 

está tão intimamente ligada à difusão da Literatura Infantil e Juvenil no Brasil — onde, 

segundo Corso (2007), esta se inicia ―por inúmeras traduções e adaptações dos contos de 

Perrault, Grimm e Andersen‖ — e no mundo, este capítulo se dedica a discuti-la. 

Será feita uma breve apresentação da concepção de polissistema de Even-Zohar 

(1979) que justifica a inserção dos estudos das traduções de Literatura Infantil nos Estudos 

da Tradução. Em seguida, será apresentado o modelo para a descrição de traduções de 

Lambert e Van Gorp (1985), que serve de base para a análise a ser feita e que demonstra 

sua inserção nos Estudos Descritivos da Tradução. 

Serão discutidas as noções de tradução, tradução literal e tradução livre, bem como 

a noção de adaptação, particularmente em relação aos clássicos da Literatura Infantil. 

 

3.1 O lugar da tradução nos sistemas literários 

 

Estudiosos da Universidade de Tel Avive, em Israel, desenvolveram um modelo 

para examinar a história da literatura traduzida para o hebraico. Itamar Even-Zohar e 

Gideon Toury são os nomes mais importantes desse grupo (AGUIAR, 2000, p. 30-31). 

Itamar Even-Zohar, no seu artigo Polysystem Theory, de 1979, desenvolveu seu 

modelo, visando elaborar uma base teórica capaz de explicar as particularidades da 

literatura israelense e das traduções literárias realizadas nessa cultura, as quais foram 

empreendidas sobretudo para enriquecer a nascente literatura de Israel. Even-Zohar (1979) 

apresentou o termo polissistema para designar o conjunto de sistemas em uma dada 

cultura, incluindo formas canonizadas como a poesia e não-canonizadas como a literatura 
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popular ou infantil. Desenvolveu, também, uma abordagem chamada teoria dos 

polissistemas, numa tentativa de explicar a função de todos os tipos de escrita de uma dada 

cultura. Cultura essa que foi definida por Olinto e Schollhammer (2003, p. 1) como ―saber 

coletivo produzido por processos cognitivos e comunicativos heterogêneos, em função dos 

quais os indivíduos definem as suas esferas de realidade‖. Even-Zohar (1979) também 

reconheceu a importância da literatura traduzida na história literária. 

Um aspecto central na teoria de Even-Zohar (1979, pp. 6-9), é a noção de que as 

várias subdivisões que fazem parte do polissistema estão sempre competindo entre si para 

ocupar a posição central. Assim, no caso do polissistema literário, há uma tensão 

permanente entre o centro e a periferia em que os diversos gêneros literários (incluindo 

tanto as formas canônicas quanto as não-canônicas) disputam o lugar central. O 

polissistema literário não só se compõe de obras-primas e outros títulos ou padrões 

literários reconhecidos, mas também gêneros de menor prestígio como a literatura infantil, 

popular e traduzida, os quais em geral não eram incluídos nos estudos literários 

tradicionais. 

Há três tipos de situações em que obras traduzidas podem assumir uma posição 

central e, assim, exercer um papel mais influente no polissistema literário (EVEN-

ZOHAR, 1979, pp. 7-8): 

 

(i) quando uma literatura ―jovem‖, em fase de desenvolvimento,utiliza 

modelos antigos, encontrados na literatura traduzida, como critério de 

referência; 

(ii) quando a literatura nacional de um país ou região se revela fraca e acaba 

ofuscada por outra maior; 

(iii) quando a literatura nacional enfrenta uma crise ou momento decisivo, e os 

modelos antigos deixam de ter apelo e geram um vácuo no sistema 

literário, possibilitando a introdução de novos modelos pela via tradução. 
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Segundo Milton (1998, p. 185-86), um exemplo do primeiro caso, seria a literatura 

alemã do fim do século XVIII e o começo do século XIX. Exemplos claros do segundo 

caso seriam as literaturas latino-americanas do século XIX e do começo do século XX, que 

introduziram muitas formas através de traduções do francês. O terceiro caso poderia ser 

exemplificado pela literatura americana da década de 1960. 

Segundo Aguiar (2000, p. 33) se a literatura de um polissistema não se encaixar em 

nenhuma das três situações descritas anteriormente, ela poderá contribuir para a 

manutenção de modelos tradicionais ou até antiquados. Nesse caso, as traduções mantêm 

uma posição secundária, e o tradutor tentará encontrar modelos já prontos para o texto 

traduzido: acomoda o texto estrangeiro ao texto traduzido, ou seja, o tradutor traz a 

tradução para sua própria língua. A literatura traduzida, portanto, funciona como uma força 

conservadora, preservando o gosto tradicional. 

Outro aspecto que Even-Zohar (1979) estuda é a fronteira entre a obra traduzida e 

uma obra no original. Nesse caso, o escritor não procura modelos em sua própria literatura 

nacional, mas transfere modelos e convenções para sua própria obra. É desta forma que é 

produzido um enorme número de imitações de obras estrangeiras. Também se encontram 

as pseudotraduções — o autor finge que a obra original é uma tradução. Dessa maneira, se 

a suposta ―tradução‖ vem de uma literatura de maior prestígio, como pode acontecer, seu 

trabalho é considerado de maior valor. 

Os estudos de Even-Zohar (1979) sobre a tradução assinalam a relevância da 

tradução nos estudos literários e na evolução da cultura. Sua teoria não pretende descrever 

uma tradução individual, mas o processo de produção da tradução e de transformações em 

um sistema literário. Não é voltada a tipos específicos de textos. Não analisa textos 

individuais isolados dos contextos culturais. 
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3.2 Um modelo para descrever traduções 

 

Tomando por base as idéias contidas nas obras de Even-Zohar (1979) e de Toury 

(1985) relativamente aos polissistemas, Lambert e Van Gorp (1985) desenvolveram um 

modelo metodológico que torna possível estudar vários aspectos da tradução no contexto 

de uma teoria geral e flexível. 

Trabalham com a perspectiva tanto dos polissistemas da cultura onde foi gerado o 

texto original, quando dos polissistemas da cultura do texto traduzido, considerando o 

autor, o texto, e o leitor do texto-fonte como elementos de um sistema literário e os 

mesmos elementos relativos ao texto-alvo como elementos de outro sistema literário. Não 

sendo possível prever as relações existentes entre os dois sistemas, as prioridades 

estabelecidas pelo tradutor, também em função das normas dominantes no sistema alvo, é 

que determinarão a natureza dessas relações. 

Dentre as possíveis escolhas realizadas pelo pesquisador, estão aquelas relativas à 

orientação adotada pelo tradutor. Dessa forma, um texto pode atender a uma condição de 

aceitabilidade (orientado pelo sistema alvo) ou de adequação (orientado pelo sistema 

fonte). Lambert e Van Gorp (1985), contudo, alertam para o fato de que, de acordo com 

um ponto de vista empirista, pode-se admitir com certeza que nenhum texto traduzido será 

coerente no que tange ao dilema adequação versus aceitabilidade.  

O modelo propõe o levantamento de hipóteses a partir da observação de aspectos 

agrupados em dois níveis estruturais do texto traduzido em análise: o nível micro-estrutural 

e o nível macro-estrutural. O primeiro diz respeito à estrutura interna do texto e às 

estratégias e escolhas lingüísticas, estilísticas e tradutórias. No segundo nível estão as 
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regras que orientam o texto de forma geral — sua apresentação e estrutura geral. A partir 

de observações de ordem macro-estrutural, são formuladas hipóteses, que são então 

verificadas através das análises realizadas no nível micro-estrutural. A análise micro-

estrutural também levará à formulação de hipóteses mais específicas a serem confirmadas 

voltando-se a observar a estrutura macro-estrutural e sistêmica do texto. O pesquisador 

deve, então, se incumbir de estabelecer prioridades para os seus estudos, tendo em vista 

serem incontáveis os aspectos passíveis de serem abordados, quando se trata da 

transferência intercultural de textos. 

Segundo Lambert e Van Gorp (1985, p. 49), o conceito de tradução deve pautar-se 

na contextualização como parte integrante do ―background‖ cultural; será nesta base, e 

tendo como base o macro-sistema cultural, que a análise de um texto se efetua: a partir de 

uma macro-estrutura textual que se orienta em direção à micro-unidade da palavra. De 

acordo com os autores, esta perspectiva deverá ser encarada não como item isolado, mas 

como etapa fundamental na atividade de tradução. O texto não é encarado como uma 

entidade lingüística estática; mas como expressão verbalizada da ideologia do tradutor, o 

qual é primeiramente reconhecido como um leitor / intérprete privilegiado que manipulará 

todo esse conjunto de elementos, heterogêneos e multidimensionais, no sentido da sua 

reorientação em direção a uma outra audiência e cultura. 

Cabe ainda ressaltar que o método tem como objetivo maior expor as normas que 

orientam os aspectos gerais da tradução no contexto do polissistema literário de 

determinada cultura. 

No quadro abaixo, apresento uma síntese dos quatro níveis do esquema para o 

estudo descritivo de traduções literárias, segundo Lambert e Van Gorp (1985, p. 52): 
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Quadro V 

Esquema para o estudo descritivo de traduções literárias 

 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Dados preliminares Macro-estrutural Micro-estrutural Contexto sistêmico 

•Título, textos: 

diagramação da capa, 

contra-capa, orelhas, 

gênero, nome do 

autor, nome do 

tradutor etc. 

•Divisões do texto: 

em capítulos, atos ou 

cenas, ou estrofes 

•Seleção de 

vocabulário 

•Relações macro e 

micro-sistêmicas do 

texto estudado: 

normas e modelos 

•Meta-textos: 

prefácio, ensaios, 

críticas, etc. sobre a 

obra, notas inseridas 

no texto ou em pé-de-

página 

•Títulos de capítulos 

e seções 

•Estruturas 

gramaticais formais 

e estilísticas 

•Relações com outros 

textos 

•Estrutura (ou 

estratégia) geral da 

tradução (tradução 

completa ou parcial) 

•Estrutura 

narrativa: diálogo, 

descrição, monólogo 

etc. 

•Tipo de narrativa: 

discurso direto ou 

indireto 

•Relações 

intersistêmicas 

 •Estrutura da 

narrativa interna: 

enredo, final aberto; 

estrutura de 

drama:prólogo, 

exposição, clímax, 

conclusão e epílogo  

•Modalização: voz 

passiva ou ativa, ex-

pressão de incerteza, 

ambigüidade 

 

 •Comentários do 

autor 

•Níveis de 

linguagem: dialeto 

social, arcaica, 

popular, jargão 

 

 

Segundo Milton (1998, p. 188), o sistema descritivo pode ser definido da seguinte 

forma: 

 

O comentarista tentará levar em conta os vários elementos dentro 

da natureza de uma tradução: analisará uma grande variedade de 

traduções produzidas num certo período, o desenvolvimento 

histórico da tradução em uma dada sociedade, as esperanças de 
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traduções em uma dada cultura, e a influência do mercado editorial 

em traduções. 

 

Uma vez que esta dissertação pretende descrever as versões do conto Cinderela (de 

diversos autores) em circulação no Brasil, hoje, os parâmetros aqui descritos pareceram 

ideais para nortearem o trabalho desenvolvido. 

Em seguida, será feita uma tentativa de discutir a noção de ―adaptação‖ que parece 

estar sempre presente nas discussões da Literatura Infantil e Juvenil. 

 

3.3 Tradução vs adaptação 

 

Ao examinar a literatura que versa sobre a Literatura Infantil e Juvenil e sua 

veiculação, verifica-se que alguns termos são usados para descrever essa literatura que 

circula em língua diferente da original: ―tradução‖ e ―adaptação‖. São esses os termos 

utilizados também por editores e livreiros ao comercializar seu produto. 

Segundo Shuttleworth e Cowie (1997, p. 181), tradução ―é uma noção de 

extraordinária amplitude e que pode ser entendida de muitas maneiras diferentes‖. Como 

este termo e os demais são empregados, no contexto da distribuição de livros, por 

indivíduos que estão de fora do âmbito dos Estudos da Tradução, pode-se concluir que são 

utilizados de modo genérico, ou seja, do modo como são entendidos pelo senso comum. 

Recapturando esse entendimento por meio das definições do dicionário, tem-se, primeiro, a 

definição de tradução como processo ou como produto final, já aí se instaurando a primeira 

ambigüidade ligada à palavra: 

 

Tradução: (Do latim traductione, ―ato de conduzir além, de 

transferir‖.) S. f. 1. Ato ou efeito de traduzir. 2. Obra traduzida: 

―Quase só lê traduções.‖ (FERREIRA, 2004, p. 1.394)  
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Ao se examinar a definição do termo ―tradução‖ como processo, ou seja, o verbo 

―traduzir‖, encontra-se, primeiro, a seguinte definição: ―1. Transpor, trasladar de uma 

língua para outra‖ (FERREIRA, 2004, p. 1.394). A esta definição, são acrescentados os 

exemplos que se seguem: 

 

Traduz em nossa língua autores ingleses; ―Há meses, a sociedade 

Amigos do Livro Americano traduziu para o espanhol dois 

romances inteiramente inofensivos‖ (Graciliano Ramos, Linhas 

Tortas, p. 121); Já traduziu ao português diversas obras. 

(FERREIRA, 2004, p. 1.394) 

 

Constata-se que a definição dada é muito semelhante àquela proposta por Catford 

(1980, p. 1): ―tradução é uma operação que se realiza nas línguas: um processo de 

substituição de um texto numa língua por um texto em outra.‖ No entanto, Shuttleworth e 

Cowie (1997, p. 181-182) consideram-na demasiado limitada para os Estudos da Tradução, 

por deter-se no plano da língua e por ―centrar-se na importância de manter algum tipo de 

equivalência‖. Em conseqüência, os autores apontam para a definição de Jakobson (1974, 

p. 65) para ―tradução interlingual‖, ou ―tradução propriamente dita‖ como mais abrangente 

e útil para a área, pelo que será a adotada nesta dissertação: ―interpretação dos signos 

verbais por meio de alguma outra língua.‖ 

O outro termo geralmente empregado é ―adaptação‖, definido pelo dicionário como 

 

Transformação de uma obra literária em representação teatral, 

cinematográfica, radiofônica ou televisionada: A opereta My Fair 

Lady é uma adaptação da peça teatral Pygmalion, do escritor 

irlandês George Bernard Shaw (1856-1950). (FERREIRA, 2004, p. 

35) 
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definição esta que remete à sugerida por Jakobson (1974, p. 65) para a ―tradução inter-

semiótica‖ ou ―transmutação‖, que consiste ―na interpretação dos signos verbais por meio 

de sistemas de signos não-verbais‖ e que Bastin (1998) considera a acepção mais comum 

do termo. 

É na definição do verbo ―adaptar‖ que se encontra, no dicionário, aquela definição 

que faz pensar em Literatura Infantil e Juvenil, além daquela referente à tradução inter-

semiótica: ―modificar o texto de (obra literária), ou tornando-o mais acessível ao público a 

que se destina, ou transformando-o em peça teatral, script cinematográfico, etc.‖ 

(FERREIRA, 2004, p. 35). 

Aqui se vê que, no senso comum, a adaptação pressupõe modificação ou alteração 

do texto original. Essas modificações visariam, primordialmente, a tornar o texto mais 

acessível a um determinado público, no caso, o infanto-juvenil. De fato, de acordo com 

Shuttleworth e Cowie (1997, p. 3), ―o termo em geral implica que alterações consideráveis 

foram feitas a fim de tornar o texto mais adequado para um público específico (p. ex. 

crianças).‖ Amorim (2005, p. 55), por sua vez, considera ―importante frisar que a maioria 

das adaptações na atualidade é vinculada a um determinado público, como o infanto-

juvenil.‖ De acordo com Bastin (1998, p. 6) a literatura infantil exige a re-criação da 

mensagem de acordo com as necessidades sociolingüísticas de seus leitores. 

No entanto, todos os autores examinados reportam a dificuldade que existe em 

definir ―o que efetivamente significa ‗adaptação‘ e, com base nisso, delimitar o que 

pertence exclusivamente ao domínio da tradução‖ (Amorim, 2005, p. 50). Para Bastin 

(1998, p. 6) 

 

mesmo aqueles que reconhecem a necessidade de adaptações em 

determinadas circunstâncias são obrigados a admitir que, se 
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manter-se fiel ao texto é um sine qua non da tradução, então há um 

ponto em que a adaptação deixa totalmente de ser tradução. 

 

Com esta afirmativa, se insere no debate a questão da fidelidade, da tradução fiel ou 

não, muitas vezes ligada à oposição ―tradução literal‖ vs ―tradução livre‖ — inerente à 

própria concepção do produto tradutório como visto pelo senso comum — e que, conforme 

Barbosa (2004, p. 11-13) constitui uma das principais ―áreas de tensão nas diversas 

reflexões sobre a tradução‖. 

A definição de tradução proposta pelo dicionário já carrega em si esta dicotomia: 

 

Tradução literal. 1. A que é feita ao pé da letra.[Opõe-se a 

tradução livre.] 

Tradução livre. 1. A que não se atém às palavras do texto original. 

[Opõe-se a tradução literal.] (FERREIRA, 2004, p. 1.394) 

 

Para os terminólogos da tradução Delisle, Lee-Janke e Cormier (1999, p. 154), 

tradução literal é aquela em que o ―tradutor produz um texto-meta enquanto, ao mesmo 

tempo, mantém as características do texto-fonte, mas se conforme, de modo geral, à 

gramática da língua-meta.‖ Já a tradução livre é aquela em que ―o tradutor dá precedência 

ao conteúdo tratado no texto-meta, independente de sua forma‖ (DELISLE, LEE-JANKE e 

CORMIER, 1999, p. 141). 

De acordo com Amorim (2005, p. 53), a diferença entre tradução literal e livre 

quase sempre se faz presente nos discursos sobre a teoria e prática da tradução, embora ―o 

que é ‗literal‘ ou ‗livre‘ não seja descrito da mesma forma em diferentes períodos ou 

culturas‖. Amorim (2005, p. 53), explica, ainda, que, em determinados discursos, a 

tradução literal é compreendida como ―tradução palavra-por-palavra‖, ao passo que a 

tradução livre é concebida como ―tradução sentido-por-sentido‖. 
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Segundo o autor, 

 

a fronteira entre a liberdade e a literalidade não parece ser tão 

objetiva como se supõe, dependendo, sim, de elementos que 

escapam à moldura rígida que se tenta impor aos conceitos 

independentemente de suas relações com a história. (AMORIM 

2005, p. 56) 

 

Ao fazer tal afirmativa, parece concordar com Toury (1985), que afirma que as 

traduções são fatos culturais cuja forma é influenciada, em grande medida, pelas normas 

vigentes na cultura de chegada. Para o autor, as omissões, acréscimos, atualizações, 

tradução de metáforas por não metáforas, entre muito outros exemplos, são opções 

tradutórias que teriam uma relação muito próxima com as normas ou tendências que 

influenciam a realização de uma tradução em uma determinada época em uma certa 

cultura. 

Com base nessa discussão, Venuti (1995, p. 122) ressalta que questões sobre o que 

é ser ―fiel‖ ou o que é ser ―livre‖ em tradução devem sempre ser formuladas tendo em vista 

que receberão ―diferentes respostas em diferentes momentos históricos‖. 

Os terminólogos Delisle, Lee-Janke e Cormier (1999, p. 114) oferecem a seguinte 

definição para adaptação: ―um procedimento tradutório onde o tradutor substitui uma 

realidade sócio-cultural da língua-fonte por uma realidade específica da cultura da língua-

meta a fim de adequar-se às expectativas da audiência-meta.‖ 

Mas é a definição que Bastin (1998, p. 5) oferece que parece mais adequada no 

contexto examinado nesta dissertação. Para o autor, a adaptação 
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Pode ser entendida como um conjunto de operações tradutórias que 

resultam em um texto que não é aceito como uma tradução, mas é, 

no entanto, reconhecido como sendo um representante de um texto 

fonte de mais ou menos o mesmo comprimento. 

 

Na próxima seção serão examinadas algumas das operações tradutórias envolvidas 

na adaptação. 

 

3.4 A adaptação 

 

Para Barbosa (1990, p. 76), a adaptação é um procedimento local — e não global, 

como se verá adiante — operado em segmentos de texto, que se coloca no ―limite extremo 

da tradução‖. Para a autora, este procedimento técnico da tradução 

 

aplica-se em casos onde a situação toda a que se refere o TLO 

[texto na língua original] não existe na realidade extralingüística 

dos falantes da LT [língua da tradução]. Esta situação pode ser 

recriada por uma outra equivalente na realidade extralingüística da 

LT. 

 

Segundo Bastin (1998, p. 7) este procedimento técnico local terá pouco efeito sobre 

o texto como um todo. O autor considera que, por outro lado, como procedimento global, a 

adaptação pode ser aplicada ao texto como um todo, constituindo uma estratégia geral que 

tem como meta reconstruir finalidade, a função ou o impacto do texto original. Para 

Amorim (2005, p. 41) a adaptação — como procedimento global — denota 

―explicitamente a modificação do texto original com objetivos definidos‖. O autor (p. 49) 

deixa claro, ainda, que as tradicionais dicotomias fidelidade-infidelidade, tradução livre-

tradução literal não são suficientes para distinguir entre a tradução e adaptação. É como 
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procedimento global que a adaptação se torna pertinente no contexto da presente pesquisa, 

porque o termo parece indicar, ao ser usado nas obras analisadas, que diversas operações 

tradutórias específicas da adaptação como procedimento global foram realizadas nos textos 

examinados. 

