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1 Introdução 

 

Iniciamos o presente artigo evidenciando a necessidade de mostrar nossa 

filiação, e situar nosso posicionamento, pois, distantes da premissa da neutralidade, 

compreendemos que a nossa construção enquanto sujeitos nos permite lançar um olhar 

reflexivo às representações femininas nos filmes de animação. Aproximamo-nos das 

teorizações desenvolvidas no campo dos Estudos Culturais e neste trabalho, pela 

primeira vez, associamos aos Estudos de Gênero.  

Fomos convidadas a pensar de outra forma, a exercitar a arte de pensar 

(FISCHER, 2002, p.58) e nos aproximamos de uma vertente pós-estruturalista que 

questiona verdades universais e absolutas. Sendo assim, buscamos evidenciar o 

processo de significação, assumindo a provisoriedade, a incerteza, a indeterminação das 

respostas apresentadas em nosso estudo. Pois, acreditamos que o pensamento pós-

estruturalista, alinhado às perspectivas dos Estudos Culturais e de Gênero, é fértil para o 

desenvolvimento de trabalhos que permitem olhar de outras formas, com menos 

ingenuidade e com desconfiança para o que nos parece natural. 

Desta forma, compreendemos que o cinema, bem como a televisão, a 

propaganda e os diversos meios de comunicação, operam de modo constitutivo, pois ao 

representar pessoas e histórias acaba por expressar posicionamentos, nos ensinando uma 

série de significados através de suas narrativas. Sabemos que existe uma pedagogia em 

qualquer lugar de produção de conhecimento, com também, “existe a possibilidade de 

traduzir a experiência e constituir verdades” (GIROUX e MCLAREN, 1998, p.144). 

Assim, compreendemos que os filmes atuam como “máquinas de ensino” (GIROUX, 

2004, p.89), como pedagogias culturais, que produzem significados que nos apresentam 

modos de ser e estar no mundo. Em consonância com os Estudos Culturais, entendemos 

os produtos culturais enquanto agentes da reprodução social e neste contexto, nos 
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aproximamos do pensamento que amplia a compreensão do “pedagógico e do seu papel 

fora da escola como o local tradicional de aprendizagem” (GIROUX, 2004, p.88). 

Especificamente em relação ao aspecto cultural das questões relacionadas com o 

gênero, a célebre frase de Simone de Beauvoir (1970) “não se nasce mulher, torna-se 

mulher” indica um complexo processo de construção do ser feminino com formatos, 

procedimentos e regras que são apresentados desde muito cedo para todas as meninas 

como um padrão de comportamento esperado e desejado. A construção social do que é 

ser menina/mulher na sociedade é definida a partir de sua morfologia biológica ao 

nascer e temos em Buttler (2003) a concepção de que a cultura se baseia em elementos 

biológicos para criar os parâmetros de comportamento e que “a ideia de que o gênero é 

construído sugere um certo determinismo de significados do gênero, inscritos em corpos 

anatomicamente diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como recipientes 

passivos de uma lei cultural inexorável’ (BUTLER, 2003, p. 26). Assim, o 

comportamento retratado nas animações infantis fornece pistas para as crianças, tanto 

meninas quanto meninos, do que é esperado e desejado em relação ao comportamento 

da mulher na sociedade. As características associadas ao estereótipo feminino- bondade, 

beleza, calma, submissão, fragilidade, candura etc – estão presentes nas animações de 

forma tão evidente quanto sutil, com um propósito claro de reprodução das condições 

que observamos na sociedade. Por essa razão podemos identificar com tanta clareza as 

diferenças entre animações lançadas em diferentes épocas. 

Nesse contexto, nosso trabalho versa sobre a representação da mulher no cinema 

através de filmes de animação produzidos pela Disney e pela Pixar uma empresa 

pertencente Disney Company. Apoiadas na ideia de que o filme se constitui um modo de 

aprender e que opera como uma pedagogia cultural, tivemos o intuito de evidenciar a 

pedagogia presente nos filmes Cinderela (1950) e Valente (2012), a partir de uma 

problematização para investigar quais as representações identitárias de princesas 

visibilizadas em tais filmes. Embora o título deste trabalho possa parecer ambicioso, 

não temos como intuito apresentar análise de todos os filmes de contos de fada 

produzidos pela Disney, e sim traçar um paralelo entre dois filmes, cujo o lapso 

temporal permite verificar as possíveis diferenças entre as duas épocas.   Ressaltamos 

ainda, que para tanto e devido ao limite de espaço ao qual o texto é submetido, optamos 

por um recorte breve das interpretações realizadas e uma sucinta contextualização dos 

filmes.  
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Nesse sentido, a partir das temáticas projetadas nos filmes, algumas questões nos 

inquietaram e diante de pontos que se relacionam às questões de gênero, nos 

debruçamos nos seguintes questionamentos: Como essas princesas são representadas 

nas produções? O que mobilizam essas princesas? De que forma elas se relacionam com 

os outros personagens? 

