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RESUMO 

 

O artigo se propõe a identificar as características que constituem a princesa dos desenhos 

animados Disney, analisando como se dá a construção do arquétipo feminino nesses filmes, 

observando mudanças ocorridas no modelo de representação da figura feminina até chegar 

ao filme Valente (2012). Partindo de Branca de Neve até Merida, a investigação apresenta 

as características que a personalidade de cada protagonista acrescenta ao símbolo da 

princesa, traçando os perfis dessas personagens Disney e delineando atributos 

comportamentais e estéticos que as constroem. Ao apontar possibilidades que os contos de 

fadas elaboram, esboça a perspectiva que se tem da imagem da mulher e como se delimita 

nessas narrativas o que é próprio de ser mulher, através do ser uma princesa Disney. 

 

PALAVRAS-CHAVE: arquétipo; contos de fadas; cinema; princesas Disney; 

representação. 

 

 

Era uma vez... As princesas nas narrativas da Disney 

 

 Os contos de fadas são narrativas que têm por objetivo oferecer soluções a quem os 

lê ou escuta. Bettelheim (1980) atribui a eles um significado simbólico importante, pois é 

através da fantasia e da imaginação que o universo das fadas sugere, principalmente às 

crianças, esquemas de referência para a compreensão do mundo. 

Peixoto e Viana (2012) dizem que essas histórias começaram a circular na Europa, 

durante a Idade Média, eram produzidas principalmente pelos servos. São narrativas que 

estão diretamente ligadas ao ambiente histórico social em que tomaram forma, cujos 

elementos e situações que conduzem o enredo trazem características próprias do sistema 

feudal4, inclusive com a importância social dos personagens claramente delimitada:  

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 04 – Comunicação Audiovisual do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Nordeste realizado de 07 a 09 de julho de 2016. 

 
2 Estudante de Graduação do 3º. semestre do Curso de Jornalismo da UFPE, email: alineef.ss@gmail.com. 

 
3 Professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, email: caroldantasfigueiredo@hotmail.com 

 
4 A sociedade feudal estava dividida em classes: servos, nobreza (senhores feudais) e clero. Peixoto e Viana (2012) 

também observam que há nas relações sociais e divisão de classes contidas nos contos de fadas um retrato da condição 

servil e de subserviência. Essa uma consciência de classe situação de subserviência,não raro, aparece como conflito dessas 

histórias e em algumas há a tentativa de mudança de status social, como em Cinderela. 
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Isto é expresso claramente em O Pequeno Polegar e em 

Joãozinho e Maria que contam a aventura de crianças que eram 

abandonadas na floresta pelos seus pais, devido a sua situação de 

miséria, o que era comum nas famílias dos servos submetidos à 

exploração do senhor feudal. (PEIXOTO; VIANA, 2012, p.56) 

 

Não raro, muitas das histórias de fadas apresentam diferentes versões e variações, 

não apenas por haverem se originado na tradição oral, mas também porque essas histórias 

foram passadas para o papel, tornando-se literatura e, na ocasião de suas transcrições5, 

foram moldadas “pela mente consciente, não de uma pessoa em especial, mas do consenso 

de várias, a respeito do que consideram problemas humanos universais e, que o aceitam 

como soluções desejáveis” (BETTELHEIM, 1980, p. 46). 

Consideramos então que o primeiro processo de adaptação dos contos de fadas foi 

a sua passagem da oralidade para a escrita, consagrando-os como literatura. Apesar de 

inicialmente fundamentado em elementos da sociedade feudal, ao passo que tomaram forma 

no papel, também adquiriram ideais, aspirações e trejeitos da sociedade burguesa.  

Sendo assim, ainda que possam ser considerados retratos de uma época, os contos 

de fadas mediante suas temáticas, ultrapassam limites temporais e conseguem dialogar com 

seres humanos inseridos em diferentes contextos sócio-histórico-culturais porque conforme 

destaca Bettelheim (1980, p.59), “respondem a questões eternas: o que é realmente o 

mundo? Como viver minha vida nele? Como posso realmente ser eu mesmo?”. Estas 

perguntas estão atreladas ao desenvolvimento da personalidade e fazem com que a 

mensagem do conto de fadas, através da fantasia, apresente sugestões de resposta sobre a 

vida e a natureza humana.  