Amorim (2005, p. 43) aponta a condensação e as omissões como algumas das 

operações tradutórias ligadas à adaptação. Mas é Bastin (1998, p. 7-8) quem explica que a 

adaptação ocorre de determinadas formas, sob determinadas condições e sofrem 

determinadas restrições. 

Para o autor, os procedimentos utilizados pelo adaptador podem ser classificados 

como (BASTIN, 1998, p. 7): 

 

Transcrição do original – uma reprodução palavra-por-palavra de 

parte do texto na língua original, em geral acompanhado por uma 

tradução literal 

 

Omissão – a eliminação ou redução de parte do texto 

 

Expansão – tornar explícita informação que está implícita no 

original, quer seja no corpo principal ou em notas de rodapé ou em 

um glossário 

 

Exotismo – a substituição de trechos de gíria, dialeto, palavras sem 

sentido etc. do texto original por equivalentes aproximados na 

língua meta (algumas vezes marcados por itálico ou sublinhado) 

 

Atualização – a substituição por informações ultrapassadas ou 

pouco claras por equivalentes modernos 

 

Equivalência situacional – a inserção de um contexto mais 

familiar do que aquele utilizado no original 

 

Criação – uma substituição mais global do texto original por um 

texto que preserva somente a mensagem / idéias / funções 

essenciais 
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Bastin (1998, p. 7)
6
 enumera quatro fatores ou condições que levam os tradutores a 

recorrer à adaptação: 

 

Impossibilidade de transpor a barreira entre as línguas – 

quando simplesmente não há equivalentes lexicais na língua meta 

(particularmente comum no caso da tradução da metalinguagem) 

 

Inadequação situacional – onde o contexto mencionado no texto 

original não existe na cultura meta 

 

Mudança de gênero – uma mudança de um tipo de discurso para 

outro (p. ex. da literatura para adultos para a literatura para 

crianças) freqüentemente exige uma re-criação global do texto 

original 

 

Um rompimento no processo de comunicação – a emergência de 

uma nova época ou abordagem ou a necessidade de atender a um 

novo tipo de leitores muitas vezes exige modificações em estilo, 

conteúdo ou apresentação 

 

Bastin (1998, p. 7-8) aponta, ainda, que há restrições no emprego da adaptação 

pelos tradutores, sendo as principais: 

 

O conhecimento e as expectativas do leitor meta – o adaptador 

precisa avaliar até que ponto o conteúdo do texto original constitui 

informação nova ou compartilhada para os leitores em potencial 

 

A língua meta – o adaptador precisa encontrar um estilo 

compatível na língua meta para o estilo discursivo do texto original 

e procurar manter a coerência no uso dos procedimentos 

adaptativos 

 

O significado e a(s) finalidade(s) dos textos original e meta 

 

                                                 
6
 Amorim (2005, p. 90-92) apresenta uma discussão dessas condições apresentadas por Bastin (1998). 
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3.5 O uso da adaptação 

 

Uma vez entendidas as formas que toma a adaptação, as condições em que é 

utilizada e as restrições que sofre, bem como estando diante do fato de que, tanto do ponto 

de vista prático como do teórico a adaptação está intimamente ligada à veiculação da 

Literatura Infantil e Juvenil, é preciso examinar que opinião têm dela estudiosos dessa 

literatura. 

Corso (2007, s/p), acredita que ―as adaptações de textos clássicos são uma forma de 

aproximar o leitor das obras consagradas e tentam uma democratização e uma recepção 

mais ―facilitada‖ para o leitor infanto-juvenil‖, corroborando os autores aqui mencionados. 

No entanto, a pesquisadora acredita também, que 

 

o termo é associado aos conceitos de enxugamento, facilitação, 

empobrecimento e prejuízos em relação ao original, sem 

preocupações estéticas. O adaptador, apropriador, quando da 

adaptação textual, muitas vezes se interessa mais por enxugar o 

original, alterando o seu imaginário, proporcionando, até mesmo, 

fendas entre as partes do texto. (CORSO, 2007, s/p) 

 

Sendo essas opiniões que ecoam as de Wyler (2003, ver seção 2.4) 

Em seguida, a autora (CORSO, 2007, s/p) resume os argumentos favoráveis e 

desfavoráveis à adaptação da Literatura Infantil e Juvenil: 

 

Favoráveis: 

 democratização da leitura 

 uma forma de apresentar o leitor aos clássicos universais 

 uma leitura mais ―facilitada‖ 

 uma forma de atualização de textos antigos 

 um vocabulário mais acessível 

 apresentação de ilustrações 

 aceitação pelo mercado 

 contribuição para a formação de leitores 
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Desfavoráveis: 

 ―condensação‖ e ―enxugamento‖ do texto 

 comprometimento da fidelidade 

 polemização do texto-fonte. 

 intervenção inadmissível no conteúdo do original 

 bloqueio do desejo da pessoa de ler um clássico na versão 

integral 

 as adaptações de livros estrangeiros dificilmente levam o 
leitor ao texto-fonte, na língua de origem do escritor. Nesse 

sentido, alguns leitores podem se aproximar do ―original‖, 

muitas vezes, no máximo por meio da tradução. 

 

Corso (2007, s/p) conclui seu exame da questão afirmando que: 

 

isso não significa dizer que não existam boas adaptações 

recomendáveis à leitura, que sirvam de ―atalho‖ para o texto 

integral e que se devem excluir as traduções, pois nem sempre o 

leitor consegue e / ou possui o conhecimento necessário da língua 

em que o original foi escrito. 

 

O jornalista, escritor, tradutor e adaptador Carlos Heitor Cony (2006), citado 

também por Amorim (2005) e Corso (2007), defende as adaptações dos ataques de seus 

opositores, pois acredita que as transformações operadas pela adaptação ―em nada 

prejudicaram o valor, conteúdo e forma da obra‖ original (CONY, 2002, s/p). 

Caminhando em direção oposta à de Cony (2002), no que se refere às adaptações, 

Abramovich (1991, p. 121) afirma que cada elemento dos contos de fadas tem seu 

determinado valor e, se for extraído, suprimido ou atenuado, impedirá o entendimento do 

conto pela criança que lê ―adaptações, canalizações, suavizações, alterações etc...‖ 

Abramovich (1991, p. 121) afirma, ainda, que se condenam bastante as adaptações 

feitas por Walt Disney com os contos de fadas. Ao adocicá-los, pasteurizá-los, ao retirar os 

conflitos essenciais, tirou-se também toda a sua densidade, significado e revelação. A 

autora acrescenta que se pode dizer o mesmo de determinadas edições brasileiras que não 
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são nada confiáveis, pois se tratam muito mais de adaptações ao gosto do encarregado da 

tarefa (que não é o autor), do que de uma leitura rica e bela do original: não basta 

conservar o título se não se mantém a integridade da história. 

Tolkien (2006, p. 41) afirma que, recentemente, as histórias de fadas que têm sido 

adaptadas para as crianças transformaram-se em um processo perigoso, mesmo quando a 

adaptação é necessária, uma vez que as crianças só recebem dos adultos amostras e os 

relances que lhes parecem adequados na opinião dos adultos (freqüentemente muito 

equivocada). O autor complementa (p. 50) que as narrativas antigas são abrandadas ou 

expurgadas em vez de serem preservadas. Na maioria das vezes, as imitações são 

simplesmente tolas ou condescendentes; ou dissimuladamente desdenhosas. 

No entanto, no dizer de Amorim (2005, p.71) muitos crêem que 

 

se o adaptador também é um escritor conhecido, a adaptação ou 

―história recontada‖ pode assumir outro valor, já que, por trás de 

uma história ―imortal‖, haveria uma ―voz‖ autoral que conduziria, 

com toda a sua ―particularidade‖, uma maneira especial de ―contá-

la‖ sem deixar de ser, no entanto, (supostamente) fiel à ―história‖. 

 

Desta forma, Amorim (2005) está apontando para a questão de a figura do tradutor 

ser capaz de dar um respaldo à tradução ou adaptação e ser responsável pela sua aceitação 

pelo público. Cumpre observar, porém que a relação texto original→tradutor→texto 

traduzido→leitor é mediada pelo editor e o livreiro, e mesmo pelos organizadores de 

bibliotecas, que têm responsabilidade pela circulação do livro. 

Amorim (2005, p. 72) indica que 
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a complexidade que caracteriza a textualidade tradutória pode ser 

— parcialmente — compreendida quando se observa que termos 

como ―adaptação‖, ―tradução‖, ―história recontada por...‖ ou, 

mesmo, ―tradução e adaptação‖ não têm significação autônoma: 

indicam estratégias de natureza mercadológica, ideológica e 

interpretativa que mantêm estrita relação com a editora e com o 

profissional que realiza a reescritura. 

 

Afinal, é a editora que é responsável por colocar ―adaptação‖, ―tradução‖, ―história 

recontada por...‖ nos livros na capa ou na folha de rosto de uma obra. Segundo Amorim 

(2005, p. 47) 

 

Esta ocorrência não é destituída de relações: sua significação 

resulta de uma conexão mais ampla que se estabelece entre fatores 

diversos, tais como o conceito de tradução e o de adaptação 

vigentes em uma determinada época; a articulação entre a figura do 

tradutor ou adaptador responsável pelo texto e os paratextos ou 

prefácios que enfocam o resultado do seu trabalho; o lugar que 

ocupa a obra traduzida entre os valores da literatura local;  o 

próprio objetivo mercadológico da editora. 

 

São todas essas questões que se pretende analisar no próximo capítulo, em relação 

às diferentes versões do conto ―Cinderela‖ em circulação no Brasil hoje. 
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4. QUEM CONTA UM CONTO AUMENTA UM PONTO: A 
CINDERELA NO BRASIL DE HOJE 

 

Neste capítulo, será feita uma exposição do levantamento que fiz do que existe em 

circulação no Brasil, mais especificamente, no Rio de Janeiro, do conto ―Cinderela‖. 

Apresento, primeiro, o que encontrei, passando, em seguida, a uma análise do conteúdo 

dessas reescrituras do conto, bem como de aspectos lingüísticos dessas obras. 

 

4.1 Procurando Cinderela 

 

Em primeiro lugar, procurei localizar as três versões de Cinderela consideradas 

principais no mundo ocidental conforme a literatura examinada (ver capítulo 2) e 

comparadas por Bettelheim (1980, ver Quadro III, capitulo 2). Na Internet, consegui obter 

a versão de Giambattista Basile, de 1634, em língua italiana; a versão de Charles Perrault, 

de 1697, em língua francesa, bem como a versão dos Irmãos Grimm, de 1812, em língua 

alemã (ver Anexo I). Além disso, como não tenho domínio desses idiomas, procurei 

encontrar o maior número possível de traduções desses textos, inclusive para o inglês, que 

é minha língua estrangeira de trabalho, para que eu obtivesse uma visão geral do conto 

―Cinderela‖. 

São inúmeras as versões da estória de Cinderela em circulação no mercado e em 

disponibilidade em bibliotecas atualmente. Para realizar minha pesquisa, visitei livrarias, 

bibliotecas e sebos e realizei buscas na Internet. Fiz visita pessoal às livrarias Saraiva e 

Siciliano, bem como à Biblioteca Nacional e às bibliotecas da Faculdade de Letras da 

UFRJ, Professor Gama Filho, Pública do Grajaú, Pública da Penha, além do sebo Letra 
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Viva. Pela Internet, pesquisei a livraria Melhoramentos, a Editora Ática e a Livraria 

Saraiva, além do sebo Estante Virtual. 

Um fator que dificultou o meu trabalho foi a enorme resistência dos funcionários 

das bibliotecas públicas em permitir a realização de fotocópias de obras, sobretudo as 

antigas. Apesar disso, consegui tirar cópias de todas as capas dos materiais encontrados 

nesses estabelecimentos. Só não consegui copiar, nem mesmo a capa, do volume que 

localizei na Biblioteca Nacional, apesar de minha grande insistência e exposição dos meus 

motivos. 

Um ponto que me chamou bastante atenção foi a maneira como o mercado livreiro 

comercializa a literatura infantil. Numa mesma livraria, existem diversos títulos relativos à 

Cinderela, de diferentes editoras, com diferentes ilustrações, número de páginas e preço. 

Observei que há uma variedade muito grande de tipos de ilustração, bem como varia muito 

o comprimento da estória. Há edições acompanhadas por CD, ou de outros elementos, tais 

como jogos infantis e livros para colorir, por exemplo. O preço dessas edições também 

varia de acordo com seu tamanho, qualidade do papel e da edição, quantidade de 

ilustrações e, também, pelo fato de ser acompanhado ou não por outros produtos. 

Percebi, também, que o conto ―Cinderela‖ ou ―A Gata Borralheira‖, tal como pode 

ser apresentado o título em português, pode ser encontrado em volumes que contêm 

somente este conto, ou ―Cinderela‖ pode ser um dos contos incluídos em uma antologia. 

Nas antologias, às vezes, o conto está inserido em um volume que contém somente contos 

de apenas um autor, e de outras vezes, contos de autores diferentes. Entre as antologias ou 

coletâneas examinadas, com obras de um só autor, encontram-se: Contos e Lendas dos 

Irmãos Grimm (editora Edigraf, 1962) Contos dos Irmãos Grimm (editora Brasiliense, 

1969), Contos de Grimm (Companhia Editora Nacional, 1942), Contos de Charles Perrault 

(editora Villa Rica, 1999). As antologias examinadas que contém contos de diversos 
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autores muitas vezes incluem contos da literatura universal, inclusive do mundo árabe (por 

exemplo, Simbad, Aladim), ou obras mais modernas condensadas e adaptadas, por 

exemplo, (Peter Pan, O Mágico de Oz): 7 Contos para dormir (Editora Caramelo, 1998), 

Jóias da literatura infantil (Editora Maga, s/d), Um tesouro de conto de fadas (Ds Max, 

1994), Jóias da literatura infantil (Editora Martins, s/d), As mais belas histórias de boa 

noite (Editora Todolivro, 2006), Histórias da Carochinha (Editora Ática, 1986), Clássicos 

da juventude (Editora Atena, 1963). 

É comum que edições do conto em um só volume façam parte de coleções ou séries 

publicadas por uma mesma editora, algumas contendo contos de um só autor, outras 

contendo contos de vários autores. 

A pesquisa dos títulos ―Cinderela‖ e ―Gata Borralheira‖ em livrarias e sebos na 

Internet revela mais fatos. Na Livraria Saraiva (2008), encontrei sessenta e sete títulos 

contendo a palavra ―Cinderela‖. Destes, porém, somente quarenta e nove se tratavam 

propriamente do conto, o restante eram títulos que continham a palavra, porém revelavam 

uma apropriação do tema para outras áreas, tais como: Cinderela Man, Confissões de uma 

irmã de Cinderela, O complexo de Cinderela etc. Para ―Gata Borralheira‖, encontrei cinco 

títulos, e todos se tratavam do conto. No sebo Estante Virtual, obtive resultado maior. 

Encontrei 1.005 títulos para ―Cinderela‖. Destes, porém, somente trinta se tratavam do 

conto. Com o restante, aconteceu o mesmo que na livraria Saraiva, títulos que continham a 

palavra ―Cinderela‖ se referiam a apropriações do tema para outras áreas, como: Cinderela 

de saia justa, Cinderela de verão, Cinderela chinesa etc. Na pesquisa pelo título ―Gata 

Borralheira‖, obtive como resposta sessenta e oito títulos, dos quais só trinta e cinco 

tratavam-se do conto, o demais eram também apropriações do tema, como O complexo de 

Gata Borralheira. 
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Em seguida, para aprofundar minha análise, procurei obter exemplares de livros 

contendo diversas traduções a adaptações de ―Cinderela‖. Adquiri alguns, tomei outros 

emprestados de amigos e de bibliotecas, além de ter obtido fotocópias de outros. Meu 

primeiro passo foi criar fichas onde registrei todos os dados pertinentes aos exemplares 

que, assim, vieram a constituir meu corpus. Estas fichas se encontram no Anexo II. 

Minha primeira constatação se refere à questão do título, que é apresentado de duas 

formas em português: ―Cinderela‖ e ―Gata Borralheira‖. Minha pesquisa revela que 

―Cinderela‖ é o título mais comum hoje em dia. Embora a palavra ―Cinderela‖ remeta mais 

diretamente ao título dado ao conto por Charles Perrault, ―Cendrillon ou la petite pantoufle 

de verre‖, parece que a maior influência no sentido de que fosse este o título mais 

divulgado e conhecido é o filme da Disney, Cinderella, de 1950, que, conforme o estúdio, 

se baseou no conto de Perrault (DISNEY ARCHIVES, 2008). Entre as versões de 

Cinderela examinadas, prevalecem ilustrações da Disney ou que, de alguma forma, 

relembram essa versão. Já o título ―Gata Borralheira‖, que remeteria mais diretamente ao 

título italiano de Basile, ―La Gatta Cenerentola‖ , é menos prevalecente — e não encontrei 

nenhuma edição do conto que fosse apresentada como sendo tradução ou adaptação da 

versão de Basile. O título em alemão, dos Irmãos Grimm, ―Aschenputtel‖, é mais distante 

do português e, talvez por este motivo, só apareça indiretamente, através do francês, no 

nome ―Cinderela‖. 

Nas seções que se seguem, discutirei as versões do conto ―Cinderela‖ ligadas a cada 

um de seus principais autores, Charles Perrault e os Irmãos Grimm, encerrando com uma 

descrição das Cinderelas modernas, em pequenos formatos e acompanhadas de produtos. 
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4.1.1 A Cinderela de Perrault no Brasil 

 

Nesta seção, discutirei versões do conto ―Cinderela‖ publicadas com autoria 

atribuída a Charles Perrault. 

 

4.1.1.1 Contos das Fadas – Livraria Garnier 

 

A mais antiga versão da Cinderela de Perrault foi encontrada na Biblioteca da 

Faculdade de Letras da UFRJ, em um espaço destinado somente à Literatura Infantil, 

denominado ―Casa da Madrinha‖. Este espaço contém não somente obras da Literatura 

Infantil brasileira e do mundo como, também, obras sobre tal literatura, em seus diversos 

aspectos. No salão principal da Biblioteca, porém, é que estão localizados diversos 

exemplares, em diversas edições, dos contos de Perrault e dos Irmãos Grimm no original e 

em traduções para o inglês e o francês. 

Trata-se de um volume denominado Perrault Contos das Fadas e o título do conto, 

nele, é ―Borralheira ou O Sapatinho de Vidro‖ (sic.). Na primeira página, constam as 

seguintes informações: ―Contos das fadas, Nova edição, adornada com numerosas 

vinhetas‖. Encontra-se no livro também a informação de que se trata de edição da Livraria 

Garnier e, o mais interessante é que a livraria tinha endereço em Paris e no Rio de Janeiro: 

109, Rua do Ouvidor - RJ e 6, Rue des Saints-Pères – Paris. No entanto, não consta da obra 

o nome do tradutor. 

Verifiquei ser o volume muito antigo, de capa muito amarela e péssima aparência, 

aspecto velho e gasto pelo tempo, sem trazer data de publicação. O fato de ser uma edição 

muito antiga é corroborado pela ortografia utilizada, por exemplo, ―soffrer‖ ―máo humor‖, 

―podião‖, ―bellissimos‖, o que certamente dificulta a leitura não só da criança e do jovem, 

mas também do adulto de hoje. 
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4.1.1.2 Contos de Perrault – Editora Villa Rica 

 

A coletânea Contos de Perrault, que examinei na sua quinta edição, de 1999, é 

oitavo volume da coleção Grandes Obras da Cultura Universal (na série ―Clássicos de 

Sempre‖) publicada pela editora Villa Rica, de Belo Horizonte. O volume contém dez 

contos de Perrault: ―O Chapeuzinho Vermelho‖, ―O Pequeno Polegar‖, ―A Bela 

Adormecida do Bosque‖, ―Cinderela‖, ―O Gato de Botas‖, ―Riquet o Topetudo‖, ―Pele-de-

Asno‖, ―As Fadas‖, ―Barba-Azul‖ e ―Desejos Ridículos‖. O volume contém ainda uma 

introdução, ―A respeito dos contos de fadas‖, de P. J. Sthal (STAHL, 1999, p. 15) e um 

apêndice, ―A vida e obra de Perrault‖, seguido de comentários elucidativos sobre os dez 

contos incluídos no volume, que traçam também seu histórico, para os quais não há 

menção de autor (p.223-285). 

Consta do volume também uma tradução para o português da ―Cinderela‖ dos 

Irmãos Grimm (p.248-258), bem como uma versão do conto ―O Gato de Botas‖ (p.260-

266), traduzido do italiano para o francês por Pierre de Larivery em 1579, e incluído no 

volume em português. 

