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Resumo 
 

Guiada pela frase de Simone de Beauvoir: “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, 

coloco-me diante do espelho acadêmico, revejo trajetórias dispo-me de crenças e 

assumo minha paixão pelas artes visuais. Disposta a entender, sob o ponto de vista 

dos Estudos Culturais, as relações midiáticas de poder ligadas à Disneyzação, com 

atenção às visualidades de princesas, encontro nas telas a minha expressão artística 

e tomo meu lugar de fala, de mulher, pesquisadora brasileira, professora, escritora e 

produtora audiovisual. Precisava entender o que mobiliza milhares de mulheres a 

espelharem suas vidas em uma cultura hegemônica patriarcal, regida por padrões 

estéticos e comportamentais impositivos e engendrado por visíveis marcadores 

sociais da diferença, como machismo, sexismo, etnicismo, gordofobia. O processo 

criativo me fez transpor as territorialidades teóricas da cultura visual, vagar por 

identidades em fluxo e refletir para que servem as visualidades de princesas e a quem 

elas servem. O que as mulheres buscam ao espelharem suas vidas a essas 

visualidades? Pela lupa dos estudos interseccionais feministas tomo como ponto de 

partida as análises das telas das produções cinematográficas Disney (1937- 2017) e 

das imagens-mídias ressignificadas transmidiaticamente pela franquia Disney 

Princess (2019 - 2020). Sem pretensões fenomenológicas ou de recepção, a temática 

me inspira e me guia na condução da art form que defino como poiesis de natureza 

transitória, ensaística em construção sob contornos contemporâneos, que flui através 

de diversas falas e performances. Valendo-me de dispositivos narrativos híbridos, 

proponho a composição uma arte de pós-produção contemporânea, um filme 

documentário poético e reflexivo que abordasse o lastro da Disneyzação da cultura 

no Brasil a partir das falas de diversos atores sociais, trazendo à luz a força da 

reflexividade das imagens de princesas Disney sobre o comportamento feminino e os 

possíveis reflexos desta visualidade na vida pessoal e profissional. E o resultado desta 

pesquisa acadêmica em artes localizada na linha de poéticas artísticas e processos 

de criação do PPGACV/UGF que transita por nuances teóricas referentes às demais 

linhas de pesquisa do programa e se mostra surpreendente tanto pelo maneirismo 

visual de descontextualização e recontextualização das imagens de princesas 

utilizadas estrategicamente pela Disney direcionada às mulheres, como pelos 

recursos linguísticos de persuasão engendrados na atualização temporal das 

narrativas objetivando gerar novos fluxos de identidades. Visualizo a produção art 

form como poiesis artística, não como produto cultural. A narrativa Princesa, quê? 

Princesas, pra quem? É essência, extrato, uma art form que aborda as nuances, os 

reflexos e as reflexividades da Disneyzação, sob a ótica de pesquisadores sociais, 

professoras de artes visuais, artistas, designers e mães.  

 

Palavras-chaves: Cultura visual, Disneyzação; Princesas, Feminismo, Documentário.  
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Abstract 
 