Na tentativa de responder tais indagações, analisamos os discursos 

materializados em animações, com o objetivo central de identificar se houve mudanças 

nos modos de representação das princesas nas duas produções. Para tanto elegemos dois 

filmes de diferentes épocas, Cinderela (1950) e Valente (2012), a partir de uma 

problematização para investigar quais as representações identitárias de princesas 

visibilizadas em tais filmes. 

O filme Cinderela foi eleito para análise por ser uma animação lançada em 1950, 

imersa em um contexto sociocultural no qual o papel social da mulher estava bastante 

demarcado pela sociedade da época, onde  todas as características do patriarcado podem 

ser encontradas (e quando falamos de patriarcado não se limita apenas a relação pai e 

filho, mas a “superioridade” que o homem exercia sobre a mulher que estava em pleno 

vigor, pois a mulher ideal para o casamento seria submissa, frágil, incapaz de revoltar-se 

e que demonstra-se bastante prendada nas atividades domésticas). 

Já o filme Valente foi escolhido por apresentar um discurso que se distancia dos 

padrões verificados nas adaptações de contos de fadas para o cinema, possibilitando um 

olhar diferenciado sobre a princesa contrapondo as apresentações de outros filmes do 

mesmo gênero. Em Valente, temos uma princesa que resolveu quebrar alguns 

paradigmas estabelecidos pela sociedade, pois não corresponde ao modelo de princesa, 

frágil e prendada. 

Apoiadas na ideia de que os filmes são artefatos culturais que funcionam como 

um mecanismo de representação, ao mesmo tempo em que atuam nos processos de 

constituição da identidade do sujeito, observamos a necessidade de desnaturalizar as 

representações e evidenciar que a produção cinematográfica tem papel importante na 

representação e manutenção dos discursos sobre a mulher.  

Dado esse cenário, ao entendermos o filme como um artefato cultural que resulta 

de um processo de construção social, julgamos importante a realização de uma análise 

cultural que vise a desconstrução e a visibilidade do processo de naturalização do 

mundo social e cultural, que acontece através da interação social. Assim, buscamos que 
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nossas análises “funcionem como uma intervenção na vida política e social” (SILVA, 

2017, p.134).  

 

2 Estudos culturais, cinema e tecnologia 

Os Estudos Culturais surgem como um movimento de “correção política”, por 

vezes apontados como política cultural dos diversos movimentos sociais no contexto 

inicial, mas também, em sua perspectiva teórica, apontam para insatisfação com os 

limites determinados por algumas disciplinas, propondo a interdisciplinaridade 

(ESCOSTEGUY, 2006, p. 137). 

A tradição dos Estudos Culturais se inicia no estudo das teorias da comunicação 

e com o comprometimento com os estudos de produção e recepção de variados textos e 

pelos modos que estes estruturam as relações sociais, os Estudos Culturais se interessam 

pelas questões de identidade e se subjetividades nos textos culturais que nos interpelam 

em todos os espaços. 

É crescente a difusão dos meios de comunicação no país e o acesso a artefatos 

midiáticos, dentre os diversos artefatos existentes destacamos os filmes de animação 

que por promover não apenas no imaginário das crianças um mundo de possibilidades, 

mas, os desenhos animados, como popularmente são conhecidos, “não apenas divertem 

como, também ao fazer isto desenvolvem uma pedagogia, ensinam modos de vida” 

(FABRIS, 2008, p. 119). 

Para nós, tal como a educação, as outras instâncias culturais também são 

pedagógicas, também ensinam alguma coisa. Tanto a educação como a cultura em geral 

estão envolvidas em processos de transformação da identidade e da subjetividade. 

Agora a equiparação está completa: através dessa perspectiva ao mesmo tempo que a 

cultura em geral é vista como pedagogia, a pedagogia é vista como uma forma cultural: 

o cultural torna-se pedagógico e a pedagogia torna-se cultural (SILVA, 2017, p.139).  