Esse diálogo constante com os anseios e angustias que fazem parte do processo de 

amadurecimento do ser humano, permitem que histórias (mitos, fábulas, lendas e claro, os 

contos de fadas) possam ser recontadas várias vezes e de modo a oferecer algum significado 

a seus interlocutores – pois o fazem através de “símbolos culturais”, imagens coletivas 

cujos significados são aceitos pelas sociedades (JUNG, 1977, p. 93). 

                                                 
5 Os autores mais amplamente conhecidos e responsabilizados pela difusão dos contos de fadas são Charles Perrault – 

autor francês do século XVII, que escreveu os contos para a corte de Luís XIV; Os irmãos Jacob e Wilheim Grimm, 

escritores que percorreram a Alemanha a fim de reunir estórias narradas pelos camponeses – no começo no século XIX o 

país não estava unificado e estava sob domínio francês de Naopleão Bonaparte. Compilar os contos foi um método que os 

irmãos Grimm buscaram para preservar a herança germânica e unificar a nação culturalmente; e Hans Christian Andersen, 

dinamarquês responsável não apenas pela transcrição de contos de fada, mas pela criação de alguns, entre eles, a versão 

original de A Pequena Sereia. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Caruaru - PE – 07 a 09/07/2016 

 
 

 3 

Para Bettelheim (1980) o conteúdo do conto de fadas - expresso em imagens e 

ações – lida com aspectos conscientes e inconscientes da mente. Por isso, as figuras e os 

acontecimentos destas narrativas representam fenômenos psicológicos arquetípicos. 

Uma vez que, conforme apontado por Jung (1977, p.55), as imagens e os símbolos 

dos contos de fadas são culturalmente apreendidos e possuem significado para um número 

amplo de pessoas, essas figuras não se restringem ao âmbito individual e podem, por sua 

vez, serem consideradas representações coletivas. 

O que não se restringe ao âmbito individual nem se origina exclusivamente em 

vivências individuais, origina o que Jung chama de inconsciente coletivo:  

uma camada mais profunda do inconsciente que já não tem sua 

origem em experiências ou aquisições pessoais [...]. Possui 

conteúdos e modos de comportamento, os quais são cum grano 

salis, os mesmos em toda parte e em todos os indivíduos. [...] Os 

conteúdos do inconsciente coletivo são chamados de arquétipos. 

(JUNG, 2012, p.12, grifo no original) 

 

É por esse motivo que as personagens presentes em contos de fadas, por exemplo, 

não são elementos neutros, a assimilação do conteúdo simbólico dessas imagens modifica a 

personalidade do indivíduo (JUNG, 1977, p.99). Logo, existe uma série de atitudes, 

comportamentos e ideais que se desenvolveram no inconsciente coletivo a partir de imagens 

simbólicas dos contos de fadas. Na medida em que as estórias de fadas, a partir do século 

XX, começaram a tomar a forma animada, com adaptações para o cinema6, passaram a ser 

mais que apenas figuras e modelos para a imaginação, mas tipos significativos de 

representação dos seres humanos7. 

Os estúdios Walt Disney, que são referência na produção de animações baseadas 

em contos de fadas, apresentam filmes e protagonistas que se consolidaram no imaginário 

de milhares de crianças. Baseado nos estudos de Jung (1977) e Bettelheim (1980), 

consideramos então que as personagens das produções Disney, contribuem no aspecto 

formativo da personalidade de seus espectadores. O olhar analítico dessa pesquisa se 

debruçará de modo mais específico sobre as personagens femininas desses desenhos 

animados, tomadas como princesas Disney – vistas como personagens, tão logo conteúdo 

                                                 
6 O primeiro desenho animado adaptado dos contos de fadas foi Branca de Neve e os Sete Anões, produzido pelos estúdios 

Walt Disney, em 1937. A Disney foi pioneira nesse tipo de produção e se consagrou no ramo dos contos de fadas 

animados, vindo a produzir, desde então, mais de dez filmes baseados nesse universo. 

 
7 Apesar do que Bettlheim(ANO. p.32) sugere sobre a minimização da importância simbólica do conto de fadas quando 

adaptado para o cinema, essa pesquisa reconhece que a adaptação dessas narrativas, se perde profundidade em termos de 

narrativa psicológica por apresentarem versões amenizadas e pelos cortes que sofrem, por outro lado resultam numa fonte 

valorosa de investigação por apresentarem os modelos arquetípicos em personagens visíveis que resultam em espelho e 

manual de comportamento para milhares de garotas no mundo. 
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simbólico, do que Jung chamará de inconsciente coletivo – herança psicológica comum à 

humanidade (HENDENSON, 1977, p.107). 

