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RESUMO  
 
Por meio deste artigo, analisaremos a representação (MOSCOVICI, 2003) da figura 
feminina nos contos de fadas das animações de Walt Disney. Tal interesse, por filmes 
protagonizados por princesas, deu-se porque, ao longo dos tempos, observa-se a 
ressignificação do papel da mulher, antes dedicada às atividades domésticas e 
posteriormente buscando seu espaço no âmbito social, reflexo direto nestas produções 
cinematográficas, pois, com o passar das décadas, a aparição das princesas ganha novos 
valores e atitudes. Para refletir sobre esta transformação social, realizou-se uma 
alocação das princesas em três categorias: as clássicas, rebeldes e contemporâneas, 
enfocando como cada uma ressignifica seu contexto pessoal e, consequentemente, o 
contexto social. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Papel feminino; Disney; representação; gênero.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A Disney é conhecida por revelar um encanto que envolve as pessoas no mundo de 

magia que ela engendra, mesclando realidade e ficção de uma forma 

surpreendentemente sutil. Além disso, suas produções cinematográficas sobrelevam o 

imaginário, reacendendo o antagonismo entre o bem e o mal, com um final feliz que 

regenera sonhos e a possibilidade de torná-los reais. 

Este antagonismo regenerador pode ser observado nas produções cinematográficas dos 

Estúdios Disney, que, em maioria, colocam como estrela principal as princesas, figuras 

que despertam o imaginário infantil com sua beleza, seus vestidos suntuosos e castelos 

imiscuídos em luxo e pompas. 

Estimuladas por este mundo de fantasia, as crianças crescem e desenvolvem suas 

expectativas com base em um mundo irreal, que existe apenas nos filmes e nos contos 

que eles narram: a espera pelo príncipe encantado, a beleza estereotipada e a certeza do 

final feliz. 

                                                 
1Trabalho apresentado no DT 4 – Comunicação Audiovisual, do XVII Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Nordeste, realizado de 2 a 4 de julho de 2015. 
2 Mestranda do curso de Gestão em Negócios Turísticos. UECE – CE, e-mail: evelinelima.castro@gmail.com. 
3 Professora dos cursos de Comunicação Social da FANOR/DeVry – CE, e-mail: mbarros@fanor.edu.br. 
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Vale ressaltar, que o estereótipo é uma generalização sobre o comportamento ou as 

características de um indivíduo, desenvolvido no imaginário social, baseado em 

representações de uma determinada situação. Estas representações, capazes de 

influenciar o comportamento do indivíduo, “não são criadas por um indivíduo 

isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se 

encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas 

representações, enquanto velhas representações morrem”. (MOSCOVICI, 2003, p. 41) 

Ainda sobre as representações, Doise (1986, p. 83) considera as representações sociais 

um produto da ação e da comunicação humana, ou seja, são construídas através das 

diversas relações de comunicação social e dos seus diferentes discursos, proliferando-se 

em grupos sociais diversos, bem como por meio da publicidade veiculada pelos meios 

de comunicação de massa, que, a partir do século XX, tornaram-se instrumentos 

estratégicos, com a facilidade de transmissão das informações e a propagação de novas 

tecnologias midiáticas que movimentam o mercado, as expectativas e os sonhos. 

Além disso, a crescente exposição das pessoas aos meios de comunicação de massa 

(televisão, cinema, Internet etc.) viabiliza uma maior possibilidade de reprodução dos 

comportamentos neles veiculados, mormente quando se trata de crianças, cuja 

subjetividade ainda não se encontra plenamente formada. 

Assim, deve-se observar, neste aspecto, a alteração do papel feminino com o passar das 

décadas, o que pode ser percebido na própria figura das princesas dos filmes da Disney: 

a mulher, que antes ocupava uma posição de submissão à figura masculina, com a onda 

de movimentos feministas, começou a encontrar seu espaço na sociedade e no mercado 

de trabalho. 