A ampliação da noção de pedagogia trazida pelos estudos culturais nos permite 

pensar possibilidades outras para a relação entre cinema e educação, pois a partir dessa 

compreensão, o cinema pode ser entendido como uma pedagogia cultural, que do 

mesmo modo que a escola, está envolvido em conexão com relações de poder no 

processo de transmissão de atitudes e valores (SILVA, 2000, p. 89). 

Sob a ótica dos Estudos Culturais, o cinema é compreendido como um artefato 

cultural por ser considerado uma ‘instância formativa poderosa” (LOURO, 2000, p. 

424), que possibilita a fabricação  dos sujeitos através de relações em que “se 
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estabelece, se regula e se modifica a experiência que a pessoa tem de si mesma, a 

experiência de si” (LARROSA, 1994, p.37). 

Com o passar dos anos a mídia sofreu várias transformações, e uma das formas 

de se notar essas transformações é através do cinema, onde percebe-se que com o 

avanço dos recursos tecnológicos a forma de se fazer cinema passou por profundas 

mudanças, contando agora com o apoio de diversos aparatos tecnológicos. Em Cinema 

em Trânsito, Parente (2005) aborda que as novas mídias estão transformando as 

dimensões primordiais do dispositivo do cinema. O autor sinaliza para as variações, ao 

longo da história do cinema, de experiências com a imagem relacionadas à evolução 

tecnológica e que reconfigura a relação do espectador com a obra. Nesse sentido, às 

novas tecnologias ampliaram as possibilidades estéticas e dos processos de produção do 

cinema, seja industrial e massivo ou de realização independente. Para além disso, 

facilitaram o acesso à filmes na medida em que nos fornecem “múltiplas telas, 

projetores móveis, intervenções dos espectadores nas imagens e nos sons, 

reorganizações do espaço e do tempo dos espectadores” (MIGLIORIN, 2015, p.185).  

 

A difusão dos meios de comunicação e o desenvolvimento da internet representa 

uma transformação cultural, uma vez que os indivíduos têm recebido incessantes 

convites para procurar novas formas de entretenimento e fazer conexões com as mais 

diversas mídias. Com a expansão das tecnologias digitais da informação e comunicação 

e o acesso ao entretenimento, no qual podemos destacar como sendo um deles o cinema, 

podemos notar um constante aprimoramento, pois a todo o momento tem sido 

desenvolvido e aprimorado recursos tecnológicos que contribuem para a construção do 

fazer cinema, seja através da elaboração de um software que produz efeitos especiais, 

ou de instrumentos tecnológicos que dão suporte para construção do filme, expandindo 

as possibilidades de encantar o público. 

Esse processo contribui com a produção cultural pondo os indivíduos no papel 

central de produtores e distribuidores de conteúdo, constituindo o processo no qual 

conhecemos como cultura digital, que possibilita espaços flexíveis de interação. 

Sabemos que a cultura tem sido modificada pelo impacto que os recursos tecnológicos 

provocam na sociedade, proporcionando uma diversificação nas formas de 

interconexões que impacta na mudança de valores e pensamentos dos grupos sociais, 

caracterizando assim o que Souza (2011) denomina como cultura digital. 
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3 Sobre os filmes 

 

Imagem 1- Cartaz do filme Cinderela 

 

 

O filme de animação Cinderela é uma produção da empresa americana Walt 

Disney Pictures, que teve a sua primeira versão lançada no ano de 1950, no qual estava 

inserido no contexto social pós-guerra, onde um dos objetivos estabelecidos pela 

política da época era o fortalecimento da identidade americana, estabelecendo 

características nacionalistas a fim de “civilizar” as crianças e adultos conforme os 

padrões e valores desejados.  

A personagem Cinderela surge como um exemplo de jovem perfeita, submissa, 

delicada, prendada e dependente, ideal para a sociedade da década de 1950, onde pode-

se perceber que ela não possui autonomia alguma, sempre abdicando dos seus desejos 

em prol do bem comum e uma prova disso, é a subserviência às irmãs e a madrasta.  

Cinderela sucumbe às demandas sociais, pois mesmo sendo escravizada pela 

madrasta e suas irmãs em sua própria casa, ela não se revolta, sendo incapaz de 

denunciar quem lhe maltratava, permitindo que terceiros decidam o seu lugar no mundo. 

Uma dessas pessoas encontra-se na figura da fada madrinha, que se compromete em 

ajudar Cinderela a conquistar a tão sonhada liberdade. Assim, ela está sempre na 

dependência de alguém para libertá-la, onde podemos notar essa dependência na figura 

da fada madrinha, dos animais e do príncipe, apresentado como o libertador da bela 
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donzela e que garantirá a sua liberdade, felicidade e sustento. A figura do príncipe é 

considerada a salvação da prisão em que vivia Cinderela.   