 

A representação coletiva da princesa 

 

 Jung (1977) aponta que os símbolos8 dos contos de fadas não se comunicam apenas 

com a consciência individual, mas que possuem um significado culturalmente apreendido. 

Por esta razão, os elementos que constituem as princesas Disney são elementos que 

constituem no inconsciente coletivo uma representação coletiva da princesa. A fim de obter 

uma caracterização mais ampla e definir quais são os elementos que constituem uma 

princesa Disney, serão analisados os perfis dessas personagens. No site The Charming 

World of Disney Princess (DISNEY, 2014) está disponível um quadro descritivo de cada 

uma das onze princesas Disney. As informações disponibilizadas pela Disney no site 

permitirão que sejam traçados os perfis de cada uma das princesas e suas contribuições para 

a formação da representação feminina consolidada no inconsciente coletivo. 

 
Quadro 1 – Perfil das Princesas Disney 

Filme Princesa Qualidades/Atributos Atitude 

Branca de 

Neve e os 

Sete Anões 

(1937) 

Branca de 

Neve 
Crédula, dócil, bonita e 

bondosa. 

Ela nunca se queixa do modo com que a 

madrasta a trata; sente grande prazer em 

limpar e cozinhar para os sete anões e 

espera pelo dia em que seu príncipe virá. 

Cinderela 

(1950) 
Cinderela 

Gentil e afável, ela possui 

senso de humor perspicaz. 

Maltratada pela madrasta e pelas meias-

irmãs, Cinderela se mantém forte em 

mente e espírito, firmando-se em seus 

sonhos. 

A Bela 

Adormecida 

(1959) 
Aurora 

Possui graça natural e 

despretensiosa, espírito alegre 

e simples. 

Aurora deseja conhecer aquela pessoa 

especial e descobrir as maravilhas do 

amor verdadeiro 

A Pequena 

Sereia 

(1989) 
Ariel 

É independente, impulsiva e 

aventureira. 

Ariel está determinada a seguir seus 

próprios sonhos – não os de outra pessoa 

– e ela corajosamente arrisca tudo. 

A Bela e a 

Fera (1991) 
Bela 

Inteligente, encantadora, 

prática e sincera, ela é 

suscetível ao amor desmedido 

e à coragem. 

Com espírito e beleza, é capaz 

de ver além das aparências. 

Toma o lugar de seu pai e abre mão de 

sua própria liberdade. 

                                                 
8 Usamos a definição de Jung para símbolo (1977. p.20): “O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma 

imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e 

convencional”. 
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Aladdin 

(1992) 
Jasmine 

Dona de uma beleza exótica e 

ardente, Jasmine é também 

uma jovem mulher forte e 

independente. 

É perfeitamente capaz de resolver a 

situação ela mesma – rejeita 

pretendentes ricos e mimados e escapa 

para o mercado sozinha. 

Pocahontas 

(1995) 
Pocahontas 

Jovem brincalhona, de espírito 

livre, corajosa e aventureira. 
Ela sempre procura o caminho certo para 

ela mesma. 

Mulan 

(1998) 
Mulan Uma irrepreensível tomboy9. 

Consegue, ao seguir seu próprio 

caminho, que sua coragem, sua 

inteligência e seu espírito tragam honra 

para si e sua família. 
A Princesa e 

o Sapo 

(2009) 
Tiana 

Empreendedora brilhante e 

despachada 
Sonha um dia abrir seu próprio 

restaurante em Nova Orleans. 

Enrolados 

(2010) 
Rapunzel 

Representa a garota 

contemporânea com um real 

equilíbrio de doçura e 

positividade. 

Rompe as barreiras da torre em que está 

confinada, encorajada por sua natureza 

altamente curiosa e seu senso de 

aventura. 

Valente 

(2012) 
Merida 

Adolescente cabeça-dura, de 

cabelo e espírito vibrantes e 

indomáveis. 

Luta para assumir o controle de seu 

próprio destino. Possui habilidades 

atléticas como arqueira e espadachim. 
Informações extraídas do site The Charming World of Disney Princess 

Disponível em: <http://www.disney.co.uk/princess/index.jsp>. 