Guided by the phrase of Simone de Beauvoir that says: “nobody is born a woman, 

she becomes a woman”, I place myself in front of the academic mirror, I review 
trajectories I have beliefs and I assume my passion for visual arts. Willing to 
understand, from the point of view of Cultural Studies, the media relations of power 
linked to Disneyization, with attention to the visualities of princesses, I find my artistic 
expression on the screens and finally, I take my place of speech, as a woman, a 
Brazilian researcher, teacher, writer and audiovisual producer. I needed to understand 
what mobilizes thousands of women to mirror their lives in a hegemonic patriarchal 
culture, governed by imposing aesthetic and behavioral standards and engendered by 
visible social markers of difference, such as machismo, sexism, ethnicism, fatophobia. 
The creative process made me transpose the theoretical territorialities of visual culture, 
wander through identities in flux and reflect on what the visualities of princesses are 
and who they serve. What do women look for when mirroring their lives to these 
visualities? Through the magnifying glass of intersectional feminist studies, I take as 
my starting point the analysis of the screens of Disney cinematographic productions 
(1937- 2017) and of the media-images re-signified by the Disney Princess franchise 
(2019 - 2020). Without phenomenological or reception intentions, the theme inspires 
and guides me in the conduct of the art form that I define as poiesis of a transitory 
nature, essayistic under construction under contemporary contours, which flows 
through diverse speeches and performances. Using hybrid narrative devices, I propose 
the composition an art of contemporary post-production, a poetic and reflective 
documentary film that addresses the backing of Disneyization of culture in Brazil from 
the speeches of different social actors, bringing to light the strength of reflexivity of the 
images of Disney princesses on the female behavior and the possible reflexes of this 
visuality in the personal and professional life. And the result of this academic research 
in the arts located in the line of artistic poetics and creation processes of the PPGACV 
/ UGF that transits theoretical nuances referring to the other lines of research of the 
program and is surprising both for the visual mannerism of decontextualization and 
recontextualization of the images of princesses used strategically by Disney directed 
at women, as well as by the linguistic resources of persuasion engendered in the 
temporal updating of the narratives aiming to generate new flows of identities. I view 
art form production as artistic poiesis, not as a cultural product. The Princess narrative, 
what? Princesses, for whom? It is essence, extract, an art form that addresses the 
nuances, reflexes and reflexivity of Disneyzação, from the perspective of social 
researchers, teachers of visual arts, artists, designers and mothers. 
 
Keywords: Visual Culture; Disneyization; Princesses; Feminism; Documentary. 
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Resumen 
 

Guiada por la frase de Simone de Beauvoir que dice: “nadie nace mujer, ella se 

convierte en mujer”, me coloco frente al espejo académico, repaso trayectorias que 
tengo creencias y asumo mi pasión por las artes visuales. Dispuesto a comprender, 
desde el punto de vista de los Estudios Culturales, las relaciones mediáticas de poder 
vinculadas a Disneyzação, con atención a las visualidades de las princesas, encuentro 
mi expresión artística en las pantallas y finalmente, ocupo mi lugar de discurso, como 
un mujer, investigadora, docente, escritora y productora audiovisual brasileña. 
Necesitaba comprender qué moviliza a miles de mujeres a reflejar sus vidas en una 
cultura patriarcal hegemónica, gobernada por la imposición de estándares estéticos y 
de comportamiento y engendrada por marcadores sociales visibles de diferencia, 
como el machismo, el sexismo, el etnicismo, la fatophobia. El proceso creativo me 
hizo trasponer las territorialidades teóricas de la cultura visual, vagar por identidades 
en cambio y reflexionar sobre cuáles son las visualidades de las princesas y a quién 
sirven ¿Qué buscan las mujeres al reflejar sus vidas en estas visualidades? Pela lupa 
de los estudios feministas interseccionales, tomo como punto de partida el análisis de 
las pantallas de las producciones cinematográficas de Disney (1937-2017) y de las 
imágenes mediáticas resignificadas por la franquicia Disney Princesas (2019-2020). 
Sin intenciones fenomenológicas ni de recepción, el tema me inspira y guía en la 
conducción de la forma de arte que defino como poiesis de carácter transitorio, 
ensayístico en construcción bajo contornos contemporáneos, que fluye a través de 
diversos discursos y performances. Utilizando dispositivos narrativos híbridos, 
propongo la composición un arte de postproducción contemporánea, un documental 
poético y reflexivo que aborda el respaldo de la Disneyización de la cultura en Brasil 
a partir de los discursos de diferentes actores sociales, sacando a la luz la fuerza de 
la reflexividad de la cultura brasileña. imágenes de princesas Disney sobre el 
comportamiento femenino y los posibles reflejos de esta visualidad en la vida personal 
y profesional. Y el resultado de esta investigación académica en las artes ubicada en 
la línea de poéticas artísticas y procesos de creación del PPGACV / UGF que transita 
matices teóricos referentes a las otras líneas de investigación del programa y que 
sorprende tanto por el manierismo visual de la descontextualización como 
recontextualización de las imágenes de princesas utilizadas estratégicamente por 
Disney dirigidas a las mujeres, así como de los recursos lingüísticos de persuasión 
engendrados en la actualización temporal de las narrativas con el objetivo de generar 
nuevos flujos de identidades. Veo la producción de formas de arte como una poiesis 
artística, no como un producto cultural. La narrativa de la princesa, ¿qué? Princesas, 
¿para quién? Es esencia, extracto, una forma de arte que aborda los matices, reflejos 
y reflexividades de Disneyzação, desde la perspectiva de investigadores sociales, 
profesores de artes visuales, artistas, diseñadores y madres. 