Em virtude desse antagonismo no trato do feminino e do masculino, a relação entre 

contos de fadas e gênero é conflituosa e pode ser determinante na formação de 

estereótipos sobre o “ser princesa”. Inconscientemente, estes estereótipos podem ser 

referência para o feminino, interferindo no modo como se dão as relações sociais, em 

especial entre as crianças. (JUNGES, 2011, p. 36) 

Diante dessa relação, uma análise das princesas, dos filmes produzidos pelos estúdios 

Disney, mostra a diferença na construção do perfil feminino, através de uma simbologia 

que influencia as crianças, sendo certo que “os símbolos e mitos podem tornar-se 

receptores das projeções dos medos, interesses e aspirações, modelando 

comportamento, condutas e visões de mundo desde que partilhado por pessoas (...) 

solidificando uma determinada visão de mundo” (SERBENA, 2003, p. 2). 
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Assim, os contos de fadas agem como ponte entre o real e o imaginário, na medida em 

que apresentam o dinamismo de diferentes culturas e representam a estrutura da 

realidade social. Além disto, funcionam como um espaço de significações, aberto às 

emoções, ao sonho e à imaginação (COUTO e CAMPOS, 2009). 

Ainda sobre a influência dos contos de fada, Bettleheim (2002) ressalta o significado 

psicológico deles para as crianças, pois é apresentado de um modo simples, sem fazer 

solicitações ao leitor, para que a criança não se sinta inferior, nem compelida a atuar de 

modo específico. “Longe de fazer solicitações, o conto de fadas reassegura, dá 

esperança para o futuro, e oferece a promessa de um final feliz” (BETTLEHEIM, 2002, 

p. 26). Desta forma, fadas, bruxas, princesas e príncipes são personagens que 

incorporam problemas típicos do cotidiano, permitindo que a criança estabeleça uma 

simbologia de identificação com a história e, em muitas situações, coloque-se no lugar 

do personagem. 

Os contos de fadas, muitas vezes, contam histórias que se encaixam nas angústias 

sentidas pelas crianças, como a morte da mãe ou do pai. Foi exatamente esta a situação 

retratada em Frozen, em que os pais de Anna e Elsa fizeram uma viagem pelo mar e não 

retornaram. A cena da embarcação do Rei e da Rainha de Arendelle sendo tragada pela 

fúria do oceano foi mostrada de forma sutil, porém impactante. 

Nesse cenário, os filmes de animação voltados para as crianças (e baseados em 
contos de fada), assim como a escola, transmitem (por meio da intertextualidade, 
principalmente) aos pequenos cinéfilos, normas, valores e significados. Talvez, por 
isso, seja preciso um olhar mais criterioso em relação ao discurso empregado 
acerca das formas e concepções do que é ser mulher e homem na sociedade e, em 
consequência, se estabelecem as relações sociais entre os sujeitos. (JUNGES, 2011, 
p.14) 

Assim, os contos de fadas despertam o imaginário de crianças e adultos, mas, além 

disto, apresentam uma vinculação com o mundo real que pode ser facilmente percebida 

se for analisado o contexto em que se inserem. 

Desta forma, dada a transcendência temporal dos contos de fadas, é possível serem 

assistidos após décadas do seu lançamento e ainda apresentarem um vínculo com a 

realidade. 

Por essa importância, neste trabalho, objetivamos analisar o papel feminino nos filmes 

dos Estúdios Disney, protagonizados pelas princesas, analisando, especificamente, o 

discurso presente nestas produções cinematográficas e como se dá a construção da 

figura feminina, através de uma contextualização histórica. Para isso, este se divide em 
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três partes principais, que analisam as princesas de Walt Disney: 1) as princesas 

clássicas; 2) princesas rebeldes; e 3) princesas contemporâneas.  

 

1 A Figura Feminina e o Estereótipo de Princesa: à Espera do Príncipe Encantado 

 

Os estereótipos reproduzem relações de poder, desigualdade e exploração, impedindo 

qualquer flexibilidade de pensamento na avaliação e comunicação de uma determinada 

realidade, reduzindo as características de um grupo a poucos atributos considerados 

essenciais, com a falsa justificativa de que seriam fixados pela Natureza, por exemplo, 

traços da personalidade, indumentária, linguagem verbal e corporal etc. Assim, 

encorajam “um conhecimento intuitivo sobre o Outro, desempenhando papel central na 

organização do discurso do senso comum” (FREIRE FILHO, 2005, p. 23). 