 

Existem características ditas e compartilhadas socialmente femininas. Tais 

atributos aparecem nos contos de fadas Disney e é possível assim estabelecer uma relação 

entre as princesas e um modelo de representação feminina, esboçando valores e padrões 

presentes no inconsciente coletivo. Entre esses atributos estão graça, beleza e 

vulnerabilidade (AMADO, 2013). Uma vez que a proposta é exemplificar como se 

desenvolve no cotidiano a influência e a repercussão de padrões de comportamento através 

de arquétipos, façamos uma alusão aos contos de fadas Disney. No filme “A Bela 

Adormecida” (1959), a beleza não se apresenta apenas no título da animação, mas é o 

primeiro dom dado à princesa Aurora pela fada Flora, logo no início do filme, no momento 

do seu batizado. Beleza e graça são características também presentes na constituição de 

outras princesas, conforme se constata no Quadro 1, aparecem na descrição de Branca de 

Neve, Bela e Jasmine. 

Outra característica presente na lista de características femininas que desperta a 

paixão masculina é a vulnerabilidade (AMADO, 2013). Tal característica pode ser 

igualmente evidenciada com alguma frequência nos roteiros Disney que, por muitas vezes, 

                                                 
9 Tomboy é uma expressão da língua inglesa utilizadapara fazer referência “a garotas que fazem coisas que são 

tradicionalmente consideradas coisas que meninos gostam”. Significado em Collins Discionary. Disponível em: 

<http://www.collinsdictionary.com/dictionary/american-cobuild-learners/tomboy?showCookiePolicy=true>. Acesso em: 

02 out. 2014. 

 

http://www.disney.co.uk/princess/index.jsp
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/american-cobuild-learners/tomboy?showCookiePolicy=true
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buscam retratar essa característica na ausência de autodefesa das princesas, resultando na 

necessidade de serem salvas pelos príncipes.  

A vulnerabilidade se apresenta, por exemplo, em Branca de Neve, com a princesa 

morta na floresta em um caixão de vidro após haver comido a maçã envenenada (Fig. 1) e 

em A Bela Adormecida, com Aurora dormindo, na mais alta torre do castelo, depois de ter 

furado o dedo no fuso de uma roca de fiar (Fig. 2): 

Branca de Neve jazendo como uma morta em um esquife de 

vidro, a Bela Adormecida [...] toda uma corte de ternas heroínas 

machucadas, passivas, feridas, ajoelhadas, humilhadas, ensinam 

à jovem irmã o fascinante prestígio da beleza martirizada, 

abandonada, resignada. (BEAUVOIR, 1967, p.33-34). 

 

Outra personagem na qual é possível se evidenciar a vulnerabilidade é Cinderela. 

Conforme o Quadro 1, a personagem é descrita como “forte em mente e espírito”. Todavia, 

essas características de sua personalidade não se convertem no filme em atitudes de 

autonomia que a tornem capaz de se libertar por si mesma das crueldades de sua madrasta e 

de suas meias-irmãs. 

Ao estabelecer um paralelo entre uma matéria de revista (AMADO, 2013), que a 

priori não dialoga com conceitos dos contos de fada, é possível verificar que há em 

discursos cotidianos o reforço de um comportamento feminino patriarcal, que está também 

presente no arquétipo das princesas Disney.  

Figura 1 – Branca de Neve no caixão de vidro Figura 2 – Aurora adormecida na torre 

  
Fonte: Captura de tela do filme Branca de Neve 

(1937) 

 

Fonte: Captura de tela do filme A Bela Adormecida 

(1959) 

A vulnerabilidade retratada nos contos de fadas Disney, representada em princesas 

passivas vem, de fato, a fortalecer uma estrutura patriarcalista, socialmente instituída e 

aceita, conforme demonstra a representação da princesa no inconsciente coletivo. Portanto, 

“a passividade que caracterizará essencialmente a mulher feminina é um traço que se 

desenvolve nela desde os primeiros anos [...], na verdade, é um destino que lhe é imposto 

por seus educadores e pela sociedade” (BEAUVOIR, 1967, p.21). Logo: 
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A partir das figuras das princesas, apresentadas pela Disney é 

possível traçar um panorama da feminilidade contemporânea, 

pois além de serem ícones de consumo, são tratadas como 

modelos femininos que devem ser apresentados às crianças desde 

tenra idade, representando o arquétipo das heroínas dos contos de 

fadas e apresentando um modelo de “feminilidade ideal” 

(CECHIN, 2014, p.15). 

 

Em continuidade a análise dos perfis psicológicos das princesas Disney, é 

necessário pontuar que, ainda que gradativamente, essas personagens começam a apresentar 

características que rompem, pouco a pouco, com a lógica da vulnerabilidade. Essas 

protagonistas passam a tomar alguma atitude em seus filmes, fazendo com que se tornem 

mais protagonistas de suas próprias histórias, na medida em que apresentam a capacidade 

de resolverem por si mesmas as situações de suas histórias.  