O conto em análise recebe o de título de ―Cinderela ou o sapatinho de cristal‖ em 

português, tradução do francês ―Cendrillon ou la petite pantoufle de verre‖. O nome da 

tradutora, Regina Régis Junqueira, bem como o do ilustrador, Gustave Doré, aparecem na 

folha de rosto. Informações adicionais são fornecidas na última folha do livro 

(PERRAULT, 1999, p. 210), entre elas, de que se trata de uma ―nova tradução‖. Mais 

alguma preocupação com a tradução aparece em uma nota do editor francês, apresentada 

no final do livro (p. 289), que ressalta a importância da tradução de alguns trechos 
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realizada por um filólogo especializado em história literária da Europa Medieval, já que o 

texto original, de 1697, foi redigido em um francês que nem sempre é acessível ao leitor de 

hoje, nem mesmo quando falante do idioma original: 

 

O leitor há de ter notado, sobretudo, que alguns trechos 

estrangeiros foram traduzidos por um ilustre filólogo, cuja 

competência mostra, por si mesma, tratar-se de um mestre 

excepcionalmente hábil nesse tipo de trabalho. Além disso, ele pôs 

à nossa disposição o rico tesouro representado por suas anotações e 

relíquias. Versado, como é, na história literária da Europa 

medieval, ele nos ajudou inúmeras vezes com seus preciosos 

conselhos. 

 

No entanto, não há qualquer explicação a respeito de como o fato mencionado 

possa ter tido qualquer influência para a tradução para o português do Brasil, no século 

XX. é importante mencionar, porém, que esta tradução foi incluída em uma seleção dos 

livros que uma criança não poderia deixar de ler, feita por dezessete especialistas para o 

jornal Folha de São Paulo (Caderno Folhinha) (LIVROERRANTE, 2008), ao lado de 

setenta e uma outras obras, entre traduções e textos nacionais. 

 

4.1.1.3 Contos de Fadas – Jorge Zahar Editor 

 

A obra Contos de Fadas (TATAR, 2005), publicada no Brasil por Jorge Zahar 

Editor, é tradução de The Annotated Classic Fairy Tales, publicada em 2002 pela editora 

W. W. NORTON & COMPANY (2005), uma edição ilustrada de contos de fadas 

selecionados e comentados por Maria Tatar, que também traduziu para o inglês as obras de 

outros idiomas incluídas no volume. A obra faz parte de uma série de contos de fadas 

comentados publicados pela editora W. W. Norton & Company (2005), que inclui: The 
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Annotated Alice, de Lewis Carroll, editado por Martin Gardner, The Annotated Brothers 

Grimm, também editado por Maria Tatar, The Annotated Christmas Carol de Charles 

Dickens, editado por Michael Patrick Hearn e, finalmente The Annotated Uncle Tom's 

Cabin, ainda sem indicação de editor. 

Além do conto ―Cinderela‖, vinte e seis outros estão incluídos no volume: ―Branca 

de Neve‖, ―João e Maria‖, ―Rapunzel‖, ―A Bela Adormecida‖, ―Chapeuzinho Vermelho‖, 

―Rumpelstiltskin‖, ―O Pequeno Polegar‖, ―A Roupa Nova do Imperador‖, ―O Gato de 

Botas‖, ―A Pequena Vendedora de Fósforos‖, ―O Patinho Feio‖, ―A Bela e a Fera‖, ―O Rei 

Sapo‖, ―João e o Pé de Feijão‖, ―Barba Azul‖, ―O Pé de Zimbro‖, ―Vasilisa‖, ―A Leste do 

Sol e a Oeste da Lua‖, ―Molly Whuppie‖, ―A História dos Três Porquinhos‖, ―Pele de 

Asno‖, ―Catarina Quebra-Nozes‖, ―A História dos Três Ursos‖, ―A Princesa e a Ervilha‖, 

―A Pequena Sereia‖. 

Ao falar do cuidado editorial que teve, Tatar (2005, p. 14) afirma que os contos, 

nesse volume, ―não exigiram intervenções editoriais numa época anterior, precisamente 

porque eram atualizados pelos que os narravam e amoldados ao contexto cultural em que 

eram contados‖. Informa, ainda, que as ―versões clássicas dos contos apresentadas nesse 

volume oferecem textos inaugurais que talvez não sejam de todo transparentes para os 

leitores de hoje‖, o que aponta para a necessidade da elaboração das anotações e 

comentários incluídos no volume. 

Tatar (2005, p. 284) comenta, também, que esse livro exigiu um enorme trabalho 

das pessoas envolvidas, tais como estudantes, bibliotecários, colegas, amigos e parentes., 

acrescentado que a editora Norton também participou ativa e intelectualmente desse 

processo. 

Segundo informa a editora, na orelha da obra publicada nos Estados Unidos, bem 

como no seu site (W. W. Norton & Company, 2002 e 2005), ―oferecendo novas traduções 
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das histórias não-inglesas por autores tais como Hans Christian Andersen, Irmãos Grimm, 

ou Charles Perrault, Tatar captura os ritmos das estórias contadas oralmente‖, o que atribui 

qualidades à tradução de Tatar. A obra, tal como publicada no Brasil, foi traduzida 

integralmente por Maria Luiza X. de A Borges. Isto faz com que os textos apresentados 

dos autores mencionados acima sejam ―traduções indiretas‖, conforme discutido no 

capítulo 2 (ver 2.3). No entanto, tal fato não é mencionado pela editora brasileira, que 

traduz apenas em parte a orelha da obra original como apresentação da obra publicada em 

tradução, como se vê abaixo: 

 

Quadro VI – Apresentação da edição de Contos de Fadas por Maria Tatar 

 

Essa edição comentada e ilustrada é um verdadeiro tesouro que reúne em um mesmo 

volume as mais famosas histórias infantis, buscando ao mesmo tempo celebrar e resgatar essa 

poderosa herança cultural que são os contos de fadas, apresentando as narrativas que todos nós 

pensamos conhecer juntamente com contextos históricos que desvendam seus mistérios ou 

acrescentam novos dados a essa imensa teia de princesas, bruxas, encantamentos e finais felizes. 

São ao todo 26 contos, cada um enriquecido por notas e uma apresentação – elaboradas por Maria 

Tatar, eminente autoridade no campo do folclore e da literatura infantil – que exploram suas 

origens históricas e complexidades culturais e psicológicas. Além disso, o volume conta com uma 

extraordinária coleção de cerca de 300 pinturas e desenhos, muitos deles raros, da autoria de 

ilustradores célebres como Arthur Rackham, Gustave Doré, George Cruikshank, Edward Burne-

Jones, Edmund Dulac e Walter Crane. Essa é uma das melhores coletâneas de contos de fadas em 

muitas décadas, uma obra instigante e original a ser valorizada por estudantes, pais e crianças. 

Annotated Classic Fairy Tales is a remarkable treasure trove, a work that celebrates the 

best-loved tales of childhood and presents them through the vision of Maria Tatar, a leading 

authority in the field of folklore and children's literature. Into the woods with Little Red Riding 

Hood, up the beanstalk with Jack, and down through the depths of the ocean with the Little 

Mermaid, this volume takes us through many of the familiar paths of our folkloric heritage. 

Gathering together twenty-five of our most cherished fairy tales, including enduring 

classics like ―Beauty and the Beast,‖ ―Jack and the Beanstalk,‖ ―The Little Mermaid,‖ and 

―Bluebeard,‖ Tatar expertly guides readers through the stories, exploring their historical origins, 

their cultural complexities, and their psychological effects. Offering new translations of the non-

English stories by the likes of Hans Christian Andersen, Brothers Grimm, or Charles Perrault, Tatar 

captures the rhythms of oral storytelling and, with an extraordinary collection of over 300 often 

rare, mostly four-color paintings and drawings by celebrated illustrators such as Gustave Doré, 

George Cruikshank, and Maxfield Parrish, she expands our literary and visual sensibilities. 

As Tatar shows, few of us are aware of how profoundly fairy tales have influenced our 

culture. Disseminated across a wide variety of historical and contemporary media ranging from 

opera and drama to cinema and advertising, they constitute a vital part of our storytelling capital. 
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What has kept them alive over the centuries is exactly what keeps life pulsing with vitality and 

variety: anxieties, fears, desires, romance, passion, and love. Up close and personal, fairy tales tell 

us about the quest for romance and riches, for power and privilege, and, most importantly, they 

show us a way out of the woods back to the safety and security of home. 

Challenging the notion that fairy tales should be read for their moral values and used to 

make good citizens of little children, Tatar demonstrates throughout how fairy tales can be seen as 

models for navigating reality, helping children to develop the wit and courage needed to survive in 

a world ruled by adults. This volume seeks to reclaim this powerful cultural legacy, presenting the 

stories that we all think we know while at the same time providing the historical contexts that 

unlock the mysteries of the tales. 

The Annotated Classic Fairy Tales is a volume that will rank as one of the finest fairy tale 

collections in many decades, a provocative and original work to be treasured by students, parents, 

and children. 

Fonte dos textos: W. W. Norton & Company, 2002 e Jorge Zahar Editor, 2005 

 

É mantida a menção ao fato de Tatar ser autoridade reconhecida na área de 

literatura infantil, o que se justifica por ocupar ela a cátedra John L. Loeb de Línguas e 

Literaturas Germânicas na Universidade de Harvard, conforme apontam W. W. Norton & 

Company (2002). 

 

4.1.2 A Cinderela de Grimm no Brasil 

 

Nesta seção, apresentarei versões do conto ―Cinderela‖ publicadas com autoria 

atribuída aos Irmãos Grimm. 

 

4.1.2.1 Contos de Grimm – Companhia Editora Nacional 

 

Provavelmente, a mais importante versão de ―Cinderela‖ que pude localizar foi a 

tradução de Monteiro Lobato. O volume que inclui o conto, Contos de Grimm, foi 

localizado na ―Casa da Madrinha‖, na Biblioteca da Faculdade de Letras da UFRJ (6ª 

edição, 1942) e na Biblioteca Popular da penha Álvaro Moreyra (2ª edição, 1969). Trata-se 

do volume sete da Biblioteca Pedagógica Brasileira, da Companhia Editora Nacional (São 
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Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre), cuja primeira série, ―Literatura Infantil‖, 

contém trinta volumes. Desses, vinte e um são obras do próprio Monteiro Lobato, duas 

obras de Viriato Correia (História do Brasil para crianças e Meu Torrão) e uma de Murilo 

Araújo (A estrela azul), sendo, os demais, traduções de Monteiro Lobato: Alice no País da 

Maravilhas, Alice no País do Espelho, Contos de Andersen, Novos contos de Andersen, 

Novos contos de Grimm, Aventuras do Barão de Münchhausen, Pinocchio e Contos de 

Fadas (de Perrault). 

O nome do tradutor aparece em destaque na folha de rosto, mas, embora o volume 

contenha várias ilustrações, não é informado o nome do ilustrador. 

 

4.1.2.3 Contos dos Irmãos Grimm – Editora Rocco 

 

A antologia Contos dos Irmãos Grimm, publicada pela Editora Rocco em 2005, é 

tradução indireta da obra Tales of the Brothers Grimm, que se trata de uma seleção de 

trinta e oito desses contos (entre eles ―A Gata Borralheira‖), editada e prefaciada pela Dra. 

Clarissa Pinkola Estés, poeta laureada, psicanalista e autora de obras tais como O 

jardineiro fiel, já transformado em filme, e Women Who Run With the Wolves, que em 

como tema heroínas de contos de fadas (MAVEN PRODUCTIONS, 2008). As ilustrações 

são de Arthur Rackham. 

Na folha de rosto, bem como na ficha catalográfica, está a informação de que a 

tradução para o português foi efetuada por Lia Wyler, de fama nacional pela tradução dos 

livros de Harry Potter, mas também autora de muitas outras traduções e conhecida 

pesquisadora na área (ver WYLER, 2003). No entanto, não há qualquer informação sobre 

quem realizou as traduções do original alemão para o português, nem tampouco se 
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menciona o fato de que se trata de tradução indireta. Conforme o site da autora, a obra 

original em inglês, ainda em circulação é  publicação do Book of the Month Club e Quality 

Paperback Book Club, de Nova Iorque (MAVEN PRODUCTIONS, 2008), informação que 

não consta da edição brasileira.  

 

4.1.2.3 A Gata Borralheira – Editora Brasil-América 

 

No sebo Letra Viva, encontrei o volume A Gata Borralheira, publicado pela 

Editora Brasil-América em 1962. O volume faz parte de uma coleção, denominada 

―Xuxuquinha‖, que contém catorze títulos: A lebre e a tartaruga, Os perigos de Didi, O 

flautista de Hamelin, A casinha do bosque, Mindinho, O anãozinho pula-pula, O patinho 

feio, A Gata Borralheira, O ursinho Dudu quer um amigo, Branca de Neve e os sete anões, 

O galo Piripim, Chapeuzinho Vermelho, Polegarina, Um gatinho chamado Miau. 

Na primeira página do livro, há a seguinte informação, no canto superior direito, em 

letras miúdas, dispostas sobre a ilustração que cobre toda a página: ―História dos Irmãos 

Grimm. Texto de Helô‖. Desta forma, observa-se que a editora não considera o texto que 

publicou nem uma tradução, nem uma adaptação, mas, embora o atribua a uma pessoa que 

só aparece através de um apelido (Helô, comum a todas as Heloísas), mantém sua relação 

com o texto dos Irmãos Grimm. 

 

4.1.2.4 Contos de Grimm – Editora Ática 

 

O volume Cinderela é um dos que compõem a coleção Contos de Grimm 

publicada, em São Paulo, pela editora Ática, e que chegava a sua 6ª edição em 1999 
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(ÁTICANET, 2008). Os demais títulos que compõem a coleção são: A Bela Adormecida e 

Mãe Nevada, A Casa da Floresta, A Guardadora de Gansos, Branca de Neve, 

Chapeuzinho Vermelho e O Príncipe-Rã ou Henrique de Ferro, João Felizardo, O Ganso 

de Ouro e Os Doze Caçadores do Rei, O Gato de Botas e Rumpelstichen, Os Músicos de 

Bremen, Os Seis Criados do Príncipe, Rapunzel e Os Sete Corvos. 

Na contracapa do volume Cinderela, a editora informa tratar-se de 

 

Histórias traduzidas da versão integral da 7ª edição Kinder-und 

Hausmärchen, narrativas recolhidas da tradição alemã pelos irmãos 

Wilhelm e Jacob Grimm. Tradução de Dante Pignatari. Texto final 

de Maria Heloísa Penteado. Título original Grimms Märchen. © by 

Verlag J. F. Schreiber GmbH, 7300 Esslingen – Germany. 

 

Na contracapa, a editora informa, ainda, que a coleção tem ―texto em português‖ da 

escritora Maria Heloisa Penteado e ilustrações da artista plástica russa Anastassija 

Archipowa. As informações fornecidas pela editora na Internet colocam, para toda a 

coleção, o nome da escritora entre os nomes dos irmãos Grimm, desta forma: ―Jacob 

Grimm, Maria Heloisa Penteado, Wilhelm Grimm‖ (ATICANET, 2008), dando-lhe, 

portanto, status de autora, em igualdade de condições com os irmãos Grimm. 

Essas informações contrastam com aquelas fornecidas na contracapa, onde aparece 

a menção de um tradutor (Dante Pignatari) e Maria Heloisa Penteado é mencionada com 

autora do ―texto final‖. Tem-se portanto, a impressão de, pelo menos, um trabalho feito a 

quatro mãos, onde Dante Pignatari teria feito uma tradução que teria sido burilada por 

Maria Heloisa Penteado, que é apresentada como sendo uma ―escritora‖, não uma 

―tradutora‖, o que indica uma posição mais subserviente atribuída pela editora ao tradutor. 

Tal impressão é reforçada por mais informações fornecidas pela editora, na quarta 

capa do volume 
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Há mais de 30 anos Maria Heloisa Penteado vem criando algumas 

das mais belas estórias da literatura infantil, é autora de Lúcia Já-

vou-indo, No reino perdido de Beleléu e muitos outros livros 

consagrados. Sua versão criteriosa dos contos dos irmãos Grimm 

não suprimiu nenhum trecho ou detalhe das narrativas originais. 

Seu estilo manteve a graça e a simplicidade, que fizeram desses 

contos uma leitura tão querida por gerações e gerações de crianças. 

 

Estas afirmações reforçam o status de autora de Maria Heloisa Penteado e lhe 

atribuem, incontestavelmente, a autoria da tradução (aqui denominada ―versão‖) dos 

contos, eliminando a participação do tradutor, Dante Pignatari, aparentemente, apenas um 

intermediário. 

Fica claro, também, que a editora atribui qualidades a esta ―versão‖, considerada 

―criteriosa‖. Vê-se, também, que a versão é considerada integral, pois a editora indica 

claramente que Maria Heloisa Penteado (e não o tradutor) não suprimiu nenhum trecho ou 

detalhe das narrativas originais. 

As ilustrações da coleção são reproduzidas da edição alemã — como também o são 

na edição em inglês (AMAZON.DE, 2008 e AMAZON.COM, 2008). A editora fornece as 

seguintes informações sobre a ilustradora, também na quarta capa: 

 

Anastassija Archipowa nasceu em 1955 e é livre-docente na Escola 

Superior de Artes W. I. Surikov, em Moscou. Ela já ilustrou vários 

clássicos da literatura universal, e seu trabalho é conhecido em toda 

a Europa. Com suas ilustrações, Anastassija nos transporta para 

uma viagem no tempo e no espaço, recriando personagens — 

camponeses, princesas, príncipes, duendes e animais encantados — 

numa atmosfera típica dos contos maravilhosos. 
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4.1.2.5 A Gata Borralheira - Editora Paulus 

 

O livro A Gata Borralheira, da Editora Paulus, faz parte da 2ª edição da coleção 

Clássicos Infantis, de 2003, (1ª edição 1998) que além deste volume, contém outros onze 

contos dos Irmãos Grimm: Branca de Neve, Joãozinho e Mariazinha, O Chapeuzinho 

Vermelho, O gênio da garrafa, Rapunzel, O Gato de Botas, As andanças do Pequeno 

Polegar, A Bela Adormecida no bosque, O rei sapo, O ganso de ouro e O lobo e os sete 

cabritinhos. 

O livro é uma tradução do original alemão Aschenputtel, tem formato de 16cmx23 

cm, brochura e possui vinte e três páginas. As ilustrações, bem coloridas, aparecem em 

toda as páginas. Algumas o desenho cobre a página toda, mas a maioria, somente parte 

delas.A responsável pela tradução é Tatiana Belinky e a ilustradora, Elisabeth Teixeira. É 

interessante observar que o nome que aparece na capa do livro é o da ilustradora, logo 

abaixo do nome dos autores do conto, Irmãos Grimm, o que ocorre em todos os volumes 

da coleção. O nome da tradutora aparece, juntamente com o da ilustradora, na primeira 

página do livro. Este fato é revelador de uma atitude desmerecedora em relação à tradutora, 

já que Tatiana Belinky, além de reconhecida como tradutora de literatura infantil, é 

 

autora premiada em literatura e teatro. Recebeu o Prêmio Mérito 

Educacional em 1979, e o Prêmio Jabuti de Personalidade Literária 

do Ano em 1989, entre outras premiações. Na área de tradução, 

recebeu o Prêmio Monteiro Lobato de Tradução em 1988 e 1990. 

(VIVENDO E TRADUZINDO, 2007) 
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4.1.3 A Cinderela moderna em pequenos formatos e produtos 

 

Nesta seção, serão apresentadas algumas reescrituras de Cinderela na língua portuguesa, 

publicadas no Brasil, em pequenos formatos, sendo algumas acompanhadas de outros 

produtos, além do livro propriamente dito. 

 

4.1.3.1 Cinderela - Edelbra 

 

O livro Cinderela, de propriedade de Walt Disney Enterprises, foi publicado em 

2006, com composição, impressão e acabamento realizado por Edelbra Indústria Gráfica e 

Editora Ltda., como parte da série ―Primeiros Amigos‖. Essa série contém onze títulos, 

além de Cinderela: A Bela e a Fera, Dinossauro, Lilo & Stitch, Procurando Nemo, A 

Pequena Sereia, Bambi, Planeta do Tesouro, Pooh e a árvore de mel, Os incríveis, O 

galinho Chicken Little e Branca de Neve e os sete anões, todos eles relativos a desenhos 

animados produzidos pela empresa Disney. Na contra-capa, a editora fornece a seguinte 

informação a respeito da coleção: ―A Edelbra apresenta ‗Primeiros Amigos‘. As 

historinhas mais clássicas para quem está começando a amar os livros.‖ 

O livro Cinderela tem formato de 12 cm x 20 cm, brochura e possui quinze 

páginas. As ilustrações, muito coloridas, não cobrem a página por completo. Na parte 

superior de cada página há uma borda com três figuras que representam a história: uma 

carruagem, dois cavalos e uma cesta com novelos de lã. 