A história de Cinderela tem ultrapassado décadas e desde a sua primeira versão 

até os dias atuais já se passaram 62 anos, porém a animação continua encantando não 

apenas crianças, sendo capaz de imprimir ainda valores identitários. Porém, tais 

ensinamentos estabelecidos tradicionalmente na contemporaneidade vem sendo 

colocados em xeque, pois com o advento dos recursos tecnológicos, a massificação dos 

meios de comunicação e a necessidade de inserção da mulher no mercado de trabalho, 

vivemos um processo de (re)construção da identidade da mulher, onde o patriarcado 

tem sido paulatinamente questionado. 

O filme de animação Valente foi produzido pela Pixar Animation Studios, uma 

empresa de animação digital pertencente a Walt Disney Company, ganhando o Oscar 

em 2013 como melhor filme de animação. Lançado em 2012, em uma época 

considerada pós-moderna onde muitos valores socialmente construídos começaram a ser 

questionados e reconstruídos, Merida, protagonista do filme Valente, estabelece uma 

ruptura no perfil de princesa construído historicamente pela Disney, pois a mesma é 

uma jovem guerreira que vai em busca dos seus objetivos, não aceitando o que 

“naturalmente” seria o seu destino: ser uma  dama, sucessora do trono de sua mãe. 

Merida não aceita este destino constituído pela sociedade patriarcal da época e tenta 

estabelecer efetivamente o seu lugar no mundo, pois está sempre lutando para modificar 

o papel em que é colocada. 

Em Valente pode-se notar que há uma mudança nos padrões de delicadeza, onde 

o que se observa é uma princesa que luta, contesta, possui uma personalidade forte, bem 

posicionada, ciente de seus sentimentos e desejos, uma jovem que não aceita as 

imposições que lhes são colocadas socialmente e que não depende da figura paterna 

para lhe defender.  

Um aspecto interessante do roteiro é que enquanto a mãe de Merida, a rainha 

Elinor, a preparava para ser uma dama, o seu pai, o rei Fergos, a preparava para ser 

independente, Podemos notar isto na cena em que seu pai a presenteia com um arco e 

flecha que será um importante instrumento utilizado por Merida para lutar com uma 

atitude audaciosa e inconcebível para uma princesa da época, retratada na imagem a 

seguir. 

 

Imagem 2 – Cartaz do filme Valente 
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4 Aproximações e distanciamentos entre Cinderela e Valente 

O tema casamento é o eixo central de ambos os filmes, pois apesar das 

animações possuírem um espaço de tempo de 62 anos de diferença, a temática sobre o 

casamento permanece em voga na contemporaneidade. Entretanto, cada animação 

apresenta um significado diferente a partir do olhar das princesas: para Cinderela a 

chegada do príncipe encantado representa a liberdade e a felicidade, já para Merida o 

casamento representa uma prisão.  

Podemos notar que um dos pontos de distanciamento entre as princesas está 

imbricado na valentia de uma e na passividade da outra, pois enquanto Cinderela espera 

pelo príncipe para resolver os seus problemas, Merida luta para mudar o seu destino. 

Também podemos notar a diferença na concepção de príncipe que cada filme apresenta, 

em Cinderela o príncipe é representado como um jovem forte e corajoso, já em Valente 

esse papel se inverte, pois os candidatos ao papel de noivo da princesa são feios, 

desajeitados, tímidos ou esquisitos e Merida apresenta as características normalmente 

atribuídas aos homens: forte, destemida e preparada.    

No que corresponde as aproximações entre Merida e Cinderela, também pode-se 

destacar que ambas personagens contam com forças exteriores e mágicas para ajudar a 

realizar os seus desejos, Cinderela tem a Fada Madrinha como elemento mágico e 

Valente negocia com uma bruxa provavelmente de origem celta, na qual ambas 
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deveriam seguir os seus conselhos para que os desejos dos seus corações fossem 

realizados. 

 

5 Análise da representação do papel feminino representadas por Cinderela e 

Valente  

 

Umas das características mais evidentes nas representações do ser feminino 

marcadas pelas personagens Cinderela e Merida, corresponde as transformações 

identitárias do papel feminino na sociedade. Ao lançarmos um olhar sobre a 

representação feminina no contexto atual, podemos identificar que estamos em um 

constante processo de luta, de avanços e retrocessos, com uma oposição visível entre o 

presente e o passado que tem sido amplamente difundido através dos meios de 

comunicação.  