 

Princesas detentoras de poder 

 

A imagem da princesa como um elemento de representação coletiva que espera 

pela ação de outros que a salvarão – expressos na figura de Branca de Neve, Aurora e 

Cinderela – começa a ser substituída pela da princesa capaz de serem protagonistas de seus 

destinos – como Mulan e Merida. Logo, se “na estória de fadas são os feitos do herói que 

modificam sua vida” (BETTELHEIM, 1980, p.133), ao passo que as princesas começam a 

realizar ações autônomas que influenciam para resolução de seus filmes, é dado às 

personagens femininas poder, através dos quais elas não apenas começam a se tornar de 

fato protagonistas, mas também heroínas10.  

A personagem, conforme inferido do Quadro 1, que inicia essa alteração no padrão 

comportamental das princesas Disney é Ariel. Princesa que se destaca não apenas por ter a 

personalidade descrita com o termo “rebeldia”, mas por expressar suas opiniões, em 

oposição ao seu pai. Em A Pequena Sereia (1989), ocorre pela primeira vez uma inversão 

de papéis e a princesa salvar o príncipe de morrer afogado, após uma tempestade no mar 

(Fig. 3). Apesar de esse ser o primeiro ponto fora da linha comportamental no arquétipo da 

princesa Disney, cabe ressaltar que tal ação não é o desfecho da história nem o clímax do 

                                                 
10 JUNG (1977. p.79) aponta que o arquétipo do herói“refere-se sempre a um homem ou a um deus poderoso e possante 

que vence o mal, apresentado na forma de dragões, serpentes, monstros, demônios, etc. e que sempre livra seu povo da 

destruição e da morte”. Sendo assim a imagem universal e socialmente instituída é do homem como herói. Começar a 

desenvolver a ideia de que essa potência também pode estar atrelada à mulher, fazendo uso da imagem da princesa (Mulan 

e Merida) é um avanço importante para os valores arraigados do inconsciente coletivo. 
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enredo e fica um pouco perdida na trama, cuja centralidade está na aproximação de Ariel ao 

Princípe Eric. Para conquistar o príncipe, a princesa precisa tornar-se humana e para 

conquistar pernas, ela abre mão de sua voz11. 

Nos filmes seguintes, são delineadas princesas que demonstram de alguma forma 

coragem. Ainda que em alguns casos de maneira mais sutil: Bela tomando o lugar de seu 

pai no calabouço do castelo da fera; Jasmine desafiando seu pai ao rejeitar todos os 

pretendentes que lhe são apresentados e fugindo sozinha para o mercado; Pocahontas ao 

defender sua terra e sua tribo. 

Figura 3 – Ariel resgata Eric 

 
Fonte: Captura de tela do filme A Pequena Sereia (1989) 

Esse caráter mais autônomo e resolutivo que as princesas começam a apresentar é 

bem desenvolvido em Mulan, personagem na qual pode ser percebida a mudança mais 

impactante nas narrativas de princesa Disney. Nesta animação a personagem, por meio de 

sua coragem salvará seu pai, ao se apresentar como representante da família Fa para lutar na 

guerra. Esse se configura, portanto, como o primeiro momento em que a coragem está 

atrelada a tomada de poder por meio do porte de arma12. A princesa passar a possuir uma 

arma tem um poder simbólico muito forte, que faz referência ao que é fálico. 

Veiga (2005) explica que falo significa pênis, mas que há valores simbólicos 

culturalmente atribuídos a outros objetos que indicam poder e domínio e que sugerem 

triunfo. Sendo assim, o complexo de castração do qual Freud (APPIGNANESI; ZARATE, 

2012) fala; nos termos de Simone de Beauvoir (1967): a menina que se sente amputada; 

todos esses elementos podem ser atrelados a uma cultura na qual as atividades do homem 

são valorizadas, ao passo que na mulher se exalta a parcimônia. Por isso, dar a uma princesa 

a posse de uma arma está diretamente ligado a romper com a cultura do “a menina não pode 