Na contra-capa, a editora informa que o texto se trata de uma ―adaptação e revisão‖ 

feita por Vera Schimanski Axelrud, o que deixa claro que a editora considera que o texto 

sofreu alterações maiores do que as que seriam de se esperar caso fosse anunciado como 

uma ―tradução‖, embora não especifique de que se trata tal ―revisão‖. 
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4.1.3.2 Cinderela – Walt Disney Records 

 

O livro Cinderela, publicado por Walt Disney Records em 2003, vem 

acompanhado de um CD. Na contra-capa, a editora explica o fato e propõe uma atividade 

para o leitor: 

 

Junto com este livrinho você ganhou um CD para ouvir e curtir a 

história de Cinderela, um lindo conto de fadas. Quando ouvir o 

sininho tocar, é hora de virar a página, tá? Então, vamos começar. 

 

O volume faz parte da coleção ―Contos da Disney‖, que possui mais cinco títulos, 

todos relativos a desenhos animados produzidos pela empresa: A pequena sereia, Tarzan, 

Mogli, o menino lobo, Toy Story 2 e Rei Leão. O livro tem formato de 12 cm x 18 cm, 

brochura, e possui vinte e quatro páginas. Em todas as páginas as ilustrações, bem 

coloridas, cobrem a página por completo. 

Não há referência ao nome do autor da obra original, nem tampouco de tradutor ou 

adaptador. 

 

4.1.3.3 Cinderela – Editora Todolivro 

 

O livro Cinderela, que faz parte da coleção ―Classic Star‖, foi publicado pela 

Editora Todolivro. Tem formato de 13,5 cm x 20 cm, brochura e possui dezesseis páginas. 

Em todas as páginas as ilustrações, feitas por ©Belli Studio, são muito coloridas, e cobrem 

toda a página. 
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A coleção ―Classic Stars‖ é apresentada pela editora como contendo ―os mais belos 

contos da literatura infantil, reunidos na coleção de maior sucesso no mercado, contendo 

ilustrações totalmente coloridas em página cheia‖. Conforme informa o catálogo, essa 

coleção contém vinte e quatro títulos: A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, A pequena 

sereia, A princesa e o sapo, Aladim, Ali Babá e os 40 ladrões, As viagens de Gulliver, 

Bambi, Branca de Neve, Cachinhos Dourados e os três ursos, Chapeuzinho Vermelho, 

Cinderela, João e o Pé de Feijão, O flautista de Hamelin, O mágico de Oz, O patinho feio, 

O Pequeno Polegar, O soldadinho de chumbo, Os músicos de Bremen, Os três porquinhos, 

Peter Pan, Pinóquio, Rapunzel e Simbad, o Marujo. 

Na contracapa, a editora apresenta os autores do texto: Cristina Marques e Roberto 

Belli. 

 

4.1.3.4 Cinderela - Ds-Max 

 

Esta versão de Cinderela consta da coletânea Um tesouro de contos de fadas, da 

editora Ds-Max, publicada em 1994, que contém vinte e um outros títulos: ―Chapeuzinho 

Vermelho‖, ―Branca de Neve e Vermelha de Rosa‖, ―Hansel e Gretel‖, ―A menina dos 

fósforos‖, ―O Gato de Botas‖, ―Tudo está bem quando acaba bem‖, ―A princesa e a 

ervilha‖, ―A Bela e a Fera‖, ―As roupas novas do Imperador‖, ―Rumpelstilskin‖, 

―Cinderela‖, ―Florinda e Yoringal‖, ―Reynard e o pescador‖, ―Rapunzel‖, ―Ali Babá e os 

quarenta ladrões‖, ―O Pequeno Polegar‖, ―O pequeno alfaiate‖, ―Aladim e a lâmpada 

maravilhosa‖, ―O pássaro de fogo‖, ―Ricky tufo de cabelo‖, ―A bela Vassillissa‖ e ―As 

botas de sete léguas‖. 
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O livro nos fornece informações sobre as edições em língua francesa, de 1987, 

1990, 1988 e 1994, todas publicadas por Editions Nathan, de Paris. A página da editora 

mostra que a obra está fora de catálogo (ÉDITIONS NATHAN, 2008) 

Em 1994, esta edição foi traduzida do francês para o inglês pela Editora 

Transedition Limited, com sede em Oxford, na Inglaterra, que inaugurava seu selo 

Camelot Editions (2008), especificamente para a edição de livros infanto-juvenis. Nas 

informações prestadas pela livraria virtual Amazon.uk (2008), bem como no sítio 

Librarything beta (2008) consta o nome de Annie Claude Martin como autora da obra, 

provavelmente uma referência à sua ilustradora, já tem reconhecido prestígio na França, 

com obras editadas em diversos países (ROCOCHETS-JEUNES.ORG, 2008). 

Chama grande atenção o fato de que, nas informações fornecidas pela editora , em 

momento algum, é citada a edição em língua portuguesa, nem o nome do tradutor, 

aparecendo somente o nome da ilustradora, Annie Claude Martin. São somente prestadas 

as informações abaixo: 

 

Esta edição foi publicada em 1994 nos Estados Unidos por 

Transedition Limited, Oxford, England. Impresso nos EUA por 

Quebecor. 

 

Uma vez que o volume inclui contos de todo o mundo, fica a dúvida: de que língua 

foram traduzidos para o português? Quem foi o tradutor? A edição é descuidada ao omitir 

essas informações. A falta de cuidado se revela, também, quando o nome de Charles 

Perrault aparece como ―Christian Perrault‖, ao lado dos nomes dos contos de sua autoria. 
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4.1.3.5 Cinderela – Editora WKids 

 

O livro Cinderela, da Editora WKids, faz parte da coleção ―Contos Clássicos‖ (ou 

―Mini Contos Clássicos‖) que contém os seguintes títulos, além deste: O patinho feio, 

Branca de neve, A Pequena Sereia, Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos, A bela 

adormecida, A Bela e a Fera, Rapunzel, Pinóquio. O volume tem formato de 13 cm x 18 

cm, brochura, e a estória possui oito páginas. 

Não há menção do nome do autor do texto original, nem aparece o nome do 

tradutor. Não há nenhuma referência aos termos ―tradução― ou ―adaptação―, como se o 

texto não tivesse sofrido interferência alguma no sentido de torná-lo acessível às crianças 

brasileiras. O nome da empresa responsável pelas ilustrações aparece na contra-capa: MW. 

Esse realce dado às ilustrações parece ser devido ao espaço que é conferido a elas: 

aparecem em todas as páginas ao longo do texto, sendo muito coloridas e chegando a 

ocupar a página inteira. 

Embora um exame do livro só revele a palavra ―WKids‖ em destaque na capa, 

dificultando analisar a procedência do livro. Uma busca na Internet revelou que WKids é 

uma empresa que se intitula ―editora‖, e que se dedica à venda de diversos tipos de livros 

infantis (inclusive livros para colorir) (WKIDS, 2007). 

Na página reservada pela empresa à categoria ―solapas‖, aparece a coleção ―Contos 

Clássicos‖ e, em primeiro lugar, o livrinho Cinderela. A ficha técnica oferecida pela 

empresa fornece os seguintes dados a respeito da obra: 

 

Autor(a): Equipe Wkids 

Editora: Ciranda Cultural 

Categoria: solapas 

Histórias clássicas em formato mini para você! Não perca! 

Miniembalagem econômica com 10 livros, formato 10 x 13,5 cm 

(WKIDS, 2007) 
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Conclui-se, portanto, que há uma outra editora por trás da empresa WKids (Ciranda 

Cultural). Além disso, vê-se que a autoria do texto é atribuída diretamente à equipe da 

empresa, sem menção ao autor do original ou ao fato de se tratar ou não de uma tradução 

ou adaptação. 

 

4.1.3.6 Cinderela – Editora Claranto 

 

O livro Cinderela - Cinderella, faz parte da coleção ―Clássicos Bilíngües‖, da 

Editora Claranto, que apresenta a estória de Cinderela em português e em inglês. Essa 

coleção contém onze títulos, além de Cinderela, e todos os títulos aparecem nas duas 

línguas na capa dos livros: A Bela e a Fera - Beauty and the Beast, A Pequena Sereia - The 

Little Mermaid, Branca de Neve e os sete anões - Snow White and the Seven Dwarfs, Alice 

no País das Maravilhas - Alice in Wonderland, Chapeuzinho Vermelho - Little Red Riding 

Hood, Mogli - Mowgli, O Gato de Botas - Puss-in-Boots, João e o Pé de Feijão - Jack and  

Beanstalk, Pinóquio - Pinocchio e Os três porquinhos - The Three Little Pigs. 

O livro Cinderela - Cinderella tem formato de 13 cm x 20 cm, brochura, e possui 

dezesseis páginas. O conteúdo visual foi feito por Estúdio Criação Bureau, sendo que as 

ilustrações foram feitas por André Rebelo e Jackson Gebien e a diagramação e cores por 

Claudemir da Silva e Eduardo Starke. As ilustrações são muito coloridas e cobrem as 

páginas por completo. 

Na quarta capa do volume Cinderela - Cinderella, a editora informa que o texto em 

português foi feito por Cristina Marques, o texto em inglês, por Emílio Paiva e a revisão, 

por Adriana S. Isensee. Não há qualquer informação sobre os autores dos textos originais 

(por exemplo, do original italiano de Collidi para Pinocchio). 
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Não foi possível localizar a página da Editora Claranto na Internet a fim de obter 

maiores informações. A página da editora e distribuidora Edilivro (2008), porém, bem 

como várias outras, apresenta diversas coleções didático-pedagógicas publicadas pela 

Editora Claranto (―Dente de Leite‖, ―Desenhando Dia-A-Dia‖, ―Tin Do Lê Lê-Coleção 

Pedagógica‖, por exemplo), o que leva a crer que a coleção ―Clássicos Bilíngües‖ tem a 

finalidade pedagógica de ensinar inglês aos pequenos leitores. 

 

4.2 A Cinderela transformada 

 

Nesta seção, será feita uma comparação entre algumas das versões do conto 

―Cinderela‖, de autoria respectivamente de Charles Perrault e dos Irmãos Grimm, que 

foram levantadas por esta pesquisa em publicações brasileiras, em português do Brasil. 

 

4.2.1 As Cinderelas de Perrault no Brasil 

 

Nesta subseção, examinarei as três versões encontradas do conto ―Cinderela‖ que 

aparentam ter um texto mais completo dentre aqueles apresentados neste capítulo. A 

primeira destas versões está incluída na coletânea Contos de Perrault, publicada pela 

Editora Villa Rica, de Belo Horizonte, com tradução de Regina Regis Junqueira. A 

segunda versão aparece na coletânea Contos de Fadas, publicada por Jorge Zahar Editor 

(2005), com tradução de Maria Luiza X. de A Borges. A última, mais antiga ―Borralheira, 

ou o sapatinho de vidro‖ (sic.) faz parte de um volume denominado Contos das Fadas, 

editado pela Livraria Garnier, sem data e sem nome do tradutor, motivo pelo qual a 

referência aos contos será feita pelo nome dos editores. 
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Analisando as três versões do conto, verifiquei que há mais semelhanças entre elas 

do que diferenças. Para demonstrar algumas dessas diferenças, criei o quadro abaixo: 

 

Quadro VII - Elementos divergentes entre as diferentes versões da Cinderela de 

Perrautl 

 

Contos de Perrault – 

Editora Villa Rica 

Contos de Fadas – Jorge 

Zahar Editor 

Contos de Fadas – Editora 

Garnier 
Cinderela dormia num quarto 

que servia de celeiro 

Cinderela dormia no sótão Cinderela dormia nas águas 

furtadas 

As irmãs dormiam em quartos 

assoalhados 
As irmãs dormiam em quartos 

atapetados 
Não menciona o tipo de piso 

Vestidos bordados de ouro e 

prata e lindos sapatos 

Vestidos brocados de ouro e 

prata e incrustados de pedraria 

e sapatos de vidro 

Vestidos bordados a ouro e 

prata e cheios de pedras 

preciosas e sapatos de vidro 

Cavalheiro experimentou o 

sapato, que era a coisa mais 

linda 

Os ―homens‖ do príncipe 

experimentaram o sapato de 

vidro nas moças 

Um gentilhomem ―trouxe‖ o 

sapato 

Irmãs se casaram no mesmo 

dia que Cinderela com dois 

fidalgos da corte  

Irmãs se casaram no mesmo 

dia que Cinderela com dois 

grandes senhores da corte 

Irmãs se casaram no mesmo 

dia que Cinderela com dois 

fidalgos da corte 

 

As mágicas realizadas pela Fada Madrinha de Cinderela são um ponto importante 

do conto, e causam grande satisfação e curiosidade às crianças. No entanto, nessas 

mágicas, também há grandes divergências entre as versões publicadas, conforme 

demonstro na figura que elaborei abaixo: 

 

Figura II 

As mágicas da Fada Madrinha 

 

Contos de Perrault – Editora Villa Rica 

 

abóbora 6 ratos 3 ratos 6 lagartos 

↓ ↓ ↓ ↓ 

carruagem 6 cavalos 3 cocheiros 6 pajens 
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Contos de Fadas – Jorge Zahar Editor 

abóbora rato 6 camundongos 6 lagartos 

↓ ↓ ↓ ↓ 

carruagem cocheiro 6 cavalos 6 lacaios 

 

Contos das Fadas – Livraria Garnier 

 

abóbora 6 ratinhos ratazana 6 sardões 

↓ ↓ ↓ ↓ 

carruagem cavalos cocheiro 6 lacaios 

 

Outra questão que me chamou a atenção foi o modo como é tratado o calçado de 

Cinderela nas diferentes versões, pois é um ponto muito controverso nas discussões acerca 

das versões do conto de Perrault. 

A primeira divergência bastante intrigante é quanto ao material de que é feito o 

símbolo maior do conto, o calçado de Cinderela, que aparece pela primeira no trecho em 

que a Fada Madrinha, com um toque de mágica, apronta Cinderela para o baile: 

 

Jorge Zahar 

Depois ela lhe deu um par de sapatinhos de vidro, os mais lindos do 

mundo. 

 

Editora Villa Rica 

Depois a madrinha lhe deu um par de sapatinhos que eram a coisa 

mais linda do mundo. 

 

Livraria Garnier 

Depois deu-lhe um par de sapatos de vidro, os mais lindos que se 

podião ver. 

 

Na versão publicada por Jorge Zahar Editor, os sapatinhos são de vidro, já na 

versão da Editora Villa Rica, não há menção do material dos sapatinhos, embora o título do 

conto indique que sejam de cristal. Bettelheim (1980, p. 291) faz uma observação muito 

interessante quanto ao material utilizado quando diz que, como, em francês, os termos vair 
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(que significa peles variadas) e verre (vidro, cristal) têm pronúncias semelhantes, achou-se 

que Perrault, ouvindo a estória, teria substituído, por engano, vair por verre e assim 

transformado um sapatinho de peles num outro de vidro. 

Mesmo que a versão da Editora Villa Rica não descreva o material do sapato no 

decorrer do texto, subentende-se que era feito de cristal, como indica o título do conto. 

Porém, vidro e cristal são materiais com valores diferentes. Segundo a Enciclopédia 

Barsa.com, cristal é a 

 

denominação para um vidro de alta qualidade, transparência e 

densidade obtido através da adição à massa vítrea (durante a 

fabricação) de variados sais metálicos e em especial, neste caso, o 

óxido de chumbo. Nestes ―cristais - vidros‖ a grande transparência, 

brilho e dispersão da luz incidente resultam da pureza da massa 

vítrea e do polimento da peça. As peças e obras de arte de ―cristal-

vidro‖ são tradicionalmente moldadas por sopro e trabalhadas 

(esmerilhadas e polidas) a mão por especialistas, o que eleva seus 

preços quando comparados com outros trabalhos em vidro. 

 

Após tomar ciência da diferença entre vidro e cristal, acredito que o sapatinho de 

Cinderela era de cristal, pois, de acordo com a enciclopédia, os objetos feitos desse 

material são mais trabalhosos e de uma qualidade e beleza incomparáveis, o que é 

coerente, uma vez que todas as versões consideram o sapato ―o mais lindo do mundo‖ e ―a 

coisa mais linda do mundo‖. 

Um fato que me chamou bastante atenção foi o momento em que o príncipe estava 

à procura da dona do sapatinho. Na passagem em que o fidalgo experimenta o sapato em 

Cinderela, há uma divergência entre as versões. Na publicada por Jorge Zahar Editor, o 

objeto experimentado foi um chinelo, já na da Editora Villa Rica, foi um sapatinho, 

enquanto, na versão da Livraria Garnier, tratava-se também de um sapatinho. 
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Jorge Zahar Editor 

Mas o fidalgo que fazia a prova do chinelo... 

 

Editora Villa Rica 

Fez Cinderela sentar-se e calçou nela com toda a felicidade o 

sapatinho... 

 

Livraria Garnier 

Fez sentar Borralheira, e chegando o sapatinho ao seu pé... 
 

A questão é tratar-se de um ―sapatinho‖ ou de um ―chinelo‖. Segundo Bettelheim 

(1980, p. 277) registra-se a existência, no Egito, de chinelos feitos artisticamente de 

material precioso, desde o século III. Num decreto datado de 301 D.C. o imperador romano 

Diocleciano estabeleceu o preço máximo para tipos diversos de calçados, incluindo 

chinelos de um excelente couro babilônico, pintados de púrpura ou escarlate, e chinelinhos 

para as mulheres. 

Pude perceber algumas diferenças no vocabulário, como o uso de sinônimos em 

―orgulhosa‖ e ―soberba‖, ―fidalgos‖ e ―grandes senhores‖. Outra diferença é o tipo de 

ambiente em que as irmãs dormiam, para um, em quartos assoalhados e para outro, 

atapetados. O que era um sapato de vidro para uma estória, para outra apenas lindos 

sapatos. Apesar de o título informar o tipo de material do sapato ―Cinderela ou sapatinho 

de cristal‖, isso não aparece no decorrer da estória. 

Como se pode ver, há divergências em muitos detalhes das retextualizações, o que é 

capaz de confundir pequenos leitores e o que demonstra que houve alterações 

fundamentais no texto, caracterizando-os mais como adaptações do que propriamente 

traduções. 
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4.2.2 A Cinderela de Perrault retextualizada 

 

As análises que realizo a seguir têm por objetivo explorar aspectos lingüísticos dos 

textos examinados. 

Começarei essa análise bem do início do conto, onde todas as versões apresentam 

aquela que se pode considerar como marca essencial do conto de fadas: o ―Era uma vez...‖. 

Ao ler esse clichê, tenho a sensação de realmente estar lendo um conto, que foi, há muito 

tempo atrás, contado por alguém e vem-se perpetuando até hoje. 

A versão publicada pela Livraria Garnier, por ser a mais antiga, conforme foi 

apontado em 4.1.1.1 acima, é a que se destaca das demais pelo modo como as palavras são 

grafadas, pelo seu vocabulário e pelo uso de expressões talvez pouco conhecidas do 

público leitor de hoje, ou hoje usadas de modo diverso: 

 

ortografia: n‘isto, mãi, soffrer, occupações, ella, n‘um, cheminé, 

eil-as, quebrárão-se 

 

construções: ―Ella disse a Borralheira de se levantar um pouco‖, 

―em cada ratinho que sacou deu-lhe com a varinha‖, ―costureiras e 

modistas assaz hábeis‖, Borralheira ―fez logo uma grande cortezia 

à sociedade‖, a princesa ―fez-nos civilidades‖, ―o seu vestido 

amarelo que traz todos os dias‖, 

 

tratamento: tu (2ª pessoa do singular), vós (2ª pessoa do plural) 

 

vocabulário: prendas (no sentido de qualidades), águas furtadas, 

enxerga, veludo encarnado ―com a guarnição de Inglaterra‖, 

―ensaiar‖ (no sentido de provar), rapariga, sardões (espécie de 

lagarto escuro), merenda (comida servida na baile), algibeira 

 

Já as versões mais modernas são muito parecidas, tanto do ponto de vista da 

narrativa, quanto lingüístico. O vocabulário e as construções gramaticais de ambos os 

textos variam do simples ao mais rebuscado, do contemporâneo ao mais antigo. Essas 

misturas não parecem dificultar a leitura. Pelo contrário, aquelas palavras ou construções 
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que escapam do conhecimento do público infantil, em determinadas passagens, são 

facilitadas por construções e vocabulário mais simples em outras. 

No trecho citado abaixo, Cinderela chega deslumbrante no baile, deixando a todos 

surpresos e perplexos, tamanha era sua beleza. 

 

Jorge Zahar Editor 

O próprio rei, apesar de bem velhinho, não se cansava de fitá-la e 

de dizer bem baixinho para a rainha que fazia muito tempo que não 

via uma pessoa tão bonita e encantadora. 

 

Editora Villa Rica 

O próprio rei, velho como era, não se cansava de contemplá-la e de 

dizer baixinho para a rainha que havia muito tempo ele não via uma 

criatura tão bela e amorável. 

 

Nota-se que, mesmo sendo traduções muito parecidas, a escolha dos adjetivos 

transformaram os trechos em linguagens diferentes, com graus variáveis de formalidade. A 

―Cinderela‖ publicada por Jorge Zahar Editor chega mais perto do vocabulário usado 

atualmente, com palavras como ―bonita‖ e ―velhinho‖, embora haja palavras que fogem 

um pouco ao uso atual, como ―fitá-la‖ e ―encantadora‖. 

