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RESUMO

Este trabalho é resultado da pesquisa realizada para o trabalho de conclusão do curso de Pedagogia do Centro Universitário Estácio – Belo 
Horizonte. O estudo buscou investigar, no campo da Literatura Infantil, o discurso implícito da história Rapunzel, dos irmãos Grimm (1812), e o 
filme Enrolados (2010), da Walt Disney. Os objetivos centrais do trabalho foram analisar as alterações de comportamento e valores abordados 
nas obras, identificar elementos que podem ter influenciado a releitura do conto Rapunzel dos irmãos Grimm para o filme Enrolados de Walt 
Disney, e ainda compreender de que forma as duas versões de Rapunzel podem contribuir para a aquisição de valores para as crianças. Como 
referencial teórico foram utilizadas concepções de importantes autores, como: Bettelheim (1976), Coelho (2000), Amarilha (2004), Cândido 
(1972), entre outros. A metodologia que foi desenvolvida neste trabalho consistiu em dois momentos. O primeiro momento foi uma pesquisa 
bibliográfica, escolhemos o filme Enrolados, produzidos pela Walt Disney AnimationStudios, para a pesquisa, por ser um filme bem recebido pelo 
público em geral e por trazer uma releitura carregada de mudanças do conto original Rapunzel. Realizamos uma pesquisa exploratória na 
Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, que reúne cerca de 260 mil títulos disponíveis, além de ser referência de qualidade no acervo de obras 
da literatura infanto-juvenil, para escolher a obra literária a ser analisada. Selecionamos três obras do conto Rapunzel, onde buscamos escolher a 
versão mais antiga e próxima do original, a dos irmãos Grimm. A obra escolhida foi “Contos maravilhosos infantis e domésticos”, ilustrado por J. 
Borges, apresentado por Marcus Mazzari da editora Cosac Naif, que lança a versão original das 156 histórias publicadas pelos irmãos Grimm. O 
segundo momento consistiu na análise dos dois materiais, privilegiando a metodologia da análise de conteúdo, Bardin (1979), mas apesar de a 
pesquisa ser baseada na perspectiva de análise do conteúdo, o discurso apresentado será considerado numa perspectiva dialógica (Fiorin, 2006). 
Como resultados da pesquisa, identificamos muitas diferenças comportamentais em todos os personagens do conto Rapunzel, dos irmãos Grimm 
e na versão Enrolados, da Wall Disney. No conto a concepção de uma gravidez fora do matrimônio era vergonhosa e inaceitável, como aconteceu 
com Rapunzel na história. Outra ideologia da época é que a figura feminina sempre estava à espera de seu príncipe pelo qual se apaixonaria à 
primeira vista e que seriam felizes. Outro fator que podemos destacar típico dessa época é o comportamento vingativo da fada Gothel, quando 
descobre a traição de Rapunzel. Entendemos que essas posturas comportamentais, e morais estão diretamente relacionadas a fatores da história 
não citados diretamente, mas que fazem parte desse contexto. Entre eles o próprio momento histórico em que as histórias se passam, refletindo 
nas atitudes e comportamentos de seus personagens posturas características da sociedade e dos papéis sociais da época. Outro fator que 
segundo a nossa pesquisa pode ter influenciado é a intencionalidade das histórias. Anteriormente adaptavam-se histórias populares para o 
público infantil, sem necessariamente trazer uma lição ou um ensinamento sobre as situações da vida. Já na versão recente essa intencionalidade 
é clara e objetiva, evidenciando o bem e o mal, a busca do final feliz e as várias aprendizagens carregadas de valores. Como Rapunzel que é uma 
moça obediente que busca realizar seu grande sonho, baseando em seus bons sentimentos. Esses ensinamentos tratados de forma simples são 
possibilidades para que a criança interiorize de forma descontraída as situações difíceis em suas vidas conforme sua necessidade naquele 
momento. Acrescenta-se a essas versões geradas através da intertextualidade uma nova finalidade, que conforme estudos feitos até o momento 
é de trabalhar através da intencionalidade, situações ligadas a vida e as rela
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