A análise do consumo de estereótipos midiáticos permite “inferências inequívocas 

acerca dos efeitos daqueles artefatos sobre o público” (FREIRE FILHO, 2005, p. 27), 

todavia, é preciso considerar que cada pessoa interpretará as mensagens transmitidas a 

partir de suas vivências e experiências sociais e culturais. Portanto, a influencia da 

mídia será diversa para cada indivíduo, na medida em que cada um decodifica as 

mensagens apreendidas de acordo com sua subjetividade. 

Não se pode olvidar “que a publicidade, as revistas femininas, o cinema hollywoodiano 

e a ficção seriada televisiva refletem valores sociais dominantes e denigrem 

simbolicamente a mulher”, seja por não representá-las ou por apresentá-las em situações 

socialmente desvalorizadas. Assim, a condenação silenciosa e a estigmatização 

ostensiva influenciariam “as definições e os parâmetros de feminilidade, domesticidade 

e beleza por meio das quais as mulheres passavam a avaliar a si mesmas, aos seus 

relacionamentos, às suas necessidades e às suas aspirações” (FREIRE FILHO, 2005, p. 

21). 

Neste contexto, o conceito de feminilidade estaria atrelado à vontade insuperável de 

atingir um ideal impossível de beleza, impondo à mulher um pesado ônus de buscar o 

inatingível, causando uma obsessão pelos padrões de beleza considerados socialmente 

aceitos em um determinado período. Contudo, “as qualidades que um determinado 

período considera belas nas mulheres são apenas símbolos do comportamento feminino 

que aquele período julga ser desejável” (WOLF, 1992, p. 17) e, portanto, não representa 

a sua real identidade, com uma redefinição do papel da mulher, que antes buscava 
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alcançar seu lugar na sociedade e agora foca o padrão estigmatizado de beleza imposto 

pela mídia. 

Moran afirma a necessidade de vencer estereótipos e defender o direito da mulher de ser 

“tão livres quanto os homens, por mais loucas, burras, delirantes, malvestidas, gordas, 

retrógadas, preguiçosas e presunçosas que sejam” (MORAN, 2012, p. 68), pois a noção 

de feminilidade da mídia ensina que a mulher deve ser dócil, sorridente, bela e sempre 

jovem; nas propagandas, é a mulher que abraça todos os papéis: trabalha, cuida dos 

filhos, cuida de si e nunca está estressada por lidar com tantas responsabilidades. A 

jornalista descreve:  

Quando penso sobre todos os aspectos da feminilidade que me tolheram de medo 
desde os treze anos, tudo se resume, de verdade às princesas. Eu não achava que 
precisasse me esforçar para ser mulher (...). Eu achava que, de algum jeito, por 
mágica, por meio de um esforço psíquico sobre-humano, eu precisasse me 
transformar em uma princesa. Era assim que alguém se apaixonaria por mim. Era 
assim que eu seguiria em frente. É assim que o mundo me acolheria. (MORAN, 
2012, p. 224) 

É preciso compreender que a cultura é preponderante para a construção de uma 

identidade, já que a produção cultural também faz uso da linguagem e, segundo 

Heidegger, “a linguagem é o pronunciamento do discurso” (HEIDEGGER, 1999, p. 

219). 

Dentro desse contexto, é importante analisar o discurso propagado pelas princesas da 

Disney, que contribuem para a divulgação de uma visão estereotipada da feminilidade. 

Além disso, deve-se considerar que estas produções, além de fonte de entretenimento e 

estímulo à imaginação, orientam a imagem ideal a se buscar dentro da sociedade, razão 

pela qual não se pode condenar a empresa por ser ideologicamente reacionária e 

promover uma visão conservadora do mundo, mas também não se pode sobrelevá-la 

como fonte de alegria e felicidade (GIROUX, 1995, p. 58). 

Assim, passa-se a analisar as princesas que protagonizam algumas das produções 

cinematográficas dos Estúdios Walt Disney. 

 

1.1 Branca de Neve e os Sete Anões 

 

Inobstante as severas críticas à disneylandização do mundo, desde os anos 1960, Walt 

Disney fora alvo de muitos elogios a partir do fim da década de 1920 (DENIS, 2010, p. 

133). 
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Em 1937, foi produzido o primeiro longa-metragem animado da história do cinema, 

Branca de Neve e os Sete Anões, duas décadas após a “primeira onda” de o movimento 

feminista alcançar, no Reino Unido, sua primeira conquista, qual seja, o direito ao voto, 

o que, no Brasil, aconteceu em 1932. 