No texto publicado pela Editora Villa Rica, há vocábulos que causaram estranheza 

até mesmo a mim, como, por exemplo, a palavra ―amorável‖. Tamanha foi minha 

curiosidade, que pesquisei a palavra, tendo-a encontrado em FERREIRA (2004, p. 87): 

 

1. Que é propenso ao amor ou à amizade; terno, afável. 

2. Em que há amor (9); afetuoso, carinhoso: procedimento 

amorável; gestos amoráveis. 

3. Digno de ser amado; estimável, amável. 

 

Realmente, fica a dúvida se a leitura não poderia ter sido mais facilitada, para atrair 

mais as crianças, usando-se termos mais usuais e simples, que não fugissem tanto da 
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linguagem corrente delas, ou se há um aspecto mais didático em apresentar vocabulário 

novo às crianças. 

Compare-se o trecho citado acima com a versão da Livraria Garnier, que, apesar da 

dificuldade que poderia ser causada pela construção ―havia muito tempo que não tinha 

visto‖ e da grafia da palavra ―ella‖, não apresentas qualquer dificuldade vocabular: 

 

O rei mesmo, posto que velho, não cessava de olhar para ella, e de 

dizer em voz baixa à rainha que havia muito tempo que não tinha 

visto uma pessoa tão linda e tão amável. 

 

As figuras de linguagem também aparecem nesses textos. Percebe-se esse fato no 

momento em que, pela primeira vez, Cinderela chega no baile e causa tanta perplexidade 

que: 

 

Jorge Zahar Editor 

Fez-se então um grande silêncio; todos pararam de dançar e os 

violinos emudeceram.... 

 

Editora Villa Rica 

Fez-se então um grande silêncio, todos pararam de dançar e até os 

violões se calaram... 

 

Livraria Garnier 

Fez-então um grande silencio; cessou-se de dansar, e a musica 

calou-se, tanta era a attenção que se prestava em contempla as 

grandes bellezas da desconhecida. 

 

Todas as retextualizações fizeram uso da prosopopéia, com ―violinos 

emudeceram‖, ―violões calaram‖ e ―a música calou-se‖, apesar do uso de verbos 

diferentes. Observe-se, também, que os instrumentos musicais utilizados variam, sendo 

―violinos‖ em uma, ―violões‖ em outra e apenas ―música‖ na terceira. 
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No trecho citado abaixo, as irmãs de Cinderela aprontam-se para o baile, penteiam-

se e fazem aquilo que mais se aproximaria de uma maquilagem hoje em dia — colocam 

uma falsa pinta no rosto: 

 

Jorge Zahar Editor 

Mandaram chamar o melhor cabeleireiro das redondezas, para 

levantar-lhes os cabelos em duas torres de caracóis, e mandaram 

comprar moscas do melhor fabricante. 

 

Editora Villa Rica 

A chapeleira foi convocada, para ajeitar-lhes os toucados, tendo 

sido encomendadas pintas de seda preta a uma boa artesã. 

 

Livraria Garnier 

Borralheira [...] offereceu-se mesmo para as pentear, o que ellas 

aceitarão. [...] Outra qualquer as teria penteado mal, mas, como ella 

era boa, penteou-as com toda a perfeição. 

 

Nesses trechos nota-se, claramente, problemas de vocabulário que podem interferir 

no entendimento do leitor moderno. O texto publicado por Jorge Zahar Editor começa de 

modo claro, com a palavra ―cabeleireiro‖ que , imediatamente, leva a pensar que as moças 

queriam arrumar seus cabelos. Mas, ao introduzir a palavra ―mosca‖, referente às pintas de 

seda preta utilizadas no rosto como enfeite na época de Perrault, muito provavelmente 

desconhecida, neste sentido, dos leitores de hoje, pode criar um campo semântico relativo a 

pequenos animais com o uso da palavra ―caracóis‖: o emprego inusitado desses itens em 

um traje de baile poderia ser concebido por um jovem leitor como usual na época. 

Já a edição publicada pela Editora Villa Rica usa ―chapeleira‖ e, ainda mais 

complicado para o leitor de hoje, a palavra ―toucados‖ que dificultam a compreensão da 

passagem. 
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A Livraria Garnier, por outro lado, não contém esse trecho e, na sua versão, é a 

Borralheira quem penteia as irmãs, sendo que nada é mencionado a respeito de pintas. 

Certamente mais fácil para o leitor, mas, por outro lado, constituindo uma omissão. 

Na passagem abaixo, as expressões ―boa idéia‖ na versão de Jorge Zahar Editor e 

―vá ver‖ deste e da Editora Villa Rica são bem coloquiais, embora o ―você tem razão‖ da 

Editora Villa Rica também consiga um bom efeito. 

 

Jorge Zahar 

―Boa idéia‖, disse a madrinha, ―vá ver‖ 

 

Editora Villa Rica 

―Você tem razão, vá ver‖ 

 

Enfim, Cinderela e o príncipe se casaram e como a moça era bondosa, instalou as 

duas irmãs no palácio e as casou no mesmo dia com dois grandes senhores da corte. Assim 

terminam as versões examinadas, sem tirar, nem pôr, tal como no original: 

 

Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux 

soeurs au palais, et les maria, dès le jour même, à deux grands 

seigneurs de la cour. 

 

Mas esse não é realmente o final do conto. Perrault anexou a ele dois pequenos 

poemas, a que denominou ―moral‖, ou, como dizemos: ―a moral da história‖. Estes 

pequenos poemas estão ausentes tanto da versão da Editora Villa Rica quanto da Livraria 

Garnier. Somente a edição de Jorge Zahar Editor que, embora uma seja tradução indireta, 

pretende ser uma edição mais erudita, editada pela especialista Maria Tatar, apresenta esse 

adendo, conforme apresento no quadro abaixo: 
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Quadro VIII - Moralidades 

MORALITE 

La beauté, pour le sexe, est un rare trésor. 

De l'admirer jamais on ne se lasse; 

Mais ce qu'on nomme bonne grâce 

Est sans prix, et vaut mieux encore. 

 

C'est ce qu'à Cendrillon fit avoir sa marraine, 

En la dressant, en l'instruisant, 

Tant et si bien qu'elle en fit une reine: 

(Car ainsi sur ce conte on va moralisant). 

 

Belles, ce don vaut mieux que d'être bien coiffées: 

Pour engager un coeur, pour en venir à bout, 

La bonne grâce est le vrai don des fées; 

Sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout.  

MORAL 

 

É um tesouro para a mulher a formosura, 

Que nunca nos fartamos de admirar. 

Mas aquele dom que chamamos doçura 

Tem um valor que não se pode estimar. 

 

Foi isso que Cinderela aprendeu com a madrinha, 

Que a educou e instruiu com um zelo tal, 

Que um dia, finalmente, dela fez uma rainha. 

(Pois também deste conto extraímos uma moral.) 

 

Beldades, ela vale mais do que roupas enfeitadas. 

Para ganhar um coração, chegar ao fim da batalha, 

A doçura é que é a dádiva preciosa das fadas. 

Adorne-se com ela, pois que esta virtude não falha. 

 
AUTRE MORALITE 

C'est sans doute un grand avantage 

Mais vous aurez beau les avoir, 

Pour D'avoir de l'esprit, du courage, 
De la naissance, du bon sens, 

Et d'autres semblables talents 

Qu'on reçoit du ciel en partage; 

Votre avancement ce seront choses vaines 
Si vous n'avez, pour les faire valoir, 

Ou des parrains, ou des marraines. 

OUTRA MORAL 

 

É por certo grande vantagem 

Ter espírito, valor, coragem, 

Um bom berço, algum bom senso –  

Talentos que tais ajudam imenso. 

São dons do Céu que esperança infundem. 

Mas seus préstimos por vezes iludem, 

E teu progresso não vão facilitar, 

Se não tiveres, em teu labutar, 

Padrinho ou madrinha a te empurrar. 

 

Minha análise comparativa dos textos deixou perceber que são leves e de fácil 

compreensão e apresentam idéias muito próximas, mesmo que, em certos momentos, em 

ordem diferente. Mesmo os textos se igualando, na preservação de muitos aspectos, a 

―Cinderela‖ de Jorge Zahar Editor foi elaborada com vocabulário mais contemporâneo, 

com associações mais familiares ao público infantil. Acredito que esse fato tenha ocorrido 

por ser uma produção mais recente e uma outra possibilidade é, talvez, a preocupação de 

passar a mensagem de forma clara mesmo diante de um estória tão antiga e vocabulário tão 

distante de todos. 
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4.2.3 As Cinderelas dos Irmãos Grimm no Brasil 

 

Nesta subseção, examinarei quatro versões da Cinderela dos Irmãos Grimm. A 

primeira, publicada pela Editora Ática, em sua 6ª edição, de 1999, que é apresentada ao 

leitor como tendo Maria Heloisa Penteado como autora do texto e Dante Pignatari como 

revisor. A segunda é A Gata Borralheira, da Editora Paulus, que faz parte da 2ª edição da 

coleção Clássicos Infantis, de 2003, com tradução de Tatiana Belinky. A terceira versão é 

―A Gata Borralheira‖, da Editora Rocco, faz parte da coletânea Contos de Grimm, de 2005, 

traduzido por Lia Wyler. A última é ―Cinderela‖, da Companhia Editora Nacional, contida 

na 6ª edição do volume Contos de Grimm, de 1942, com tradução de Monteiro Lobato. 

Elaborei o quadro abaixo para confrontar algumas semelhanças e divergências entre 

os textos: 

 

Quadro VIII - Elementos diferentes entre as diversas versões da Cinderela dos 

Irmãos Grimm 

 
Contos de Grimm, 

Editora Ática, Dante 

Pignatari e Maria 

Heloisa Penteado 

Clássicos Infantis, 

Editora Paulus, 

Tatiana Belinky 

Contos de Grimm, 

Editora Rocco, Lia 

Wyler 

Contos de Grimm, 

Companhia Editora 

Nacional, Monteiro 

Lobato 
Cinderela A Gata Borralheira A Gata Borralheira Cinderela 

uma árvore: aveleira uma árvore: nogueira uma árvore: aveleira uma árvore: nogueira 

Cinderela escapa ao 

anoitecer 

Gata Borralheira 

escapa a altas horas 

A Gata Borralheira 

escapa ao anoitecer 

Cinderela foge de 

madrugada 

A escadaria é untada 

de piche 

A escadaria é untada 

de piche 

A escadaria é untada 

de cera de sapateiro 

As ruas do jardim são 

cobertas de pixe 

Cinderela perde o 

sapato esquerdo 

Cinderela perde o 

sapato esquerdo 

Cinderela perde o 

sapato esquerdo 

Cinderela perde os 

dois sapatos 

O sapato era de ouro O sapato era de ouro O sapato era dourado O sapato era de cristal 

Príncipe experimentou 

o sapato nas moças 

As moças 

experimentavam o 

sapato 

As moças 

experimentavam o 

sapato 

Príncipe experimentou 

o sapato nas moças 

Dias depois casou-se 

com o príncipe 

Não fala sobre o 

casamento 

Gata Borralheira 

casou-se com príncipe 

Cinderela casou-se 

com o príncipe no 

mesmo dia. 

Pombas furam os 

olhos das irmãs e elas 

ficaram cegas 

Não há esse episódio Pombas furam os 

olhos das irmãs e elas 

ficaram cegas 

Não há esse episódio 



 97 

 

4.2.4 A Cinderela de Grimm retextualizada 

 

As análises que realizo a seguir têm por objetivo explorar aspectos lingüísticos dos 

textos examinados, pois o que pretendo elucidar é como algumas passagens foram 

trabalhadas pelos tradutores. 

Ao ler os contos percebi relevantes diferenças nas retextualizações, embora os o 

tamanho dos textos seja mais ou menos equivalente, apesar de os livros terem dimensões 

diferentes. No que se refere à linguagem, os textos de Penteado e Lobato soam mais 

formais (talvez, por serem os mais antigos), ao passo que os textos de Belinky e Wyler dão 

a impressão de serem mais simples. Ao meu ver, o uso do vocabulário de Maria Heloisa 

Penteado e Monteiro Lobato sugerem preocupação em atribuir elegância à voz dos 

narradores e dos personagens, pelo uso de termos pouco coloquiais. A título de exemplo, 

Penteado usa o adjetivo ―imbecil‖ e a expressão ―seu alvo manto‖. Lobato não faz uso de 

nenhum adjetivo que substitua o ―imbecil‖ de Penteado, mas diz ―não queremos nos 

misturar com ela‖ e a para a outra, Lobato usou ―manto alvíssimo‖. Belinky usou o 

adjetivo ―bobalhona‖ e Wyler, reforçando a informalidade, usou ―pateta‖, que 

automaticamente nos remete ao personagem da Disney Pateta, que é atrapalhado e faz um 

monte de bobeiras. Ambas fizeram uso do adjetivo ―branco‖, ao invés de ―alvo‖ dos 

tradutores anteriores, ―lenço branco‖ e ―manto branco‖ respectivamente, revelando uma 

busca por uma linguagem mais fluente. O adjetivo usado por Penteado pode ser entendido 

como uma visão grosseira, que discrimina ainda mais Cinderela. 

Se, por um lado, Wyler e Belinky redigem seus textos de modo torná-los mais 

aceitáveis ao público infantil e juvenil do terceiro milênio, Penteado e Lobato redigem para 
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possíveis leitores de suas respectivas épocas, que talvez não estranhassem o emprego de 

vocabulário e estruturas menos comuns hoje. 

Nos trechos citados abaixo, o que ocorre é o uso de ―tu‖ (2ª pessoa) contrastado com o 

uso de ―você‖ (3ª pessoa). 

 

Lia Wyler 

Não adiantou nada. Você não pode ir conosco porque não tem 

roupas e não sabe dançar. Sentiríamos muita vergonha de você. 

 

Tatiana Belinky 

Nada disso vai te adiantar; não virás conosco, porque não tens 

vestido e não sabes dançar; nós ficaríamos com vergonha de ti. 

 

Maria Heloisa Penteado 

Não adianta, Cinderela! Você não vai ao baile! Não tem vestido, 

não sabe dançar, e só nos faria passar vergonha! 

 

Monteiro Lobato 

Isso de nada adianta, respondeu esta, pois você não tem roupa para 

nos acompanhar. E, alem do mais, seria uma vergonha, sabe? 

 

O que pude perceber nos textos é a presença maciça do sujeito pronominal no 

decorrer de toda a narrativa de Wyler, Belinky e Penteado. Na maioria das vezes, a 

substituição por outro elemento ou a omissão tornaria o texto mais leve e menos repetitivo. 

Lobato fez diferente; em seu texto, dificilmente, encontra-se tal sujeito. Nas três primeiras 

passagens nota-se, claramente, a quantidade de vezes em que o pronome foi usado em um 

pequeno trecho. 

 

Lia Wyler 

Então o passarinho lhe atirou um vestido tão magnífico como 

ninguém nunca vira igual e um par de sapatos inteiramente 

dourados. Quando ela apareceu na festa nesses trajes, os 

convidados ficaram mudos de assombro. O príncipe dançou 

somente com ela e, se mais alguém a convidava para dançar: ―Ela é 

o meu par.‖ 
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Tatiana Belinky 

Então o pássaro jogou-lhe um vestido ainda mais imponente que o 

da véspera. E quando a moça apareceu na festa com aquele vestido, 

todo mundo se espantou com sua beleza. O príncipe, porém, já 

esperava por ela, e tomou-a logo pela mão e só dançou com ela. 

Quando os outros vinham convidá-la, ele dizia: Esta dançarina é 

minha. 

 

Maria Heloisa Penteado 

E o pássaro atirou para ela um vestido ainda mais bonito que o da 

véspera. Quando ela entrou no salão assim vestida, todos ficaram 

pasmados com sua beleza. O príncipe, que a esperava, tomou-lhe a 

mão e só dançou com ela. E quando alguém convidava a jovem 

para dançar, dizia: -Ela é minha dama. 

 

Monteiro Lobato 

A menina vestiu-se e foi para o palácio, onde já encontrou a 

madrasta e as duas filhas más. O príncipe, que estava ansioso á sua 

espera, tomou-a pela mão, com um sorriso de amor nos lábios, e 

durante a noite inteira não quis saber de outro par. 

 

No quadro abaixo, comparo trechos das retextualizações em que foi utilizada a 

rima. Há quatro momentos em que noto esse fato. O primeiro é quando Cinderela pede 

ajuda às aves; o segundo, à árvore; o terceiro momento é quando as aves percebem que 

aquela que usa o sapatinho ainda não é a noiva certa e o quarto é quando as aves avisam 

que aquela é a noiva verdadeira. 

 

Quadro IX - Uso da rima 

  Tradutores 

Passagens Monteiro Lobato Lia wyler 
Maria Heloísa 

Penteado Tatiana Belinky 

1º 

Passarinhos! Passarinhos! 

Vinde ajudar-me na cata 

dos grãos de arroz e 

podereis comer os que 

estiverem quebrados. 

Pombos gentis, rolinhas e 

passarinhos que há no 

céu, venham me ajudar. 

As boas no prato 

separem, as ruins levem 

para plantar 

as boas no pratinho, as 

ruins no buchinho 

as boas vão para o 

tacho, as ruins para o 

seu papo. 

2º 

Arvore, que tanto adoro, 

fazei-me a mais bela da 

festa! 

Balance e trema, arvoreta 

amada,e me cubra toda 

de ouro e prata.  

Balance e se agita, 

árvore adorada, cubra-

me toda de ouro e 

prata! 

Sacode teus ramos, 

querida nogueira, joga 

ouro e prata sobre a 

Borralheira! 
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3º 

Príncipe, príncipe, olhai 

para trás. Apesar de tão 

graciosa e bela. O sangue 

que lhe escorre dos pés diz 

logo que não é Cinderela  

Olhe para trás, lhe 

pedimos, olhe para 

trás,há um rastro de 

sangue em seu caminho, 

porque o sapato é por 

demais pequenino, e sua 

noiva ainda o aguarda em 

casa, verá 

 

Olhe para trás! Olhe 

para trás! Há sangue no 

sapato, que é pequeno 

demais! Não é a noiva 

certa que vai sentada 

atrás! 

Purr-purr, purr-purr, 

purrinho, sangue no 

sapatinho, não cabe no 

seu pé, a noiva esta 

não é. 

4º 

Príncipe, príncipe, olhai 

para trás. Vêde como é 

graciosa, boa e bela. Nem 

uma só gota 

 de sangue pinga dos pés 

da  

verdadeira Cinderela. 

Olhe para trás, lhe 

pedimos, olhe para trás, 

não há um rastro de 

sangue em seu 

caminho, o sapato não é 

pequenino demais, para o 

palácio a noiva certa 

levará. 

  

  

Olhe para trás! Olhe 

para trás! Não há 

sangue no sapato, que 

serviu bem demais! 

Esta é a noiva certa 

.Pode ir em paz! 

 Purr-purr, purr-purr, 

purrinho, sem sangue 

no sapatinho, que 

coube no seu pé, a 

noiva é esta, é. 

 

 

Os versos rimados causam a impressão de que Cinderela está cantando para os 

pássaros, fazendo quase uma oração para que seus pedidos sejam realizados. E, em se 

tratando de uma ―música‖ o tradutor preocupou-se com a rima, talvez para dá um ar de 

graciosidade e charme para a estória. 

O que vimos até agora é que Penteado e Lobato apresentam um texto mais formal, 

ao passo que Belinky e Wyler, mais coloquial. Porém, algumas inversões aconteceram 

nessas passagens. Lobato continua usando seus vocabulários mais rebuscados como: 

―Vinde‖, passagem 1; ―fazei-me‖, passagem 2; ―que lhe escorre‖, passagem 3; ―Vede‖, 

passagem 3. O mesmo aconteceu com Belinky, que usou um vocabulário mais usual e 

infantil, inclusive usando o diminutivo, como ―pratinho‖ e ―buchinho‖ na passagem 1 e 

―querida‖ e ―joga‖, na passagem 2. O inverso aconteceu com Wyler e Penteado. Wyler, 

usou ―gentis‖, ―arvoreta‖ e ―rastro‖, nas passagens 1, 2 e 3 respectivamente, enquanto 

Penteado usou, ―tacho‖ e ―papo‖ e ―adorada‖ e ―cubra-me‖, nas passagens 1 e 2. As 

opções de Penteado e Wyler, para os trechos anteriormente citados, fugiram do que vinha 
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sendo apresentado até então, pois fizeram uso de vocabulário pouco usual para o público 

infantil, principalmente ao usar o verbo na voz reflexiva. 