                                                 
11 Para Ribeiro (S.D) a voz é onde reside o poder da sereia, seu canto possui valor simbólico. Sendo assim, mesmo que 

exista no filme A Pequena Sereia, uma tentativa de representar uma mulher que pode agir, realizar alguma ação, a 

representação simbólica de poder nessa princesa perde carga devido a perda do símbolo fálico da personagem. 
12 É partir do filme Mulan que se começa a associar a imagem das princesas a símbolos fálicos, estes podem ser: “a arma, 

a lança o cajado, o báculo (espécie de cajado estilizado usado pelos pastores religiosos, como os bispos católicos), o 

troféu, o obelisco, a coluna comemorativa de batalhas, a bandeira fincada no cume da montanha, e tantos outros, são 

representantes fálicos porque são símbolo de domínio”. (VEIGA, 2005) 
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nada” (VEIGA, 2005, p.61), não por uma questão de anatomia, mas pelo sistema 

patriarcalista adotado. 

A tomada de poder no filme Mulan também vem acompanhada da escolha da 

perda da feminilidade. Na Fig. 4 esta simbologia vem representada pelo momento do filme 

em que a personagem se prepara para a guerra: o corte de cabelo é feito pela espada. 

Escolher se apresentar na guerra no lugar de seu pai, também inclui abrir mão de ser 

mulher. Ainda que exista uma explicação narrativa, advinda dos costumes chineses de 

recrutar homens para as milícias, é inegável a simbologia que há na desvinculação do 

domínio da luta como uma característica feminina13. 

Figura 4 – Mulan, uma tomboy 

 
Fonte: Captura de tela do filme Mulan (1998) 

A representação do poder em Mulan está estritamente ligada ao esforço dessa 

princesa em mudar a tradição, tornar para o âmbito do aceitável o aprendizado do combate 

e sua tentativa de incorporar tal comportamento como algo que pertence e cabe ao que é 

feminino. Tentativa semelhante é realizada em Enrolados (2010), filme no qual a 

necessidade de autodefesa reaparece, atrelada ao universo e às armas que Rapunzel tem ao 

seu alcance.  

A princesa Rapunzel, que viveu toda a sua vida protegida numa torre, desconhece 

o uso de muitos objetos e principalmente não é treinada para o combate. O que não a torna 

mais vulnerável, passiva ou incapaz de se proteger. Conforme ilustra a Fig. 5, a personagem 

se defende com os elementos que lhe são oferecidos: uma frigideira e o seu cabelo. Esses 

elementos, que remontam a aspectos femininos, são ressignificados. Não mais auxiliam na 

manutenção da imagem patriarcal que princesa que cozinha e cuida da aparência, passando 

a ser sinônimo de autonomia e força. 

 

                                                 
13 A apropriação de características masculinas, motivo que faz com que Mulan se enquadre na terminologia ‘tomboy’ (Ver 

Quadro 2), se expressa por meio de suas roupas, ausência de maquiagem, mas, de maneira simbólica, no corte de cabelo. É 

de maneira muito metafórica que a espada é utilizada para amputar um dos atributos mais característicos da mulher: o 

cabelo longo. 
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Figura 5 – Rapunzel se defende 

 
Fonte: Captura de tela do filme Enrolados (2010) 

Dando continuidade a essa tendência de auto defesa e capacidade de resolução do 

enredo de sua própria história, surge o roteiro de Valente (2012). No filme a princesa 

Merida recebe lições de sua mãe, a Rainha Elinor, que a prepara e ensina como deve agir 

uma princesa. Entretanto, a educação real de Merida abarca o aprendizado e a manipulação 

de armas (arco e flecha e espada). Essa dualidade sobre o que é permitido a uma princesa 

vem a ser desenvolvida em toda a linha narrativa do filme e é, por vezes, discutida entre a 

Rainha Elinor, e o Rei Fergus, pai de Merida. 

Rainha Elinor: - Merida, uma princesa não coloca suas armas 

sobre a mesa [...]. Uma princesa nem deve possuir armas na 

minha opinião. 

Rei Fergus: - Deixa ela, princesa ou não aprender a lutar é 

essencial. (VALENTE, 2012) 

O diálogo entre o Rei Fergus e a Rainha Elinor torna perceptível que há no filme 

Valente (2012) uma abertura que permite à princesa Merida o combate, o aprendizado e a 

manipulação de armas. Uma vez que essa não é a primeira vez em que a Disney apresenta 

uma protagonista guerreira em filmes de princesa, cabe estabelecer um diálogo entre 

Merida e Mulan (Fig 6).  