A primeira princesa da Disney nasceu num período que antecedeu a Segunda Guerra 

Mundial, o que evidencia sua representatividade como a mulher ideal para a sociedade 

patriarcal da época. Além dos atributos físicos e morais, a princesa demonstra prazer 

pelos afazeres domésticos e por cuidar dos sete anões, como forma de gratidão por 

terem permitido que ela se escondesse em sua casa, no meio da floresta, já que sua 

madrasta a procurava para matá-la. 

Assim, Branca de Neve representa a mulher idealizada nos anos 30: dona de casa, mãe, 

sem qualquer desejo e/ou perspectiva de ingressar no mercado de trabalho. 

O alvo, neste período, era a busca por um homem que representasse o papel pré-

definido à época de provedor do lar e protetor da família, um príncipe encantado que a 

leve para viver num castelo, onde, certamente, continuará a desempenhar as funções 

domésticas. 

 

1.2 Cinderela 

 

O papel feminino desempenhado pela Cinderela, lançado em 1950, é muito similar ao 

da Branca de Neve, contudo, esta tem prazer nos afazeres domésticos, enquanto aquela 

os enxerga como uma imposição de sua madrasta, sonhando com os bailes, onde poderá 

encontrar um príncipe que a resgate e liberte desta opressão através do amor, mudando 

sua vida de sofrimento. 

“Em uma cena na qual Cinderela está lavando o chão, a personagem canta 

melodiosamente, ajeitando o cabelo, ao olhar-se refletida em várias bolhas de sabão. 

Esfregar o chão, trabalho descrito no conto de Perrault como ‘grosseiro’, torna-se um 

momento para a heroína expressar charme, formosura e delicadeza” (GOMES; 2000, p. 

138). 

O contexto histórico em que está inserido o filme justifica a mudança de paradigma da 

mulher dona de casa para a que busca uma mudança de vida, ou seja, a não obrigação de 

sues afazeres domésticos. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, em virtude da grande quantidade de homens 

recrutados para o exército, o mercado de trabalho se abriu para as mulheres. Foi neste 
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contexto que ocorreu o lançamento de Cinderela. Com o fim da guerra, os Estados 

Unidos despontaram como potência mundial e o mundo viveu o que Hobsbawn chama 

de “era de ouro” do capitalismo, pois “o que antes era um luxo tornou-se o padrão do 

conforto desejado, pelo menos nos países ricos: a geladeira, a lavadora de roupas 

automática, o telefone” (HOBSBAWN, 2005, p. 259). 

Esta conjuntura elevou o custo de vida, todavia, encontrar o príncipe encantado que 

pudesse assumir o papel de mantenedor da família não era tarefa fácil, embora fosse um 

desejo de grande parte das mulheres da época. 

 

1.3 A Bela Adormecida 

 

Neste filme, lançado em 1959, os afazeres domésticos não são realizados por Aurora, 

mas pelas três fadas. Contudo, o enredo revela um problema enfrentado pela mulher da 

época: o casamento por interesses, designado pela família. 

Aurora e o príncipe Felipe se apaixonam, porém não sabiam que já estavam prometidos 

um ao outro, o que os conduz à indignação ao descobrir que já possuem um pretendente 

indicado por seus familiares. Entretanto, Aurora se resigna, revelando a submissão 

feminina e demonstrando o valor vigente à época, de que o casamento era escolhido 

pela família. 

 

2 Nova Era de Princesas: Independência, Obstinação e Desconstrução do Papel de 

Gênero 

 

Na década de 90, sob a égide de uma realidade social totalmente desvinculada da 

submissão à figura masculina, a mulher, detentora de autonomia e liberdade para tomar 

decisões, ocupa posição de destaque pessoal, profissional e social, delineando-se uma 

clara mudança na representação de seu papel. 

A partir da década de 70, quando as mulheres se rebelaram contra a situação de 

opressão e submissão que as afligia, com o emblemático episódio conhecido como 

“queima dos sutiãs”, o papel feminino passou por uma alteração significativa, que vem 

se desenvolvendo até os dias atuais. Nos anos 80, o feminismo inaugura uma fase de 

luta efervescente pelos direitos das mulheres, cujo êxito fora consagrado, no Brasil, na 

Constituição Federal de 1988, um dos documentos jurídicos que garante maior gama de 

direitos para a mulher. 
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Conforme já esclarecido neste trabalho, o pensamento de uma época influencia o 

processo de formação da identidade, que pode ser verificado nas narrativas e, portanto, 

nas representações. Os contos de fadas refletem este pensamento, pois seus personagens 

e a história são fruto do imaginário de um dado momento histórico. 