Talvez, no intuito de brincar com o imaginário da criança, a onomatopéia foi um 

artifício usado por Tatiana Belinky para infantilizar o texto. Ao fazer as aves cantarem: 

―purr-purr, purr-purr, purrinho‖ criou-se uma leveza na estória, quebrando todo aquele 

emaranhado de palavras e tornando-o mais engraçado e aprazível para o leitor mirim 

Cinderela era humilhada de todas as formas, porém a maior delas era quando tinha 

que catar os grãos jogados pela madrasta e suas filhas. Estando a moça cansada, após ter 

feito todos os afazeres domésticos, as irmãs jogavam grãos para a menina catar. Outro 

momento foi quando Cinderela pede a madrasta para ir ao baile e, a mulher, ruim como 

era, atenderia seu pedido só se a enteada catasse todo o grão que ela havia misturado nas 

cinzas. Há diferenças e semelhanças nas traduções dos grãos. Dessa forma, elaborei um 

quadro para demonstrá-lo: 

 

Quadro X – Tipo de Grão 

Tradutores 
O que Cinderela tinha que 

catar todas as noites 

O que Cinderela tinha que 

catar para ir ao baile 

Lia Wyler ervilhas e lentilhas lentilhas 

Tatiana Belinky lentilhas lentilhas 

Maria H. Penteado lentilhas e feijões lentilhas 

Monteiro Lobato feijão arroz 

 

As traduções variam pouco nesse trecho, apesar das diferenças. Para a maioria, a 

lentilha foi o grão que causou maior tristeza para Cinderela. Para Wyler e Penteado, as 

famosas lentilhas vieram acompanhadas de ervilhas e feijões, respectivamente. Quem fugiu 

totalmente do padrão foi Lobato, ao optar por feijão e arroz. Acredito que o tradutor tenha 
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feito uma brincadeira ao usar um prato típico no Brasil, dando, dessa forma, ―um sabor‖ 

bem brasileiro para sua tradução. 

O exemplo a seguir trata-se do final de como cada tradutor tratou o final da estória: 

 

Lia Wyler 

Na hora do casamento, as duas falsas irmãs apareceram para adular 

Borralheira e participar de sua boa sorte. Quando o cortejo nupcial 

se dirigia à igreja, a mais velha se sentou à sua direita e a mais nova 

à esquerda, e os pombos furaram um olho de cada uma. 

Mas, na saída da igreja, a mais velha ficou à esquerda e a mais 

nova à direita, os pombos furaram o outro olho de cada uma. Assim 

a maldade e a falsidade delas foram punidas para o resto da vida 

com a cegueira. 

 

Tatiana Belinky 

A madrasta e as irmãs se assustaram e empalideceram de raiva. Ele, 

porém, pôs a Gata Borralheira sobre o cavalo e partiu com ela. E 

quando eles passaram pela nogueira, as duas pombinhas brancas 

arrulharam: 

Purr-purr, purr-purr, purrinho, sem sangue no sapatinho, que coube 

no seu pé, a noiva é esta, é. 

 

Maria Heloisa Penteado 

Quando o casamento de Cinderela com o príncipe se realizou, as 

falsas irmãs vieram à festa. A mais velha ficou à direita do altar, e a 

mais nova, à esquerda. Subitamente, sem que ninguém pudesse 

impedir, a pomba pousada no ombro direito da noiva voou para 

cima da irmã mais velha e furou-lhe os olhos. A pomba do ombro 

esquerdo fez o mesmo com a mais nova, e ambas ficaram cegas 

para o resto de suas vidas. 

 

Monteiro Lobato 

O casamento realizou-se no mesmo dia, com a maior pompa que 

jamais se viu, ficando celebre na história dos casamentos dos 

príncipes maravilhosos. 

Cinderela, depois que virou princesa, podia vingar-se da malvadez 

da madrasta e de suas filhas. Mas como fosse muito boa de 

coração, nada fez. Limitou-se a dizer: 

- Coitadas! Castigaram-se por suas próprias mãos. Uma está sem 

calcanhares; e outra, sem os dois dedos grandes. Agora, em vez de 

se casarem com príncipes, devem dar-se por satisfeitas se algum 

sapateiro tiver dó delas... 
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Nas reescrituras em questão, pude notar, claramente, como os finais não se 

harmonizaram. Para Wyler e Penteado, a violência ficou nitidamente expressa no momento 

em que as pombas furaram os olhos das irmãs de Cinderela, deixando-as cegas. Isso 

demonstra que as pombas, as mesmas que atendiam os pedidos de Cinderela, trataram de 

fazer o que ela não faria, devido a sua imensa bondade: vingar-se. Já no final de Belinky, 

fica uma dúvida no ar: o príncipe e a Gata Borralheira se casaram ou não? Não há menção 

do casamento, simplesmente que o príncipe partiu com a Gata Borralheira. É interessante 

ressaltar que é a única estória analisada que não fala do casamento entre esses dois 

personagens. A tradução de Lobato leva a crer que ele tenha retomado dois ditos populares 

da língua portuguesa brasileira quando traduziu esse trecho: ―Coitadas! Castigaram-se por 

suas próprias mãos‖. O primeiro dito é ―o feitiço vira contra o feiticeiro‖, em outras 

palavras, todo mal que alguém faz, retorna para essa pessoa e, o segundo é ―aqui se faz, 

aqui se paga‖ que significa dizer que pagamos tudo que fazemos de errado aqui na vida 

terrena e não após a morte. 

Diante das análises aqui desenvolvidas, pode-se afirmar que as associações criadas por 

Tatiana Belinky e Lia Wyler são mais simples, mais direcionadas ao público infantil e 

juvenil. Penteado e Lobato fizeram escolhas que exigem do leitor um conhecimento 

vocabular menos comum na época de hoje. Esses tradutores selecionaram vocábulos que 

provavelmente não seriam empregados em uma reescritura direcionada para o público 

infantil ou infanto-juvenil atual, o que me leva a crer que essas leituras, mesmo uma sendo 

mais formal e a outra mais coloquial, mesmo assim são leituras mais difíceis, que escapam 

do mundo infantil moderno. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Traduzidas do original ou adaptadas, com ou sem ilustrações, os contos de fadas 

ganham novas roupagens para melhor se aproximarem do público de cada época. 

Certamente, dentro dos parâmetros dos Estudos Descritivos da Tradução, essas versões 

merecem uma análise mais apurada. 

A proposta desta dissertação, acredito, está condensada em seu título — Versões de 

Cinderela no Brasil hoje: Quem conta um conto aumenta um ponto? — já que centrou-se 

na tarefa de investigar versões do conto ―Cinderela‖ que circulam no Brasil, na língua 

portuguesa. 

Com base na proposta medotológica elaborada por Lambert e Van Gorp (1985), 

procurei contextualizar o conto de fadas por meio de um breve exame da história da 

Literatura Infantil e Juvenil, passando pela questão da importância da tradução para a 

divulgação dos textos que a compõem, o que foi feito no capítulo 2. 

Para situar a questão da tradução vs adaptação, esta última o conceito mais ligado à 

Literatura Infantil e Juvenil, fiz um exame da literatura disponível a respeito do tema, que 

explorei no capítulo 3. 

 Em seguida, tentei localizar o maior número possível de versões do conto 

―Cinderela‖, em bibliotecas, livrarias e na Internet. Munida desse material, pude realizar 

uma análise dessas obras, a qual compõe o capítulo 4. 

Esta análise permitiu chegar a algumas constatações, as quais enumero abaixo: 

Embora fosse possível encontrar na Internet a versão de Basile (ver Anexo I), bem 

como uma tradução para o inglês, não foi possível encontrar nenhuma versão brasileira que 

apontasse para ela como o texto fonte. 
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Foi encontrado um número maior de versões que apontam como texto fonte a 

versão dos Irmãos Grimm do que a versão de Perrautl. No entanto, a versão Disney de 

Cinderela atribui seu texto fonte a Perrautl, o que poderia influenciar uma preferência por 

essa versão. Verifica-se, também, que a maioria das versões tem como título ―Cinderela‖ e 

não ―Gata Borralheira‖. 

Todas as obras examinadas são ilustradas. Algumas dessas ilustrações são antigas e 

famosas, como as de Gustave Doré, mas há uma variedade muito grande de autores dessas 

ilustrações. No entanto, na obras que aqui chamamos de ―pequenos formatos, com 

produtos‖ prevalecem as ilustrações da Disney, ou ilustrações que lembram as ilustrações 

Disney, o que faz pensar que uma forte influência na imagem que se tem de Cinderela hoje 

é ligada a essa produtora, com seu desenho animado e vasta quantidade de produtos. A 

maioria dessas edições em ―pequenos formatos, com produtos‖ não menciona texto fonte, 

nem tradutor ou adaptador. 

A classificação do trabalho de retextualização parece ser feita pelo editor das obras 

examinadas, não tendo qualquer relação com os critérios discutidos a respeito da dicotomia 

tradução livre–tradução literal ou mesmo tradução vs adaptação. 

Alguns se apresentam como uma ―nova tradução‖, constando o nome completo da 

tradutora na capa, outros mencionam um ―autor‖ para o texto, embora haja um texto fonte 

citado, seja ele de Grimm ou de Perrault. 

Duas das obras examinadas eram traduções indiretas, mas eram apresentadas ao 

público como sendo traduções de algo que era citado como ―original‖, mas que era, na 

realidade, uma tradução para o inglês. Isto parece apontar para a prevalência do inglês 

como língua de cultura no Brasil, hoje. 

Finalmente, as versões examinadas apresentam tais discrepâncias entre si, mesmo 

sem cotejá-las com o original, que é possível dizer que tendem mais a ser ―adaptações‖, já 
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que mudam mesmo o final da estória, como o faz Monteiro Lobato, do que propriamente 

traduções. 

Desta forma, é possível dizer que a pesquisa indicou que há uma diferença entre 

traduzir e adaptar , no que se refere às transformações textuais e ao direcionamento 

editorial, no que diz respeito à aceitabilidade do texto e ao público alvo. 

Reconstruir a estória dos contos não é uma tarefa fácil, como já foi dito, pois essas 

narrativas trazem à tona elementos da oralidade, o seu caráter popular e, posteriormente, o 

tema da infância, elementos que nem sempre tiveram importância nos estudos sócio-

históricos. 

Cada conto é produto de vários autores, das trocas ocorridas entre as leituras 

públicas nos salões privados, das modificações introduzidas de edições em edições, das 

escolhas das imagens com o objetivo de abranger um público cada vez maior. 
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La Gatta Cenerentola
7
 

 

Giambattista Basile (1634) 

 

Zezolla, spinta dalla maestra a uccidere la matrigna e, credendo di essere 

apprezzata per averle fatto prendere per marito il padre, è confinata in cucina. Ma, per 

virtù delle fate, dopo varie vicende, si guadagna un re per marito. 

Sembravano statue gli ascoltatori nel sentire il racconto della pulce, e assegnarono 

un certificato d’asinaggine al re sciocco, che mise a tanto rischio l’interesse del suo 

sangue e la successione dello Stato per una cosa de crusca. E appena tutti si azzittirono, 

Antonella sbottò a parlare nella maniera che segue: “L’invidia ha sempre avuto, nel mare 

della malignità, l’ernia in cambio delle vesciche e, quando crede di vedere qualcuno 

annegato a mare, essa stessa si ritrova o sott’acqua o sbattuta contro uno scoglio; come 

mi salta in testa di raccontarvi di certe ragazze invidiose.” 

Sappiate dunque che c‘era una volta un principe vedovo, che aveva una figliola così 

cara che non ci vedeva per altri occhi; per lei teneva una maestra di prim‘ordine, che le 

insegnava le catenelle, il punto Venezia, le frange e il punto a giorno, mostrandole tanto 

affetto che non bastano le parole a dirlo. Ma, essendosi sposato da poco il padre e pigliata 

una focosa malvagia e indiavolata, questa maledetta femmina cominciò ad avere in 

disgusto la figliastra, facendole cere brusche, facce storte, occhiate accigliate da 

spaventarla, tanto che la povera ragazza si lamentava sempre con la maestra dei 

maltrattamenti che le faceva la matrigna, dicendole: ―O dio, e non potessi essere tu la 

mammarella mia, che mi fai tanti vezzi e carezze?‖ 

E tanto continuò a ripetere questa cantilena che, messole un vespone nell‘orecchio, 

accecata dal diavolo, una volta la maestra le disse: ―Se farai come ti dice questa testa 

pazza, io ti sarò mamma e tu mi sarai cara come le ciliegine di questi occhi‖. 

Voleva continuare a parlare, quando Zezolla (che così si chiamava la ragazza) 

disse: ―Perdonami, se ti spezzo la parola in bocca. Io so che mi vuoi bene, perciò zitto e 

sufficit: insegnami l‘arte, perché io vengo dalla campagna, tu scrivi io firmo‖ 

                                                 
7
 O texto foi escrito originalmente em dialeto Napolitano. Foi traduzido para o italiano em 1925 por 

Benedetto Croce. Foi traduzido para o alemão por Felix Liebrecht (1846), para o inglês por John Edward 

Taylor (1848) e novamente por Sir Richard Francis Burton (1893). (CAMBRIDGE ENCYCLOPEDIA, 

2008). 
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―Orsù‖ replicò la maestra, ―senti bene, apri le orecchie e il pane ti verrà bianco 

come i fiori. Appena tuo padre esce, dì alla tua matrigna che vuoi un vestito di quelli 

vecchi che stanno dentro la grande cassapanca nel ripostiglio, per risparmiare questo che 

porti addosso. Lei, che ti vuol vedere tutta pezze e stracci, aprirà il cassone e dirà: ‗Tieni il 

coperchio‘ E tu, tenendolo, mentre andrà rovistando dentro, lascialo cadere di colpo, così si 

romperà l‘osso del collo. Fatto ciò, tu sai che tuo padre farebbe monete false per 

accontentarti e tu, quando ti accarezza, pregalo di prendermi per moglie, perché (beata a 

te!) sarai la padrona della vita mia‖ 

Sentito questo a Zezolla ogni ora parve mille anni e, messo in opera per filo e per 

segno il consiglio della maestra, dopo che passò il tempo del lutto per la disgrazia della 

matrigna, cominciò a toccare i tasti del padre, perché si sposasse con la maestra. Da 

principio il principe la prese in burla; ma la figlia tanto tirò di piatto finché colpì di punta, 

perché alla fine il padre si piegò alle parole de Zezolla e, pigliatosi in moglie Carmosina, 

che era la maestra, fece una grande festa. Ora, mentre gli sposi stavano in tresca tra loro, 

affacciatasi Zezolla a un terrazzino di casa sua, una colombella, volata sopra un muro, le 

disse: ―Quando ti viene voglia di qualcosa, mandala a chiedere alla colomba delle fate 

nell‘isola di Sardegna, ché l‘avrai subito‖.  

La nuova matrigna per cinque o sei giorni soffocò di carezze Zezolla, facendola 

sedere al miglior posto a tavola, dandole il miglior boccone, mettendole i migliori vestiti. 

Ma, passato a mala pena un poco di tempo, mandato a monte e scordato completamente il 

favore ricevuto, (oh, triste l‘anima che ha cattiva padrona!) cominciò a mettere in bella 

mostra sei figlie sue, che fino ad allora aveva tenuto segrete e, tanto fece con il marito che, 

prese in grazia le figliastre, gli cadde dal cuore la figlia propria, tanto che, pèrdici oggi 

manca domani, successe che si ridusse dalla camera alla cucina e dal baldacchino al 

focolare, dai lussi di seta e d‘oro agli stracci, dagli scettri agli spiedi, né solo cambiò stato, 

ma perfino il nome, e da Zezolla fu chiamata Gatta Cenerentola. 

Avvenne che il principe, dovendo andare in Sardegna per faccende necessarie al 

suo stato, domandò a una per una a Imperia Calamita Fiorella Diamante Colombina 

Pascarella, che erano le sei figliastre, che cosa volessero che gli portasse al suo ritorno: e 

chi chiese vestiti da sfoggiare, chi galanterie per la testa, chi belletti per la faccia, chi 

giocarelli per passare il tempo e chi una cosa e chi un‘altra. Per ultimo, quasi per burla, 

disse alla figlia: ―E tu, che vorresti?‖ 
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E lei: ―Niente altro, se non che mi raccomandi alla colomba delle fate, chiedendo 

che mi mandino qualcosa; e, se te lo scordi, possa tu non andare né avanti né indietro. 

Tieni a mente quello che ti dico: arma tua, mano tua‖. 

Partì il principe, fece gli affari suoi in Sardegna, comprò quanto gli avevano chiesto 

le figliastre e Zezolla gli uscì di mente. Ma, imbarcatosi sopra a un vascello e facendo vela, 

la nave non riuscì a staccarsi dal porto, e pareva che fosse frenata dalla remora. 

Il padrone del vascello, ch‘era quasi disperato, per la stanchezza, si mise a dormire 

e vide in sogno una fata, che gli disse: ―Sai perché non potete staccare la nave dal porto? 

Perché il principe che viene con voi ha mancato la promessa alla figlia, ricordandosi di 

tutte tranne che del sangue suo‖. Si sveglia il padrone, racconta il sogno al principe, il 

quale, confuso per la sua mancanza, andò alla grotta delle fate, e, raccomandando loro la 

figlia, chiese che le mandassero qualcosa. Ed ecco venir fuori della grotta una bella 

giovane, che sembrava un gonfalone, la quale gli disse che ringraziava la figlia per la 

buona memoria e che se la godesse per amor suo. 

Così dicendo gli diede un dattero, una zappa, un secchiello d‘oro e una tovaglia di 

seta, dicendo che l‘uno era per seminare e le altre cose per coltivare la pianta. Il principe, 

meravigliato di questi doni, si congedò dalla fata e si avviò alla volta del suo paese e, dato 

a tutte le figliastre quanto avevano chiesto, finalmente consegnò alla figlia il dono che le 

faceva la fata. La quale, con una gioia che non la teneva nella pelle, piantò il dattero in un 

bel vaso di coccio; lo zappava, lo innaffiava e con la tovaglia di seta l‘asciugava mattino e 

sera, tanto che in quattro giorni, cresciuto dell‘altezza di una donna, ne uscì fuori una fata, 

dicendole: ―Che desideri?‖ 

Zezolla le rispose che qualche volta desiderava di uscire di casa, ma non voleva che 

le sorelle lo sapessero. Replicò la fata: ―Ogni volta che ti fa piacere, vieni vicino al vaso di 

coccio e dì: ―Dattero mio dorato, con la zappetta d‘oro t‘ho zappato, con il secchiello d‘oro 

t‘ho innaffiato, con la tovaglia di seta t‘ho asciugato: spoglia a te e vesti a me! E quando 

vorrai spogliarti, cambia l‘ultimo verso, dicendo: Spoglia a me e vesti a te!‖ 

Ora, essendo venuto un giorno di festa ed essendo uscite le figlie della maestra tutte 

spampanate agghindate impellicciate, tutte nastrini campanellini e collanelle, tutte fiori 

odori cose e rose, Zezolla corre subito al vaso di coccio e, dette le parole insegnatele dalla 

fata, fu agghindata come una regina e, posta su una cavalcatura con dodici paggi lindi e 

pinti, andò dove andavano le sorelle, che fecero la bava alla bocca per le bellezze di questa 

splendida colomba. Ma, come volle la sorte, capitò nello stesso luogo il re, il quale, visto la 
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straordinaria bellezza di Zezolla, ne restò subito affatturato e disse al servitore più fedele 

d‘informarsi su come poter sapere di questa bellezza, e chi fosse e dove stava. 

Il servitore le si mise dietro con la stessa andatura: ma lei, accortasi dell‘agguato, 

gettò una manciata di scudi d‘oro, che si era fatta dare dal dattero a questo scopo. Quello, 

avvistati gli scudi, si dimenticò d‘inseguire il cavallo per riempirsi le zampe di quattrini, e 

lei s‘infilò di slancio in casa, dove, spogliatasi come le aveva insegnato la fata, aspettò 

quelle bruttone delle sorelle, che, per farle dispetto, raccontarono delle tante cose belle che 

avevano visto. 

Nel mentre, il servitore tornò dal re e raccontò il fatto degli scudi; e quello, invaso 

da una rabbia grande, gli disse che per quattro quattrini cacati aveva venduto il piacer suo e 

che a qualsiasi costo, alla prossima festa, avrebbe dovuto cercare di sapere chi fosse la 

bella giovane e dove si nascondesse questo bell‘uccello. Arrivò l‘altra festa e, uscite le 

sorelle tutte apparate ed eleganti, lasciarono la disprezzata Zezolla vicino al focolare; e lei 

subito corre dal dattero e, pronunciate le solite parole, ecco che uscirono un gruppo di 

damigelle.Chi con lo specchio, chi con la carafella d‘acqua di zucca, chi con il ferro dei 

riccioli, chi con il panno del rosso, chi con il pettine, chi con le spille, chi con i vestiti, chi 

con il diadema e le collane e, fattala bella come un sole, la misero su una carrozza a sei 

cavalli, accompagnata da staffiere e da paggi in livrea e, arrivata nello stesso luogo dove 

c‘era stata l‘altra festa, aggiunse meraviglia al cuore delle sorelle e fuoco al petto del re. 

Ma, andatosene di nuovo e andatole dietro il servo, per non farsi raggiungere gettò una 

pugno di perle e gioielli e, mentre quell‘uomo dabbene si fermò a beccarsele, che non era 

cosa da perdere, essa ebbe il tempo di arrivare a casa e di spogliarsi come al solito. Il 

servitore tornò mogio mogio dal re, il quale disse: ―Per l‘anima dei morti miei, se tu non la 

trovi, ti assesto una bastonatura e ti darò tanti calci in culo per quanti peli hai nella barba‖. 