Figura 6 – Mulan e Merida, as princesas armadas 

 
Fonte: Diário do nordeste. Disponível em: <http://blogs.diariodonordeste.com.br/blogdecinema/criticas-

de-filmes/valentecritica-uma-ode-ao-feminismo/>. 
 

http://blogs.diariodonordeste.com.br/blogdecinema/criticas-de-filmes/valentecritica-uma-ode-ao-feminismo/
http://blogs.diariodonordeste.com.br/blogdecinema/criticas-de-filmes/valentecritica-uma-ode-ao-feminismo/
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No filme Mulan (1998) há o reconhecimento do valor e poder da personagem pelo 

imperador da China. Ao fim do filme ela é efetivamente aceita e reconhecida como 

guerreira, não apenas por seus pares do exército, mas também por uma figura 

hierarquicamente superior (Fig. 7). Considerando o fato de que foi dado a Merida o direito 

de armar-se sem perder o vestido e outras características femininas tal como o cabelo longo, 

talvez seja possível afirmar que esse direito foi conquistado por sua antecessora, Mulan.  

Figura 7 – Mulan e o Imperador da China 

 

O Imperador enfatiza o grande feito de Mulan, ao salvar a China e curva-se diante da jovem, 

demonstrando respeito a ela e suas ações. Há também a entrega de um medalhão imperial e de uma espada, 

que representa o momento em que é reconhecido a Mulan o direito de ser guerreira. 

Fonte: Captura de tela do filme Mulan (1998) 

Sendo assim, é possível reconhecer que há na constituição das personalidades das 

primeiras princesas Disney características que remontam a um sistema social que minimiza 

as potencialidades femininas. Mas, que pouco a pouco é iniciado um processo de unir a 

imagem da princesa ao arquétipo do herói. O que revela uma tendência gradativa das 

personalidades das princesas Disney desenvolverem-se como personagens capazes de 

resolverem suas tramas por seus próprios feitos, sendo Merida a personagem na qual esta 

característica está mais externalizada e explícita. 

 

Merida versus padrão Disney 

 

Personagem central do filme Valente, lançado em 2012, produzido pela Walt 

Disney/Pixar Animation, Merida gerou repercussão por se apresentar como uma princesa 

que – se por um lado é um personagem tradicional em desenhos animados da Disney, se 

distinguiu das suas antecessoras – destoou dos protagonistas habituais da Pixar14; “Merida é 

                                                 
14 O projeto do filme Valente foi iniciado por Brenda Chapman em 2006, mas durante o período de produção a diretora foi 

substituída por Mark Andrews. De acordo com John Lasseter, diretor criativo Disney/Pixar, “nas mãos de Brenda 

Chapman, a diretora original, a história estava muito focada na relação da princesa e sua mãe – o que deixaria o público 

masculino desinteressado” (LUCCA, 2012). 
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ativa em vez de passiva, uma fazedora em vez de uma garota que circula pelo castelo 

esperando pelo príncipe encantado para resgatá-la” (DARGIS, 2012, tradução nossa). 

É com o desenvolvimento da protagonista do filme Valente, que se percebe o 

alcance da representação de uma heroína, capaz de realizar feitos heróicos que modificam a 

sua história e que conduzem Merida ao alcance de seus objetivos. A conquista da 

autonomia dessa heroína envolve a emancipação e a igualdade de relacionamento de 

competição com os homens. Baseado no reconhecimento de Merida como uma princesa – a 

qual também pode ser designado o termo heroína, pelos feitos que ela realiza em seu filme - 

por ela carregar consigo elementos simbólicos de empoderamento e ser uma adição 

importante ao conjunto dos contos de fadas Disney – que desenvolvem perspectivas e 

mensagens carregadas de valores a respeito da representação do que é aceitável ou não a 

uma princesa. Traduzidas numa interpretação mais simples: se configuram como a 

representação do que cabe ou não à mulher. 

O roteiro de Valente e seus personagens ainda possibilitam a discussão do 

casamento como tema de conflito da história. Merida é a primeira das onze princesas 

oficiais Disney15 que se recusa ao matrimônio e consegue alcançar seu objetivo ao final de 

sua história. Os contos de fadas são mais que objetos de distração e histórias que estimulam 

a imaginação e as fantasias das crianças. Há neles um caráter formativo da personalidade 

que se dá, através de seus eventos e figuras que estabelecem “ideais sociais”, as quais, as 

crianças podem recorrer como um padrão, que lhe oferecem sugestões simbólicas de como 

desenvolver sua personalidade (BETTELHEIM, 1980). Tais histórias surgem ainda para 

apaziguar anseios e apresentar possibilidades felizes de resoluções de problemas. 