Assim, sob a influência deste novo período, com aspirações femininas inovadoras, a 

Disney criou princesas atreladas à realidade vigente – independentes, questionadoras, 

determinadas e obstinadas – velando pela diferença étnica, que atendia aos padrões de 

globalização que despontavam no período.  

Estas princesas – Ariel, Bela, Jasmine, Pocahontas e Mulan – não esperam o príncipe 

encantado de “braços cruzados”; elas orientam o próprio destino e assumem o papel de 

salvação e resgate dos seus amados para viverem sua história de amor. 

  

2.1 A Pequena Sereia 

 

A Pequena Sereia, lançado em 1989, é protagonizado por Ariel, uma sereia com 

personalidade alegre, que se rebela contra a ordem de seu pai para não se aproximar dos 

humanos. 

Ao desobedecer a ordem, ela salva um príncipe humano e se apaixona por ele, sendo 

convencida pelo seu pai de que não será feliz no mar, longe de seu amado, que a 

estimula à transformação da sereia em mulher. 

  

2.2 A Bela e a Fera 

 

Bela, protagonista de A Bela e a Fera, lançado em 1991, vive em uma cidade no interior 

da França, onde é discriminada em razão do seu gosto pela leitura. 

Diferentemente de Ariel, que deixa o reino submarino, Bela renuncia ao “marido ideal” 

e se empenha em salvar seu pai, capturado pela Fera. 

Gaston representava o marido ideal, um personagem bonito, porém bruto e inteiramente 

tomado por ideais machistas, que é desejado pelas garotas da cidade, mas sente-se 

atraído pela beleza de Bela, criticando-a pelo seu hábito de leitura, pois a partir daí 

começará a ter ideias e pensar, o que considerava inadmissível. Vê-se que Gaston 

buscava uma mulher submissa, enquanto Bela desejava alguém que compreendesse seus 

anseios e aspirações, o que encontrou na Fera, que lhe presenteou com uma biblioteca. 
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Quando Bela conhece a Fera, empenha-se em transformar o monstro em alguém amável 

e se apaixona por ele, apesar de sua aparência esquálida. O enredo revela que o amor 

pode transformar pessoas e o que realmente importa é o caráter, e não a aparência, pois 

o feitiço é quebrado e a Fera volta a ser o príncipe que Bela lia em seus livros. 

 

2.3 Alladin 

 

Jasmine é a personagem feminina do filme protagonizado por Alladin, lançado em 

1992, sendo a primeira princesa da Disney com personalidade forte, que se rebela contra 

um casamento imposto pela lei. Ela se apaixona por Alladin, sendo a primeira 

personagem a apresentar posição social mais privilegiada que a do príncipe. 

Ela opõe à determinação de um “casamento arranjado” e confronta seu pai, 

considerando, inclusive, a possibilidade de não ser mais princesa. 

A princesa foge de seu lar e busca o amparo do seu amado, mas consegue convencer seu 

pai a mudar a lei do casamento, permitindo que ela case com quem escolher, sem perder 

sua riqueza e status. 

  

2.4 Pocahontas 

 

Pocahontas, protagonista do filme que levou o seu nome, lançado em 1995, é prometida 

a Kokuan, guerreiro de sua tribo, mas acaba se apaixonando pelo europeu John Smith e 

consegue fazer com que ele mude sua opinião sobre os indígenas. 

Além disso, mesmo com todas as diferenças entre os índios americanos e os colonos 

europeus, Pocahontas consegue evitar uma guerra, através do diálogo e da sua 

demonstração de amor por John Smith. Além de salvá-lo, Pocahontas se livra do 

casamento com Kokuan e poderia ter ficado com seu amado se assim escolhesse. 

  

2.5 Mulan 

 

Para que pudesse conseguir um bom marido e honrar a família, Mulan, protagonista do 

filme lançado em 1998, que levou seu nome, deveria ser calma, reservada, graciosa, 

educada, delicada, refinada, equilibrada e pontual. 