Arrivò l‘altra festa e, uscite le sorelle, lei tornò dal dattero e, continuando la 

canzone fatata, fu vestita superbamente e posta dentro a una carrozza d‘oro, con tanti servi 

attorno che pareva una puttana sorpresa al passeggio e attorniata dagli sbirri. E, andata a 

far invidia alle sorelle, se ne partì, e il servo del re si cucì a filo doppio alla carrozza. Essa, 

vedendo che le era sempre alle costole, disse: ―Sferza, cocchiere!‖, ed ecco la carrozza si 

mise a correre con tanta furia e fu così precipitosa la corsa che le cascò una pianella; e non 

si poteva vedere più bella cosa. 
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Il servitore, che non riuscì a raggiungere la carrozza che volava, raccolse la pianella 

da terra e la portò al re, raccontandogli quanto gli era successo. E lui, presala in mano, 

disse: 

―Se le fondamenta sono così belle, cosa sarà la casa? O bel candeliere, dove è stata 

la candela che mi strugge! O treppiede della bella caldaia, dove bolle la mia vita! O bei 

sugheri attaccati alla lenza d‘Ammore, con cui ha pescato quest‘anima! Ecco, io vi 

abbraccio e vi stringo e, se non posso arrivare alla pianta, adoro le radici e, se non posso 

avere i capitelli, bacio i basamenti! Già siete stati cippi di un bianco piede, ora siete 

tagliole di un cuore nero. Per voi era alta un palmo e mezzo di più colei che tiranneggia 

questa vita e per voi cresce altrettanto di dolcezza questa vita, mentre vi guardo e vi 

posseggo‖ 

Così dicendo chiama lo scrivano, comanda il trombettiere e tu tu tu fa lanciare un 

bando: che tutte le femmine della città vengano a una festa pubblica e a un banchetto, che 

si è messo in testa di fare. E, venuto il giorno stabilito, oh bene mio: che masticatorio e che 

cuccagna che si fece! Da dove vennero tante pastiere e casatielli? Da dove li stufati e le 

polpette? Da dove i maccheroni e i ravioli? Tanta roba che ci poteva mangiare un esercito 

intero. Arrivarono tutte le femmine, e nobili e ignobili e ricche e pezzenti e vecchie e 

giovani e belle e brutte e, dopo aver ben pettinato, il re, fatto il prosit, provò la pianella a 

una per una a tutte le convitate, per vedere a chi andasse a capello e a pennello, tanto che 

potesse conoscere dalla forma della pianella quella che andava cercando. Ma, non trovando 

piede che ci andasse a sesto, stava a disperarsi. Tuttavia, dopo aver zittito tutti, disse: 

―Tornate domani a fare un‘altra volta penitenza con me. Ma, se mi volete bene, non 

lasciate nessuna femmina in casa, sia chi sia‖ 

Disse il principe: ―Ho una figlia, ma fa sempre la guarda al focolare, perché è 

disgraziata e da poco e non merita di sedere dove mangiate voi‖ 

Disse il re: ―Questa sia in testa alla lista, perché così mi piace.‖ 

Così partirono e il giorno dopo tornarono tutte e, insieme con le figlie di 

Carmosina, venne Zezolla, e il re, non appena la vide, ebbe come l‘avvertimento che fosse 

quella che desiderava, tuttavia abbozzò. Ma, finito di sbattere i denti, si arrivò alla prova 

della pianella, che non s‘era neppure accostata al piede de Zezolla, che si lanciò da sola al 

piede di quel coccopinto d‘Amore, come il ferro corre alla calamita. Vista la qual cosa il 

re, corse a stringerla forte tra le braccia e, fattala sedere sotto il baldacchino, le mise la 

corona in testa, comandando a tutte che le facessero inchini e riverenze, come alla loro 
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regina. Le sorelle vedendo ciò, piene di rabbia, non avendo lo stomaco di sopportare lo 

scoppio del loro core, se la filarono quatte quatte verso la casa della mamma, confessando 

a loro dispetto che 

è pazzo chi contrasta con le stelle. 
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Cendrillon ou la petite pantoufle de verre 

 

Charles Perrault (1697) 

 

Il était une fois un gentilhomme qui épousa, en secondes noces, une femme, la plus 

hautaine et la plus fière qu‘on eût jamais vue. 

Elle avait deux filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. 

Le mari avait, de son côté, une jeune fille, mais d‘une douceur et d‘une bonté sans 

exemple: elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. 

Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise 

humeur: elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendaient ses 

filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison: c‘était 

elle qui nettoyait la vaisselle et les montées*, qui frottait la chambre de madame et celles 

de mesdemoiselles ses filles; elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur 

une méchante paillasse, pendant que ses soeurs étaient dans des chambres parquetées, où 

elles avaient des lits des plus à la mode, et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds 

jusqu‘à la tête. 

La pauvre fille souffrait tout avec patience et n‘osait s‘en plaindre à son père, qui 

l‘aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu‘elle avait fait son 

ouvrage, elle s‘allait mettre au coin de la cheminée, et s‘asseoir dans les cendres, ce qui 

faisait qu‘on l‘appelait communément dans le logis Cucendron. La cadette, qui n‘était pas 

si malhonnête que son aînée, l‘appelait Cendrillon. 

Cependant Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d‘être cent fois plus 

belle que ses soeurs, quoique vêtues très magnifiquement. 

Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu‘il en pria toutes les personnes de 

qualité. Nos deux demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans 

le pays. 

Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur 

siéraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c‘était elle qui repassait le linge de 

ses soeurs et qui godronnait** leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on 

s‘habillerait. 

— Moi, dit l‘aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture 

d‘Angleterre. 
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— Moi, dit la cadette, je n‘aurai que ma jupe ordinaire; mais, en récompense, je 

mettrai mon manteau à fleurs d‘or et ma barrière de diamants, qui n‘est pas des plus 

indifférentes. 

On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à deux rangs, et on 

fit acheter des mouches de la bonne faiseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui 

demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla le mieux du monde, 

et s‘offrit même à les coiffer; ce qu‘elles voulurent bien. 

En les coiffant, elles lui disaient: 

— Cendrillon, serais-tu bien aise d‘aller au bal? 

— Hélas, mesdemoiselles, vous vous moquez, de moi: ce n‘est pas là ce qu‘il me 

faut. 

— Tu as raison, on rirait bien, si on voyait un Cucendron aller au bal. 

Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers; mais elle était bonne, et elle 

les coiffa parfaitement bien. Elles furent près de deux jours sans manger, tant elles étaient 

transportées de joie. On rompit plus de douze lacets, à force de les serrer pour leur rendre 

la taille plus menue, et elles étaient toujours devant le miroir. 

Enfin l‘heureux jour arriva; on partit, et Cendrillon les suivit des yeux le plus 

longtemps qu‘elle put. Lorsqu‘elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la 

vit tout en pleurs, lui demanda ce qu‘elle avait. 

— Je voudrais bien ... je voudrais bien... Elle pleurait si fort qu‘elle ne put achever. 

Sa marraine, qui était fée, lui dit: 

— Tu voudrais bien aller au bal, n‘est-ce pas? 

— Hélas! oui, dit Cendrillon en soupirant. 

— Eh bien! seras-tu bonne fille? dit sa marraine, je t‘y ferai aller. 

Elle la mena dans sa chambre, et lui dit: 

— Va dans le jardin, et apporte-moi une citrouille. 

Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu‘elle put trouver, et la porta à sa 

marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa 

marraine la creusa et, n‘ayant laissé que l‘écorce, la frappa de sa baguette, et la citrouille 

fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite elle alla regarder dans la 

souricière, où elle trouva six souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la 

trappe de la souricière, et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa 

baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval: ce qui fit un bel attelage de 
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six chevaux, d‘un beau gris de souris pommelé. Comme elle était en peine de quoi elle 

ferait un cocher: 

— Je vais voir, dit Cendrillon, s‘il n‘y a pas quelque rat dans la ratière, nous en 

ferons un cocher. 

— Tu as raison, dit sa marraine, va voir. 

Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait trois gros rats. La fée en prit un 

d‘entre les trois, à cause de sa maîtresse barbe, et, l‘ayant touché, il fut changé en un gros 

cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu‘on ait jamais vues. 

Ensuite elle lui dit: 

— Va dans le jardin, tu y trouveras six lézards derrière l‘arrosoir: apporte-les moi. 

Elle ne les eut pas plutôt apportés, que sa marraine les changea en six laquais, qui 

montèrent aussitôt derrière le carrosse, avec leurs habits chamarrés, et qui s‘y tenaient 

attachés comme s‘ils n‘eussent fait autre chose de toute leur vie. 

La fée dit alors à Cendrillon: 

— Eh bien! voilà, de quoi aller au bal: n‘es-tu pas bien aise? 

— Oui, mais est-ce que j‘irai comme cela, avec mes vilains habits? 

Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits 

furent changés en des habits d‘or et d‘argent, tout chamarrés de pierreries; elle lui donna 

ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. 

Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse; mais sa marraine lui 

recommanda, sur toutes choses, de ne pas passer minuit, l‘avertissant que, si elle demeurait 

au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, 

ses laquais des lézards, et que ses beaux habits reprendraient leur première forme. 

Elle promit à sa marraine qu‘elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. 

Elle part, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu‘on alla avertir qu‘il venait d‘arriver 

une grande princesse qu‘on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à 

la descente du carrosse, et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un 

grand silence; on cessa de danser, et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à 

contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n‘entendait qu‘un bruit confus: 

―Ah! qu‘elle est belle‖! 

Le roi même, tout vieux qu‘il était, ne laissait pas de la regarder, et de dire tout bas 

à la reine qu‘il y avait longtemps qu‘il n‘avait vu une si belle et si aimable personne. 
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Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en 

avoir, dès le lendemain, de semblables, pourvu qu‘il se trouvât des étoffes assez belles, et 

des ouvriers assez habiles. 

Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite la prit pour la mener 

danser. Elle dansa avec tant de grâce, qu‘on l‘admira encore davantage. On apporta une 

fort belle collation, dont le jeune prince ne mangea point, tant il était occupé à la 

considérer. Elle alla s‘asseoir auprès de ses soeurs et leur fit mille honnêtetés; elle leur fit 

part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort, car 

elles ne la connaissaient point. 

Lorsqu‘elles causaient ainsi, Cendrillon entendit sonner onze heures trois quarts; 

elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie, et s‘en alla le plus vite qu‘elle put. 

Dès qu‘elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et, après l‘avoir remerciée, elle 

lui dit qu‘elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal, parce que le fils du roi l‘en 

avait priée. 

Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s‘était passé au bal, 

les deux soeurs heurtèrent à la porte; Cendrillon leur alla ouvrir. 

―Que vous êtes longtemps à revenir! ― leur dit-elle en bâillant, en se frottant les 

yeux, et en s‘étendant comme si elle n‘eût fait que de se réveiller. 

Elle n‘avait cependant pas eu envie de dormir, depuis qu‘elles s‘étaient quittées. 

— Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses soeurs, tu ne t‘y serais pas ennuyée il 

est venu la plus belle princesse, la plus belle qu‘on puisse jamais voir; elle nous a fait mille 

civilités elle nous a donné des oranges et des citrons. 

Cendrillon ne se sentait pas de joie: elle leur demanda le nom de cette princesse; 

mais elles lui répondirent qu‘on ne la connaissait pas, que le fils du roi en était fort en 

peine, et qu‘il donnerait toutes choses au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit 

et leur dit: 

— Elle était donc bien belle? Mon Dieu! que vous êtes heureuses! ne pourrais-je 

point la voir? Hélas! mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez 

tous les jours. 

— Vraiment, dit mademoiselle Javotte, je suis de cet avis! Prêter son habit à un 

vilain Cucendron comme cela! il faudrait que je fusse bien folle. 

Cendrillon s‘attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été 

grandement embarrassée, si sa soeur eût bien voulu lui prêter son habit. 
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Le lendemain, les deux soeurs furent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus 

parée que la première fois. Le fils du roi fut toujours auprès d‘elle, et ne cessa de lui conter 

des douceurs. La jeune demoiselle ne s‘ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait 

recommandé; de sorte qu‘elle entendit sonner le premier coup de minuit, lorsqu‘elle ne 

croyait point qu‘il fût encore onze heures: elle se leva, et s‘enfuit aussi légèrement 

qu‘aurait fait une biche. 

Le prince la suivit, mais il ne put l‘attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles 

de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. 

Cendrillon arriva chez elle, bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, et avec ses 

méchants habits; rien ne lui étant resté de sa magnificence, qu‘une de ses petites 

pantoufles, la pareille de celle qu‘elle avait laissé tomber. 

On demanda aux gardes de la porte du palais s‘ils n‘avaient point vu sortir une 

princesse ils dirent qu‘ils n‘avaient vu sortir personne qu‘une jeune fille fort mal vêtue, et 

qui avait plus l‘air d‘une paysanne que d‘une demoiselle. 

Quand les deux soeurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s‘étaient 

encore bien diverties, et si la belle dame y avait été; elles lui dirent que oui, mais qu‘elle 

s‘était enfuie, lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu‘elle avait laissé tomber une 

de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde; que le fils du roi l‘avait 

ramassée, et qu‘il n‘avait fait que la regarder pendant tout le reste du bal, et qu‘assurément 

il était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle. 

Elles dirent vrai; car, peu de jours après, le fils du roi fit publier, à son de trompe, 

qu‘il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. 

On commença à l‘essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, 

mais inutilement. On l‘apporta chez les deux soeurs, qui firent tout leur possible pour faire 

entrer leur pied dans la pantoufle mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les 

regardait, et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant: 

―Que je voie si elle ne me serait pas bonne.‖ 

Ses soeurs se mirent à rire et à se moquer d‘elle. Le gentilhomme qui faisait l‘essai 

de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon, et la trouvant fort belle, dit que 

cela était très juste, et qu‘il avait ordre de l‘essayer à toutes les filles. 

Il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu‘il y 

entrait sans peine, et qu‘elle y était juste comme de cire. L‘étonnement des deux soeurs fut 

grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l‘autre petite pantoufle 
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qu‘elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui ayant donné un coup de baguette 

sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. 

Alors ses deux soeurs la reconnurent pour la belle personne qu‘elles avaient vue au 

bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements 

qu‘elles lui avaient fait souffrir. 

Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu‘elle leur pardonnait de bon 

coeur, et qu‘elle les priait de l‘aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée 

comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais; et, peu de jours après, il 

l‘épousa. 

Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux soeurs au palais, et les 

maria, dès le jour même, à deux grands seigneurs de la cour 

MORALITE 

La beauté, pour le sexe, est un rare trésor.  

De l‘admirer jamais on ne se lasse;  

Mais ce qu‘on nomme bonne grâce  

Est sans prix, et vaut mieux encore.  

C‘est ce qu‘à Cendrillon fit avoir sa marraine,  

En la dressant, en l‘instruisant,  

Tant et si bien qu‘elle en fit une reine:  

(Car ainsi sur ce conte on va moralisant).  

Belles, ce don vaut mieux que d‘être bien coiffées:  

Pour engager un coeur, pour en venir à bout,  

La bonne grâce est le vrai don des fées;  

Sans elle on ne peut rien, avec elle on peut tout.  

 

AUTRE MORALITE 

C‘est sans doute un grand avantage  

Mais vous aurez beau les avoir,  

Pour D‘avoir de l‘esprit, du courage,  

De la naissance, du bon sens,  

Et d‘autres semblables talents  

Qu‘on reçoit du ciel en partage;  

Votre avancement ce seront choses vaines  

Si vous n‘avez, pour les faire valoir,  

Ou des parrains, ou des marraines.  
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Aschenputtel 

 

Der Brüder Grimm (1812) 

 

Einem reichen Manne, dem wurde seine Frau krank, und als sie fühlte, daß ihr 

Ende herankam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach ―liebes Kind, 

bleibe fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom 

Himmel auf dich herabblicken, und will um dich sein.‖ 

Darauf tat sie die Augen zu und verschied. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus zu 

dem Grabe der Mutter und weinte, und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, deckte 

der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr es wieder 

herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau. 

Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön und weiß von 

Angesicht waren, aber garstig und schwarz von Herzen. Da ging eine schlimme Zeit für 

das arme Stiefkind an. ―Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sitzen‖, sprachen sie, 

―wer Brot essen will, muß es verdienen: hinaus mit der Küchenmagd.‖ Sie nahmen ihm 

seine schönen Kleider weg, zogen ihm einen grauen alten Kittel an, und gaben ihm 

hölzerne Schuhe. 

―Seht einmal die stolze Prinzessin, wie sie geputzt ist‖, riefen sie, lachten und 

führten es in die Küche. Da mußte es von Morgen bis Abend schwere Arbeit tun, früh vor 

Tag aufstehn, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein taten ihm 

die Schwestern alles ersinnliche Herzeleid an, verspotteten es und schütteten ihm die 

Erbsen und Linsen in die Asche, so daß es sitzen und sie wieder auslesen mußte. Abends, 

wenn es sich müde gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern mußte sich neben den 

Herd in die Asche legen. Und weil es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten 

sie es Aschenputtel. 

Es trug sich zu, daß der Vater einmal in die Messe ziehen wollte, da fragte er die 

beiden Stieftöchter, was er ihnen mitbringen sollte. 

―Schöne Kleider‖ sagte die eine, ―Perlen und Edelsteine‖ die zweite. 

―Aber du, Aschenputtel‖ sprach er, ―was willst du haben?‖ 

―Vater, das erste Reis, das Euch auf Eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht 

für mich ab.‖ 
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Er kaufte nun für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und Edelsteine, 

und auf dem Rückweg, als er durch einen grünen Busch ritt, streifte ihn ein Haselreis und 

stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. Als er nach Haus kam, gab 

er den Stieftöchtern, was sie sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab er das Reis 

von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, ging zu seiner Mutter Grab und pflanzte 

das Reis darauf, und weinte so sehr, daß die Tränen darauf niederfielen und es begossen. 

Es wuchs aber, und ward ein schöner Baum. Aschenputtel ging alle Tage dreimal darunter, 

weinte und betete, und allemal kam ein weißes Vöglein auf den Baum, und wenn es einen 

Wunsch aussprach, so warf ihm das Vöglein herab, was es sich gewünscht hatte. 

Es begab sich aber, daß der König ein Fest anstellte, das drei Tage dauern sollte, 

und wozu alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine 

Braut aussuchen möchte. Die zwei Stiefschwestern, als sie hörten, daß sie auch dabei 

erscheinen sollten, waren guter Dinge, riefen Aschenputtel und sprachen ―Kämm uns die 

Haare, bürste uns die Schuhe und mache uns die Schnallen fest, wir gehen zur Hochzeit 

auf des Königs Schloß.‖ 

Aschenputtel gehorchte, weinte aber, weil es auch gern zum Tanz mitgegangen 

wäre, und bat die Stiefmutter, sie möchte es ihm erlauben. 

―Du Aschenputtel‖ sprach sie, ―bist voll Staub und Schmutz, und willst zur 

Hochzeit? du hast keine Kleider und Schuhe, und willst tanzen‖. Als es aber mit Bitten 

anhielt, sprach sie endlich ―da habe ich dir eine Schüssel Linsen in die Asche geschüttet, 

wenn du die Linsen in zwei Stunden wieder ausgelesen hast, so sollst du mitgehen.‖ 

Das Mädchen ging durch die Hintertür nach dem Garten und rief ―ihr zahmen 

Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir 

lesen, 

 

die guten ins Töpfchen, 

die schlechten ins Kröpfchen.‖ 

 

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein, und danach die 

Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Vöglein unter dem Himmel 

herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit den Köpfchen 

und fingen an pick, pick, pick, pick, und da fingen die übrigen auch an pick, pick, pick, 

pick, und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stunde herum, so 

waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. 
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Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiefmutter, freute sich und glaubte, es 

dürfte nun mit auf die Hochzeit gehen 

Aber sie sprach ―nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider, und kannst nicht tanzen, 

du wirst nur ausgelacht.‖ Als es nun weinte, sprach sie ―wenn du mir zwei Schüsseln voll 

Linsen in einer Stunde aus der Asche rein lesen kannst, so sollst du mitgehen‖ und dachte 

―das kann es ja nimmermehr.‖ 

Als sie die zwei Schüsseln Linsen in die Asche geschüttet hatte, ging das Mädchen 

durch die Hintertür nach dem Garten und rief ―ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, 

all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mit lesen, 

 

die guten ins Töpfchen, 

die schlechten ins Kröpfchen.‖ 

 

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die 

Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Vögel unter dem Himmel 

herein und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit ihren Köpfchen 

und fingen an pick, pick, pick, pick, und da fingen die übrigen auch an pick, pick, pick, 

pick, und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und ehe eine halbe Stunde herum war, 

waren sie schon fertig, und flogen alle wieder hinaus. 

Da trug das Mädchen die Schüsseln zu der Stiefmutter, freute sich und glaubte, nun 

dürfte es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach ―es hilft dir alles nichts, du kommst 

nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen; wir müßten uns deiner 

schämen.‖ Darauf kehrte sie ihm den Rücken zu und eilte mit ihren zwei stolzen Töchtern 

fort. 