No período histórico em que o filme Cinderela foi lançado, o sistema político 

apelava para uma concepção de mulher ideal, na qual compreende a “garantia” de um 

bom casamento, no qual o homem seria o mantenedor do lar e protetor da família. A 

década de 50, período no qual foi lançado o filme Cinderela, foi marcado pelo ideário 

feminino na qual caracterizava-se tradicionalmente pelas ocupações domésticas e 

cuidado com o marido, bem como pelas características de feminilidade, pureza, 

resignação e doçura, características que valorizavam as mulheres.  

Já o filme Valente, surge em um contexto social no qual a mulher possui mais 

espaço e está em busca da sua autonomia, no qual o casamento não é mais visto como 

uma única forma de realização feminina.  Na contemporaneidade existe uma abertura 

maior para a mulher, e muitos valores sociais que foram tradicionalmente estabelecidos 

começam agora a ser questionados, não se vendo com tanto espanto mulheres que 

optam por não se casarem. 

Merida é o oposto da boa moça, recatada e obediente dos anos 1950, pois a 

mesma é uma jovem que vai em busca do que acredita. Um dos aspectos visuais mais 

interessantes da animação em Valente é a projeção e movimento da cabeleira ruiva da 

personagem. O cabelo de Merida é uma expressão de seu comportamento: rebelde, 

brilhante, espesso, abundante e totalmente fora de controle. Nas entrevistas com os 

idealizadores e animadores, a questão da cabeleira da personagem é abordada como um 

desafio não apenas pela questão técnica da animação, mas também pela questão da 

representação imagética que se queria obter com essa característica da personagem. A 
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importância de Valente na representação do comportamento feminino está evidenciada 

na forma como aborda as roupas, os instrumentos e as características físicas de sua 

personagem principal.  

 Levando em consideração a realidade contemporânea, ainda não possuímos 

plena aceitação para comportamentos de mulheres iguais à Merida, pois mesmo estando 

em uma sociedade considerada pós-moderna, a representatividade da figura feminina 

estabelecida em uma era patriarcal ainda está ancorada em raízes profundas. Desta 

forma, podemos observar que no contexto atual as duas concepções sobre o papel da 

mulher na sociedade têm travado uma disputa acirrada, pois semelhante ao contexto 

político social em que o filme Cinderela foi lançado, o que vemos contemporaneamente 

é um apelo do sistema vigente para a volta do conservadorismo. Diante do contexto 

sócio político cultural e ideológico no qual estamos inseridos, podemos afirmar que a 

luta das mulheres pelo respeito s suas escolhas e inserção no mercado terá um percurso 

longo, pois embora tenhamos mulheres engajadas em profissões e atribuições antes 

consideradas majoritariamente masculina, o quantitativo dessas mulheres ainda é 

restrito. 

A luta de Merida, transpondo-a para a sociedade atual, pode ser comparada com 

a luta pelo respeito para que as suas escolhas sejam elas afetivas, profissionais ou 

estéticas, sejam aceitas e respeitadas.  

 

6 Considerações 

A partir da análise dos filmes Valente e Cinderela que foram escritos em 

momentos distintos, e da representação do papel da mulher contidos nas personagens 

Medira e Valente, podemos notar que tais representações passaram por mudanças ao 

longo dos anos, e que o advento das tecnologias digitais da informação e comunicação 

contribuíram para essas mudanças.  

Com o avanço tecnológico as produções cinematográficas criaram mecanismos 

de harmonia perfeito, projetando significado na realidade, onde as produções 

contribuem para a difusão de diferentes tipos de histórias sejam elas contemporâneas ou 

não, contribuindo para a expansão das narrativas, que consiste na exposição de um 

acontecimento ou de uma série de acontecimentos, reais ou imaginários por meio de 

palavras, sons e imagens. 

Na contemporaneidade existe uma maior abertura para as escolhas da mulher 

conquistada através de muitas lutas, mas é preciso manter o foco nos avanços e garantir 
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a permanência das conquistas realizadas até o momento. A coexistência de filmes com 

concepções tão diferentes na construção do imaginário infantil deve nos alertar para a 

necessidade de garantir que reflexões críticas sejam feitas e que o contraponto seja 

realizado com a contextualização histórica dos produtos culturais. Sabemos que 

concepções ditas tradicionais e contemporâneas convivem no mesmo espaço e tempo 

em uma constante luta imprimindo significado na sociedade e exigindo uma luta 

constante para combater os retrocessos. 
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