Na China, as mulheres se limitavam aos trabalhos domésticos e à maternidade, 

assumindo o papel de cuidadoras da casa, enquanto os homens iam para a guerra, 
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contudo, Mulan não se enquadrava neste padrão sócio-comportamental, pois não deseja 

casar, não gosta das suas roupas e da maquiagem, tem espírito livre e jovem e só aceita 

a situação de repressão para agradar sua família. 

Mulan é humilhada pelo Conselheiro Imperial, que afirma que ela nunca será digna de 

nada, por ser mulher, ressaltando que deve “dobrar a língua” na presença de homens. 

Inobstante, é a única princesa que se rebela contra a desigualdade entre gêneros e, no 

decorrer da narrativa, desconstrói seu papel, pois vai para a guerra e o seu desempenho 

é melhor do que dos homens do batalhão, chegando até mesmo a salvar a vida de seu 

general, Shang, e vencendo uma batalha importante. 

Ao ter seu disfarce revelado, Mulan é acusada de traição, humilhada e abandonada pelo 

exército, que segue sem ela para a Cidade Imperial. Todavia, ao descobrir que os hunos 

pretendiam atacar a cidade e sequestrar o Imperador, novamente consegue desconstruir 

os papéis de gênero, pois convoca os homens a seguir seu plano e estes a obedecem, o 

que promove significativa alteração do padrão vigente à época, em que a mulher devia 

obediência ao homem. O Imperador é salvo graças à ação de Mulan e lhe agradece. 

A análise do discurso inspirado pelo filme mostra que a mulher tem tanta capacidade, 

coragem e força quanto o homem, podendo perfeitamente assumir qualquer papel que, 

por uma ideologia machista somente poderia ser desempenhado por este. 

A crítica à repressão e diminuição da figura feminina é contundente, sendo Mulan a 

única princesa deste período que se opõe ao modelo vigente para proteger e honrar seu 

pai e não por amor a um príncipe. 

 

3 A Ressignificação do Papel da Mulher nas Princesas Contemporâneas 

 

Apesar das conquistas já alcançadas pela mulher, é inegável que a igualdade de direito 

ainda é uma realidade relativamente distante, pois o ideal igualitário propugnado pelo 

movimento feminista assumiu a vertente, na prática, de cumulação de funções, e não 

igualdade propriamente dita. Isto porque ainda existe diferença salarial para homem e 

mulher que ocupam o mesmo cargo, além do papel feminino ser mantido, com certa 

dose de ideologia machista, no que toca aos cuidados da casa e dos filhos. 

Ainda assim, não se pode negar a autonomia, liberdade e independência financeira e 

social alcançadas pela figura feminina, tendência esta que foi seguida pelas últimas 

produções da Disney, que refletem essas mudanças, criando novas representações e 

identidades, inclusive desvinculadas da necessidade da figura masculina para encontrar 
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a felicidade. Alguns enredos, como se verá a seguir, evidenciam a relação de amor no 

seio familiar, o que também apresenta uma resiginificação do papel feminino. 

  

3.1 A Princesa e o Sapo 

 

O filme, lançado em 2009, conta a história de Tiana, primeira e única princesa afro-

americana que trabalhar fora de casa, não espera por um príncipe encantado para 

solucionar seus problemas, trabalha assiduamente para conseguir realizar seu sonho, que 

é ter seu próprio restaurante. Embora a personagem case com um príncipe, este é apenas 

um complemento, e não o seu verdadeiro sonho. 

O príncipe Naveen apresenta comportamento oposto ao de Tiana: mimado, interesseiro, 

boêmio, dispõe-se a casar com qualquer moça rica que o deseje. Lotti, amiga de Tiana, é 

uma moça mimada e fútil, que quer casar com qualquer príncipe, para se tornar a 

princesa que ela ouvia falar nos contos de fadas. 

 

3.2 Enrolados 

 

Rapunzel, a mais carismática e divertida das novas princesas, protagonizou o filme 

lançado em 2010. 

Para ela, as tarefas que realizava, dedicadas à culinária e pintura, não representavam 

uma obrigação ou imposição de quem quer que seja, mas uma consequência do tempo 

livre de que dispunha no período em que esteve presa na torre. 