 
Palabras Clave: Cultura visual, Disneyización; Princesas, Feminismo, Documental. 
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Entre devaneios e quebra de paradigmas,  
encontro minha expressão artística. 

 

 

 

 

 

Figura 01 - Ensaio fotográfico Narrativa Raio X. Atriz/modelo: Gabrieli Rocha Lima. Créditos: 
Fotografia Patricia Quitero Rosenzweig. Fotomontagem Rogério Flori. Goiânia, 2018. 
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  Como é delineada uma pesquisa acadêmica no campo das Artes? Há 

diferenças entre pesquisas “sobre artes”, pesquisas “para as artes” e pesquisas “em 

artes”? Essa questão, durante meses ecoou em minha mente, uma vez que a arte se 

refere ao mundo dos valores e não diretamente aos feitos. Algumas publicações do 

ARJ1 - Art Research Journal, tentam explicitar, por vezes em vão, singelas diferenças 

investigativas engendradas por formatos e estéticas que abordam artistas, processos 

criativos e produtos poéticos. Assim, deparo-me com as acepções de Sylvie Fortin e 

Pierre Gosselin (2014) que, pontualmente, desvelam-me alguns conceitos sobre o 

que é ser pesquisadora de arte, apresentando-me uma clara distinção da pesquisa 

“sobre artes” como crítica e argumentação sensível, fundamentada. Em contraponto 

percebo a “pesquisa para as artes” que se mostra como a compreensão do impacto 

dos dispositivos e envolvendo, em certo sentido, questões de recepção, e entendo 

que esse movimento se refere, prioritariamente, aos estudos de arte-educação. 

E, finalmente deparo-me com a “pesquisa acadêmica em artes”, estudo que envolve 

experimentação artística e articulações entre teorias, narrativas e linguagens na 

produção de uma poética artística audiovisual2 que localizo como sendo a proposta 

que norteia essa “tese-criação”.  

  O termo tese-criação é utilizado, academicamente, pela área das artes. Em 

francês, recherche-création, e na literatura inglesa designada art-based research, art-

led research ou, art-informed. É mencionado por autores de arte como Knowles, J. G; 

Cole, A. L. (2008) e Leavy, P. (2009) para designarem os estudos de pesquisa em 

artes. que envolvem a produção da obra de arte aliada à produção textual com a 

finalidade de compreender as estratégias poéticas utilizadas na feitura de uma art 

form. Essa modalidade de pesquisa artística abarca, na visão de Zamboni, (2012, p. 