Als nun niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zu seiner Mutter Grab unter 

den Haselbaum und rief 

 

―Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, 

wirf Gold und Silber über mich.‖ 

 

Da warf ihm der Vogel ein golden und silbern Kleid herunter und mit Seide und 

Silber ausgestickte Pantoffeln. In aller Eile zog es das Kleid an und ging zur Hochzeit. 

Seine Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es nicht und meinten, es müsse eine 

fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem goldenen Kleide aus. An Aschenputtel 
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dachten sie gar nicht und dachten, es säße daheim im Schmutz und suchte die Linsen aus 

der Asche. Der Königssohn kam ihm entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. 

Er wollte auch sonst mit niemand tanzen, also daß er ihm die Hand nicht losließ, und wenn 

ein anderer kam, es aufzufordern, sprach er ―das ist meine Tänzerin.‖ 

Es tanzte, bis es Abend war, da wollte es nach Haus gehen. Der Königssohn aber 

sprach ―ich gehe mit und begleite dich‖ denn er wollte sehen, wem das schöne Mädchen 

angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun wartete der 

Königssohn, bis der Vater kam, und sagte ihm, das fremde Mädchen wär in das 

Taubenhaus gesprungen. Der Alte dachte ―sollte es Aschenputtel sein?‖ und sie mußten 

ihm Axt und Hacken bringen, damit er das Taubenhaus entzweischlagen konnte, aber es 

war niemand darin. Und als sie ins Haus kamen, lag Aschenputtel in seinen schmutzigen 

Kleidern in der Asche, und ein trübes Öllämpchen brannte im Schornstein; denn 

Aschenputtel war geschwind aus dem Taubenhaus hinten herabgesprungen, und war zu 

dem Haselbäumchen gelaufen: da hatte es die schönen Kleider abgezogen und aufs Grab 

gelegt und der Vogel hatte sie wieder weggenommen, und dann hatte es sich in seinem 

grauen Kittelchen in die Küche zur Asche gesetzt. 

Am andern Tag, als das Fest von neuem anhub, und die Eltern und Stiefschwestern 

wieder fort waren, ging Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach 

 

―Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, 

wirf Gold und Silber über mich.‖ 

 

Da warf der Vogel ein noch viel stolzeres Kleid herab als am vorigen Tag. Und als 

es mit diesem Kleide auf der Hochzeit erschien, erstaunte jedermann über seine Schönheit. 

Der Königssohn aber hatte gewartet, bis es kam, nahm es gleich bei der Hand und tanzte 

nur allein mit ihm. Wenn die andern kamen und es aufforderten, sprach er ―das ist meine 

Tänzerin.‖ Als es nun Abend war, wollte es fort und der Königssohn ging ihm nach und 

wollte sehen, in welches Haus es ging: aber es sprang ihm fort und in den Garten hinter 

dem Haus. Darin stand ein schöner großer Baum, an dem die herrlichsten Birnen hingen, 

es kletterte so behend wie ein Eichhörnchen zwischen die Äste, und der Königssohn wußte 

nicht, wo es hingekommen war. Er wartete aber, bis der Vater kam, und sprach zu ihm 

―das fremde Mädchen ist mir entwischt, und ich glaube, es ist auf den Birnbaum 

gesprungen.‖ Der Vater dachte ―sollte es Aschenputtel sein?‖ ließ sich die Axt holen und 

hieb den Baum um, aber es war niemand darauf. Und als sie in die Küche kamen, lag 
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Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch, denn es war auf der andern Seite vom Baum 

herabgesprungen, hatte dem Vogel auf dem Haselbäumchen die schönen Kleider 

wiedergebracht und sein graues Kittelchen angezogen. 

Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, ging Aschenputtel 

wieder zu seiner Mutter Grab und sprach zu dem Bäumchen 

 

―Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, 

wirf Gold und Silber über mich.‖ 

 

Nun warf ihm der Vogel ein Kleid herab, das war so prächtig und glänzend, wie es 

noch keins gehabt hatte, und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Kleid zu der 

Hochzeit kam, wußten sie alle nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Der 

Königssohn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer aufforderte, sprach er ―das ist 

meine Tänzerin.‖ 

Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte es 

begleiten, aber es entsprang ihm so geschwind, daß er nicht folgen konnte. Der Königssohn 

hatte aber eine List gebraucht, und hatte die ganze Treppe mit Pech bestreichen lassen: da 

war, als es hinabsprang, der linke Pantoffel des Mädchens hängen geblieben. Der 

Königssohn hob ihn auf, und er war klein und zierlich und ganz golden. 

Am nächsten Morgen ging er damit zu dem Mann und sagte zu ihm ―keine andere 

soll meine Gemahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh paßt.‖ Da freuten 

sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die älteste ging mit dem Schuh 

in die Kammer und wollte ihn anprobieren, und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte 

mit der großen Zehe nicht hineinkommen, und der Schuh war ihr zu klein, da reichte ihr 

die Mutter ein Messer und sprach ―hau die Zehe ab: wann du Königin bist, so brauchst du 

nicht mehr zu Fuß zu gehen.‖ Das Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte den Fuß in den 

Schuh, verbiß den Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine 

Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Sie mußten aber an dem Grabe vorbei, da saßen die 

zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen und riefen 

 

―rucke di guck, rucke di guck, 

Blut ist im Schuck (Schuh): 

Der Schuck ist zu klein, 

die rechte Braut sitzt noch daheim.‖ 
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Da blickte er auf ihren Fuß und sah, wie das Blut herausquoll. Er wendete sein 

Pferd um, brachte die falsche Braut wieder nach Hause und sagte, das wäre nicht die 

rechte, die andere Schwester solle den Schuh anziehen. Da ging diese in die Kammer und 

kam mit den Zehen glücklich in den Schuh, aber die Ferse war zu groß. Da reichte ihr die 

Mutter ein Messer und sprach ―hau ein Stück von der Ferse ab: wann du Königin bist, 

brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.‖ Das Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab, 

zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz und ging heraus zum Königssohn. Da 

nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr fort. Als sie an dem Haselbäumchen 

vorbeikamen, saßen die zwei Täubchen darauf und riefen 

 

―rucke di guck, rucke di guck, 

Blut ist im Schuck (Schuh): 

Der Schuck ist zu klein, 

die rechte Braut sitzt noch daheim.‖ 

 

Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah, wie das Blut aus dem Schuh quoll und an 

den weißen Strümpfen ganz rot heraufgestiegen war. Da wendete er sein Pferd und brachte 

die falsche Braut wieder nach Haus. ―Das ist auch nicht die rechte,‖ sprach er, ―habt ihr 

keine andere Tochter?‖ ―Nein‖ sagte der Mann, ―nur von meiner verstorbenen Frau ist 

noch ein kleines verbuttetes Aschenputtel da: das kann unmöglich die Braut sein.‖ Der 

Königssohn sprach, er sollte es heraufschicken, die Mutter aber antwortete ―ach nein, das 

ist viel zu schmutzig, das darf sich nicht sehen lassen.‖ Er wollte es aber durchaus haben, 

und Aschenputtel mußte gerufen werden. 

Da wusch es sich erst Hände und Angesicht rein, ging dann hin und neigte sich vor 

dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Dann setzte es sich auf einen 

Schemel, zog den Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte ihn in den Pantoffel, der 

war wie angegossen. Und als es sich in die Höhe richtete und der König ihm ins Gesicht 

sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte, und rief ―das ist die 

rechte Braut.‖ Die Stiefmutter und die beiden Schwestern erschraken und wurden bleich 

vor Arger: er aber nahm Aschenputtel aufs Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem 

Haselbäumchen vorbeikamen, riefen die zwei weißen Täubchen 

 

―rucke di guck, rucke di guck 

kein Blut im Schuck 

Der Schuck ist nicht zu klein, 
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die rechte Braut, die führt er heim.‖ 

 

Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herabgeflogen und setzten sich dem 

Aschenputtel auf die Schultern, eine rechts, die andere links, und blieben da sitzen. 

Als die Hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werden, kamen die falschen 

Schwestern, wollten sich einschmeicheln und teil an seinem Glück nehmen. Als die 

Brautleute nun zur Kirche gingen, war die älteste zur rechten, die jüngste zur linken Seite: 

da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge aus. Hernach, als sie herausgingen, war 

die älteste zur linken und die jüngste zur rechten: da pickten die Tauben einer jeden das 

andere Auge aus. Und waren sie also für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr 

Lebtag bestraft. 
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ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

Cinderelas encontradas 
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SARAIVA 

 

Título: Cinderela 

Editora: Rio de Janeiro, Todolivro, 2006 

Coleção: As mais belas histórias de boa noite 

Nome do autor: Cristina Marques e Roberto Belli 

Tipo de texto: - 

 

   Autor: - 

Ilustração: Belli Studio 

Títulos da Coleção: A Bela e a Fera, A bela Adormecida, Pequena Sereia, A princesa e o 

Sapo,  Aladim, Ali Babá e os quarenta Ladrões, As Viagens de Gulliver, Bambi, Branca de 

Neve, Cachinhos de Ouro e os Três Ursinhos, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, João e o 

Pé de Feijão, O flautista de Hamelin, O Mágico de Oz, O patinho Feio, O Pequeno 

Polegar, O Soldadinho de Chumbo, Os Músicos de Bremer, Os Três Porquinhos, Peter 

Pan, Pinóquio, Rapunzel, Simbad, o Marujo. 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DO GRAJAÚ 

 

Título: Histórias da Carochinha 

Editora: Rio de Janeiro, Ática, 1986 

Coleção: - 

Nome do autor: Lenice Bueno da Silva 

Tipo de texto:- 

 

   Autor:- 

Ilustração: Mariza Dias Costa 

 

Título: 7 contos para antes de dormir 

Editora: São Paulo, Caramelo, 1998 

Coleção: - 

Nome do autor: - 

Tipo de texto:    adaptação                              tradução 

 

   Autor:      Audrey de S. Aguiar             Daisy Pereira Daniel      

Ilustração: - 

Títulos do livro:  A Bela Adormecida, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, 

O Patinho Feio, Os três porquinhos 

 

Título: Cinderela 

Editora: Rio de Janeiro, Globo, 1988 

Coleção: Conte Outra Vez 

Nome do autor: - 

Tipo de texto:- 

 

   Autor:- 

Ilustração: Michele 
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Título:  A Gata Borralheira 

Editora: Rio de Janeiro, FTD, s/d 

Coleção: Contos de Sempre 

Nome do autor: - 

Tipo de texto: adaptação 

 

   Autor: Eunice Braido 

Ilustração: Mario Matoso e Rosinaldo 

 

Título: Cinderela 

Editora: (Espanha), Gamma, s/d 

Coleção: - 

Nome do autor: Charles Perrault  

Tipo de texto:         adaptação                                tradução 

 

   Autor:         C. Buratti Valentinuzzi              Alberto Viggiano 

Ilustração: M. Fantoni 

 

Título: Cinderela 

Editora: São Paulo, Record, 1970 

Coleção: Minha Coleção 

Nome do autor: - 

Tipo de texto:  adaptação 

    

   Autor:  Maria Mazzetti 

Ilustração: Rose Art Studios 

 

Título: Cinderela 

Editora: Rio de Janeiro, Record, s/d 

Coleção: Caixinha de música 

Nome do autor:- 

Tipo de texto:- 

 

   Autor: 

Ilustração: Toshihiko Tani 

 

Título: Cinderela 

Editora: São Paulo, Nova Cultural, 1978 

Coleção: Tesouro Disney 

Nome do autor: The Walt Disney Company 

Tipo de texto: - 

 

   Autor: - 

Copyright para Língua Portuguesa, 1987, Ed. Nova Cultural, São Paulo 

Ilustração:- 
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LIVRARIA SICILIANO 

 

Título: Cinderela 

Editora: São Paulo, Caramelo, 2007 

Coleção: Coleção Clássicos Caramelo 

Nome do autor: Charles Perrault 

Tipo de texto: - 

 

   Autor: - 

Ilustração: - 

 

Título: Cinderela 

Editora: São Paulo, Impala, 2007 

Coleção: - 

Nome do autor: - 

Tipo de texto:- 

 

   Autor: - 

Ilustração: - 

 

Título: Cinderela 

Editora: s/l, Todolivro, 2006 

Coleção: Clássicos Cintilantes 

Nome do autor: - 

Tipo de texto: adaptação 

 

   Autor: Cristina Marques e Roberto Belli 

Ilustração: Belli Studio 

 

Título: Cinderela 

Editora: s/l,Todolivro, 2007 

Coleção: Clássicos  

Nome do autor: Charles Perrault 

Tipo de texto: adaptação 

 

   Autor: Cristina Marques e Roberto Belli 

Ilustração: Belli Studio 

 

Título: Cinderela 

Editora: s/l, Todolivro, 2007 

Coleção: Coleção para ler, ver e ouvir – acompanha CD 

Nome do autor: - 

Tipo de texto: adaptação 

 

   Autor: Cristina Marques e Roberto Belli 

Ilustração: Belli Studio 
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SEBO LETRA VIVA 

 

Título: As Sobrinhas da Bruxa Onilda e Cinderela 

Editora: São Paulo, Scipione, 1997 

Coleção: As Sobrinhas da Bruxa Onilda 

Nome do autor: Roser Capdevila e Mercè Company 

Tipo de texto: tradução 

 

   Autor:   Rita Garcia Gonçalves 

Ilustração: R. Capdevila 

Títulos da coleção: As Sobrinhas da Bruxa Onilda e Barba Azul, As Sobrinhas da Bruxa 

Onilda e Chapeuzinho Vermelho, As Sobrinhas da Bruxa Onilda e Branca de Neve, As 

Sobrinhas da Bruxa Onilda e Cinderela, As Sobrinhas da Bruxa Onilda e O Pequeno 

Polegar, As Sobrinhas da Bruxa Onilda e A Roupa Nova do Rei, As Sobrinhas da Bruxa 

Onilda e Ali-Babá e os quarenta Ladrões, As Sobrinhas da Bruxa Onilda e João e Maria. 

 

Título: A Gata Borralheira 

Editora: Rio de Janeiro, Brasil-América, 1962 

Coleção: Xuxuquinha 

Nome do autor: Irmãos Grimm 

Tipo de texto: - 

 

   Autor: Helô 

Ilustração: - 

Títulos da coleção: A Lebre e a Tartaruga, Os Perigos e Didi,  O flautista de Hamelin, A 

casinha do bosque, Mindinho, O anãozinho Pula-Pula, O Patinho Feio, O Ursinho Dudu 

quer um Amigo, Branca de Neve e os 7 Anões, O Galo Piripim, Chapeuzinho Vermelho, 

Polegarina, Um Gatinho Chamado Miau. 

 

LIVRARIA MELHORAMENTOS - on line 

 

Título: Cinderela 

Editora: Rio de Janeiro, Melhoramentos, 2002 

Coleção: - 

Nome do autor: Walt Disney 

Tipo de texto:- 

 

   Autor:- 

Ilustração:- 

 

Título: Cinderela 

Editora: Rio de Janeiro, Melhoramentos, 2004 

Coleção: - 

Nome do autor: Walt Disney 

Tipo de texto:- 

 

   Autor: - 
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Ilustração: - 

 

BIBLIOTECA PROFESSOR GAMA FILHO 

 

Título: A Gata Borralheira 

Editora: São Paulo, Paulus, 2003 

Coleção: Clássicos Infantis 

Nome do autor: Irmãos Grimm 

Tipo de texto: tradução 

 

   Autor:   Tatiana Belinky 

Ilustração: Elisabeth Teixeira 

Títulos da coleção: Branca de Neve, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, O Gênio da 

garrafa, Rapunzel, O Gato de Botas, Pequeno Polegar, O Rei Sapo, O Ganso de Ouro, O 

Lobo e os 7 Cabritinhos. 

 

Título: Cinderela 

Editora: Rio de Janeiro, Kids/Ciranda Cultural, s/d 

Coleção: Contos Clássicos 

Nome do autor: 

Tipo de texto: 

 

   Autor: 

Ilustração: MW 

Títulos da coleção: Cinderela, O Patinho Feio, Branca de Neve, A Pequena Sereia, 

Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, A Bela Adormecida, A bela e a Fera, 

Rapunzel, Pinóquio 

 

Título: Cinderela 

Editora: Porto Alegre, Edelbra, s/d 

Coleção: Paraíso da Criança 

Nome do autor: - 

Tipo de texto: adaptação 

 

   Autor: Honorino Marchi 

Fotos: Roberto Hachmann e Hermes Nesvera 

 

Título: Cinderela 

Editora: São Paulo, Ática, 1995 

Coleção: Contos de Grimm 

Nome do autor: Irmãos Grimm 

Tipo de texto:    tradução                                      texto final 

 

   Autor:         Dante Pignatari                         Maria Heloísa Penteado 

Ilustração: Anastassija Archipowa 

Títulos da coleção:  A Guardadora de Gansos, O Ganso de ouro/Os doze Caçadores do rei, 

Os Seis Criados do Príncipe, Os músicos de Bremen, A Casa da Floresta, João Felizardo, 

Chapeuzinho Vermelho/O Príncipe-Rã ou Henrique de Ferro, A Bela Adormecida/Mãe 
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Nevada, O Gato de Botas/Rumpelstichen, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel/Os Sete 

Corvos. 

 

Título: Cinderela 

Editora: Rio de Janeiro, Rio Gráfica, 1986 

Coleção: Conte outra  vez 

Nome do autor:- 

Tipo de texto:- 

 

   Autor:- 

Ilustração: Michele 

Preparadoras do texto: Maria Luiza Souto e Marília Muraro 

 

Título: Cinderela 

Editora: EUA, Quebecor, 1994 

Coleção: Um tesouro de conto de fadas 

Nome do autor: - 

Tipo de texto:- 

 

   Autor:- 

Ilustração: Annie-Claude Martin 

Títulos da coleção:  Chapeuzinho Vermelho,  Branca de Neve e Vermelha de Rosa, 

Cinderela, Rapunzel, O Gato de Botas, Hansel e Gretel, A Menina dos Fósforos, Tudo Está 

Bem Quando Acaba Bem, A Princesa e a Ervilha, A Bela e a Fera, As Roupas Novas do 

Imperador, Rumpelstilskin, Florinda e Yoringal, Ali Babá e os Quarenta Ladrões, O 

Pequeno Alfaiate, O Pequeno Polegar, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, O Pássaro de 

Fogo, Ricky Tufo de Cabelo, A Bela Vassillissa, As Botas de Sete Léguas. 

 

Título: Cinderela ou Sapatinho de Cristal 

Editora: Belo Horizonte, Villa Rica, 1999 

Coleção: Contos de Perrault 

Nome do autor: Charles Perrault 

Tipo de texto: tradução 

 

   Autor: Regina Regis Junqueira 

Ilustração: Gustave Dore 

Títulos da coleção: Chapeuzinho Vermelho, O Pequeno Pelegar, A Bela Adormecida, 

Cinderela, O Gato de Botas, Riquet o Topetudo, Pele-de-Asno, As fadas, Barba-Azul, 

Desejos Ridículos. 
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BIBLIOTECA PÚBLICA DA PENHA 

 

Título: Cinderela 

Editora: São Paulo, Edigraf, 1962 

Coleção: Contos e Lendas dos Irmãos Grimm 

Nome do autor: Irmãos Grimm 

Tipo de texto: tradução 

 

   Autor: Iside M. Bonzini 

Ilustração: Ramirez 

 

Título: Cinderela 

Editora: São Paulo, Brasiliense, 1969 

Coleção: Contos de Grimm 

Nome do autor: Irmãos Grimm 

Tipo de texto: Tradução e adaptação 

 

   Autor: Monteiro Lobato 

Ilustração:- 

 

Título: Cinderela 

Editora: Rio de Janeiro, Maga, s/d 

Coleção: Jóias da Literatura Infantil 

Nome do autor: - 

Tipo de texto: tradução e adaptação 

 

   Autor: Jacob Penteado 

Ilustração: - 

 

Título: Cinderela  

Editora: São Paulo, Ediouro, 1998 

Coleção: - 

Nome do autor: - 

Tipo de texto: adaptação 

 

   Autor: Zoe Lewis 

Ilustração: Robbin Cuddy 

 

Título: A Gata Borralheira 

Editora: São Paulo, Atena, 1963 

Coleção: Clássicos da Juventude 

Nome do autor: - 

Tipo de texto: adaptação 
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   Autor: Leopoldo Scherner 

 

Título: Cinderela 

Editora: Rio de Janeiro, Globo, 1995 

Coleção: - 

Nome do autor: - 

Tipo de texto:- 

 

   Autor:- 

Ilustração: Michele 
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Título: Cinderella 

Editora: New York, Brooklyn Public Library, 1955 

Coleção: The Illustrated Treasury of Children‘s Literature 

Nome do autor: The Brothers Grimm 

Tipo de texto: 

 

   Autor: 

Ilustração: P. Edward Ernest 

 

Título: Cinderela 

Editora: São Paulo, Martins, s/d 

Coleção: Jóias da Literatura Infantil 

Nome do autor: - 

Tipo de texto: tradução e adaptação 

 

   Autor: Jacob Penteado 

Ilustração: - 

 

 


