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RESUMO

Este trabalho se propõe a analisar a representação do ideal de princesa relacionando-o diretamente ao ideal de mulher e mostrar como este se 
alterou ao longo das décadas, tendo como foco Valente (2012) e Frozen (2013), dois filmes de princesa lançados pelos estúdios de animação Walt 
Disney. Iniciando com a princesa passiva e frágil à espera de um príncipe encantado em A Branca de Neve, de 1937, chega-se à princesa 
independente e poderosa, em busca de autoconhecimento e desconstruindo padrões em Frozen, de 2013. Não se esquecendo de Merida, de 
Valente, a princesa feminista da Disney Pixar. Usando como base teórica diferentes pensadores e a partir de uma análise das animações, esta 
pesquisa busca mostrar como as novas princesas do estúdio dialogam com o novo papel social da mulher no século XXI, mas também como ainda 
legitimam alguns padrões hegemônicos de comportamento e beleza. A pesquisa está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo, além do 
conceito de discurso apresentado por Michel Foucault, é abordada a questão da representação (utilizando como base o teórico cultural Stuart 
Hall e João Freire Filho) e a maneira como esta pode ser utilizada para garantir a hegemonia de determinados grupos sociais. Ainda neste capítulo, 
é discutida especificamente a representação do sexo feminino nos contos de fadas, apresentando o surgimento desse gênero literário e sua 
relação com a formação de um imaginário coletivo, principalmente infantil. Também é discutido de que forma os estereótipos criados e 
difundidos pela indústria cultural geram a exclusão de minorias e como a representação das mulheres na mídia contribuiu para o surgimento de 
um “mito da beleza” e de um ideal de amor romântico, citando Marcos Emanoel Pereira, Mariza Mendes e Naomi Wolf. Nos capítulos seguintes 
inicia-se uma análise aprofundada dos filmes da franquia “Disney Princesas”, contextualizando-os historicamente e relacionando-os com o papel 
da mulher em cada época, utilizando autores como o historiador Eric Hobsbawn, Heloisa Buarque de Almeida, Simone de Beauvoir e Colette 
Dowling. Além dos autores citados, o estudo analítico se apoia na filmografia das animações de princesas, as quais, de forma quase imperceptível, 
estabelecem limites, regras e esteriótipos. As últimas princesas lançadas pelo estúdio em quase nada se parecem com aquelas de antes dos anos 
60. Se Branca de Neve, Cinderela e Aurora (de A Bela Adormecida) eram frágeis, faziam o trabalho doméstico e sonhavam com o príncipe 
encantado, Merida (de Valente) e Elsa (de Frozen) são independentes e não pretendem que suas vidas sejam vividas em função de um homem. 
Nestas duas animações, não se trata de somente inverter padrões de amor verdadeiro ou um príncipe encantado dissimulado. Elas operam 
algumas transgressões importantes como a da princesa que prefere ficar sozinha e ser adolescente, ou a que nem tem pretendentes. Mostram 
homens fracos, que não se adequam aos padrões estéticos ou aquele esperado de um par romântico, uma princesa que sofre com o título ou que 
é coroada rainha sem precisar estar casada. Estes “novos contos de fadas” ensinam que não há um jeito único ser homem e de ser mulher e que é 
permitido experimentar vários modos de viver a sexualidade no cotidiano. Eles rompem com os discursos dominantes em torno dos gêneros ao 
repensar “novos padrões”. Também não representam mais as mulheres como rivais invejosas, acabando com a competitividade entre elas e 
mostrando que podem contar com a ajuda umas das outras. Contudo, apesar do claro avanço na representação da mulher, estes filmes ainda 
reproduzem um modelo de beleza e comportamento hegemônico e têm um longo caminho a percorrer na quebra destes. Os estúdios ainda não 
sinalizaram a produção de longas com temática social inclusiva, como por exemplo, a representação de homossexuais e deficientes ou de outras 
minorias. Além disso, as princesas são, quase sempre, projetadas como mulheres ricas, brancas, de cabelos lisos e magras.
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