Bettelheim diz que são os contos de fadas que contribuem na persistência, “devemos vencer 

os perigos, suportar provações e tomar decisões; mas a estória diz que se permanecermos 

fiéis a nós mesmos e aos nossos valores, então, por mais que as coisas pareçam 

desesperadoras durante certo tempo, haverá um final feliz” (BETTELHEIM, 1980, p.173, 

grifo nosso)16.  

                                                 
 
15 Ao utilizar o termo princesas oficiais Disney fazemos uma referência à linha “Disney Princess” que designa 

as protagonistas de contos de fadas Disney que compõem a corte real Disney. Indicamos visitar o site 

DISNEY. The Charming World of Disney Princess. Disponível em: < 

http://www.disney.co.uk/princess/index.jsp>. 

 
16 Ao considerar os finais felizes que são sugeridos pelos contos de fadas Disney é possível avaliar que a maior parte deles 

finda não apenas com o encontro do amor romântico, mas com a união do casal oficializada pelo matrimônio. Logo, a 

análise destas animações de contos de fadas consiste em relacionar a felicidade prometida como resolução alcançada 

através do casamento. 

http://www.disney.co.uk/princess/index.jsp
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Sendo assim, é possível identificar que o desfecho da narrativa do filme Valente é 

diferente do final feliz dos dez filmes anteriores de princesa da Disney – nos quais, todas as 

protagonistas têm um par romântico17. Isso se configura como um acréscimo valioso ao 

reino das possibilidades que os contos de fadas sugerem por dar continuidade ao amor 

familiar, arco dramático já abordado, por exemplo, em Mulan e por iniciar a discussão do 

amor entre mulheres. Valente enquanto conto de fadas invoca o amor familiar como tema 

central de sua narrativa e apresenta não apenas uma protagonista, mas duas: a princesa 

Merida e a Rainha Elinor (Fig. 10), tendo o seu desfecho embasado não na união pelo 

matrimônio, mas na relação entre mãe e filha que encontram seu final feliz no 

fortalecimento de laço que as une.  

Figura 10 – Merida e Elinor em seu final feliz 

 
Fonte: captura de tela do filme Valente (2012) 

 

A configuração de final feliz, na qual princesas podem ser mais independentes e 

galgar seus próprios caminhos possibilita também a aparição do amor para além do 

romântico. Se antes o enredo principal das narrativas de princesa da Disney desenvolvia 

obrigatoriamente era o amor entre homem e mulher, o amor como protagonista de contos de 

fadas Disney tem aparecido sobre outras formas. 

O alicerce dos contos de fadas da Disney: o amor romântico, objetado pela primeira 

vez na narrativa de Valente, possibilita o desenvolvimento de histórias que contradigam o 

“viver felizes para sempre” através do encontro com o príncipe. Sendo assim, a recusa de 

Merida em não se casar, a tentativa da personagem em convencer a sua mãe de que ela não 

está pronta para o matrimônio e pode nunca vir a estar e seu esforço em poder tomar suas 

próprias decisões, trouxe uma abertura que permite aos contos de fadas uma abordagem que 

                                                 
17 O casamento enquanto ritual religioso, sob os fundamentos do cristianismo, preconiza que a união entre homem e 

mulher é indissolúvel e seus princípios básicos enfatizam a reprodução e a supremacia masculina. Sendo assim , os contos 

de fadas da Disney ao priorizar a união com o amor romântico, estabelece um diálogo com o público feminino e insufla-

lhe “sonhos de paciência e esperança. A suprema necessidade para a mulher é seduzir um coração masculino; mesmo 

intrépidas, aventurosas, é a recompensa a que todas as heroínas aspiram” (BEAUVOIR, 1967, p.33). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Caruaru - PE – 07 a 09/07/2016 

 
 

 14 

traz o amor romântico minimizado a fim de abrir espaço para a representação de outros 

amores – o amor fraterno em Frozen (2013)18, por exemplo, primeiro conto de fadas 

produzido pela Disney depois de Valente.  

Na verdade, mais que sugerir outra perspectiva de amor ao esquema de referências 

forjado nos contos de fadas, as recentes produções Disney demonstram o quanto a 

perspectiva de amor romântico atrelado ao final feliz, anteriormente definida, pode estar 

ultrapassada. De modo que os papéis e objetivos que são inerentes às princesas começam a 

ser questionados pela Disney, com a apresentação de novos modelos de referência. 
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