Aqui a figura feminina encontra-se novamente vinculada a um padrão de independência 

e autonomia que a liberta dos tradicionais padrões comportamentais, portanto, sua 

felicidade não está atrelada ao um príncipe encantado. Seu maior sonho era a liberdade. 

O que Rapunzel mais desejava era ver de perto as “luzes flutuantes” e fugir da torre para 

continuar a ser livre. 

A figura do príncipe encantado é cercada de uma peculiaridade: longe de ser aquele que 

assumiria o tradicional papel de provedor do lar, Flynn Rider era um ladrão. 

Deve-se ressaltar que Rapunzel é uma princesa que também caminhou na contramão 

dos personagens mais antigos, pois, ao invés de ser salva pelo príncipe, ela salva a vida 

dele. 

 

3.3 Valente 
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Mérida, que estreou como protagonista de Valente, em 2012, representa o padrão 

antagônico do que se busca numa princesa: cabelo desarrumado, rebelde, impetuosa, 

maneja arco-e-flecha, desastrada e com um senso de liberdade que a faz ter repulsa pela 

possibilidade de ser obrigada a se submeter a um casamento “arranjado”, razão pela 

qual desafia as regras da época e compete pelo direito de decidir com quem casar, pois 

quer decidir seu futuro. Embora tenha sido treinada para se tornar uma rainha, como sua 

mãe, Mérida acha chato ser uma princesa e é criticada pela mãe, que a reprime quando 

acorda tarde, come com a boca muito cheia, ri exageradamente, não é cautelosa e 

paciente etc. 

Assim, Mérida conquista o direito de escolher com quem vai casar e não termina com 

um príncipe encantado, o que diferencia esta trama das demais, pois aqui o papel de 

independência e liberdade assumido pela mulher a faz desejar, cultivar e fortalecer os 

laços familiares com os pais, ao invés de pautar sua felicidade e seu bem-estar num 

relacionamento amoroso. 

  

3.4 Frozen – Uma Aventura Congelante 

 

O filme, lançado em 2013, apresenta uma princesa que quebra os padrões clássicos e 

estereotipados das princesas frágeis e indefesas e dos príncipes heroicos, descortinando 

a adaptação dos contos de fadas ao pensamento contemporâneo e às necessidades da 

sociedade atual. 

O enredo aborda pela primeira vez o amor fraterno, sem olvidar o amor homem/mulher. 

Além disto, existe outro tema central: o poder mágico de Elsa – criar gelo ou 

transformar em gelo tudo aquilo que toca –, que é revelado quando esta se indigna com 

Anna, que decide casar com um príncipe que acabara de conhecer, por julgar ter se 

apaixonado por ele. 

A conduta tradicional das princesas clássicas, como Branca de Nave e Cinderela, 

apresenta-se neste enredo como impulsiva e inconsequente, trazendo a representação da 

sociedade atual, que pressupõe um relacionamento consolidado para se chegar ao 

casamento. 

O amor fraterno é expresso quando Elsa foge e Anna sai em busca dela e, nesta saga, 

conhece Khristoff, que lhe ajuda a encontrar a irmã e mostra que não existe amor à 

primeira vista. 
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Assim, enquanto Anna, após de decepcionar com seu amado Hans, descobre que 

príncipes encantados não existem, Elsa assume o trono do reino, que aceita seus 

poderes, representando a única rainha da Disney que não tem um marido, o que denota 

o atual papel social da mulher, que prescinde da figura masculina para obter êxito e 

reconhecimento profissional e pessoal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo dos filmes das princesas dos Estúdios Disney retrata como estas personagens 

são transformadas ao longo das décadas, o que pode ser percebido através de seu 

discurso, influenciado pelas novas tradições e configurações sociais, num cenário em 

que a beleza é o atrativo menos relevante, valorizando-se a autonomia e independência 

da mulher. 

Nestas produções cinematográficas, a representação social de cada princesa revela os 

anseios da mulher de sua época, refletindo o papel desta na sociedade, embora a beleza 

estereotipada nestes contos ainda seja um padrão que a mulher atual deseja alcançar. 

Inobstante, o papel feminino passa por modificações significativas, colocando a mulher 

num patamar de igualdade, desconstruindo a diferença de gêneros e apresentando uma 

nova identidade feminina: a mulher altiva, aguerrida, determinada e capaz de enfrentar a 

nova realidade social sem, necessariamente, precisar de um homem ao seu lado. 
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