05) um amplo espectro de expressões e manifestações “(...) esse estudo, embora 

limitando apenas ao universo das artes visuais, pode ser, em muitas circunstâncias, 

os conceitos estendidos à arte em geral, e mesmo dentro desses limites estão todas 

 
1ARJ – Art Research Journal, revista de pesquisa em artes - publicação acadêmica bilíngue, seriada, 
arbitrada e em linha, a cargo de um consórcio das associações brasileiras de pesquisa e pós-graduação 
em artes ABRACE (Artes Cênicas), ANPAP (Artes Visuais), ANPPOM (Música) e ANDA (Dança) em 
parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e apoio da Universidade Estadual 
de Santa Catarina (UDESC). A revista ARJ tem o objetivo de socializar resultados da pesquisa em artes 
para a comunidade artística, acadêmica e científica. 
2Poéticas artísticas referem-se, neste contexto às estratégias de produção de encantamento. 
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as suas diversas faces: criação, recepção, crítica, ensino, etc.” Considerada por 

muitos a mais complexa, por envolver teoria e práxis (se assim não fosse, 

provavelmente, não seria minha escolha), alia os estudos das implicações teóricas 

dos atos de instauração da obra e a operação artística de conceitos apontando duas 

vias de acesso complementares, uma de viés visual e outra linguística, possibilitando, 

além da compreensão do processo artístico, o conhecimento incorporado, a 

sensibilidade, olhar do artista sobre sua obra.  

  Ainda para Silvio Zamboni, doutor em artes, idealizador e fundador da área no 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em 1984, 

deparou-se ao desafio de “transformar, uma área incipiente, quase clandestina no 

CNPq em área estruturada e oficial dentro do órgão” (ZAMBONI, 2012, p.01), época 

em que ainda não havia sequer o reconhecimento formal da área de artes ou mesmo 

uma mínima estrutura oficial dentro do órgão. O autor frisa que, mesmo nos dias de 

hoje, já na segunda década do novo milênio, dúvidas ainda persistem, em relação à 

pesquisa em arte. Questiona-se até mesmo a sua própria existência como tal. Em sua 

visão: 

Muitos artistas e mesmo alguns teóricos de grande respeitabilidade 
com quem tive a oportunidade de discutir a questão – é que prefiro 
não citar nominalmente, para evitar qualquer má interpretação – 
entendem que não há sentido falar em pesquisa em arte, pois 
segundo eles, toda arte, pela sua própria natureza, é pesquisa, daí 
não caber distinções (ZAMBONI, 2012, p.07)  

  Dotada de uma série de molduras e padronizações de conduta do que é ser 

uma pesquisadora, defino-me, mesmo que transitoriamente, como uma pesquisadora 

em artes. Confesso que entrei para o programa com uma série de certezas que foram 

abandonadas ao longo do meu percurso doutoral. Tive um início marcado pela 

negação artístico-criativa emanada de um conflito pessoal identitário, advindo de um 

projeto de baixa autoestima, fomentado desde a adolescência. Não me enxergava 

como produtora de visualidades e durante dezoito anos apresentei-me como 

professora de comunicação e narrativas audiovisuais.  

  Antes, convicta em produzir um projeto de pesquisa inserido em uma linha 

positivista e com muita disposição para desvelar uma realidade observável e 

mensurável, fui demovendo-me dessa premissa ao perceber que esses 
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enquadramentos não seriam pertinentes àquelas paisagens a mim reveladas. 

Embora, em essência, acredite que a minha visão culturalista conduza boa parte da 

prática artística desta tese-criação, a minha didática professoral dos fenômenos leva-

me a desejar, de qualquer modo, achar explicações criveis aos efeitos das variáveis 

e interpretar a realidade, independente das observações e valores daqueles que a 

descrevem. Desfeita das amarras, examino de maneira meticulosa alguns conceitos 

fundamentados nos estudos feministas e movida pela emblemática frase proferida por 

Simone de Beauvoir “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” traço o ponto de 

partida dessa tese-criação, afinal eu tinha como missão: me preparar, expressiva e 

artisticamente para discutir sobre os impactos da Disneyzação da Cultura na 

construção social das mulheres tomando como fio condutor as imagens das princesas 

Disney. 

  Inicio metodologicamente, a pesquisa pelas análises das telas, verificando 

produções culturais da Disney que envolvem as visualidades e composição das 

personas princesas, no cinema e na internet. Visualidades que geram impactos 

culturais e sociais por mais de oitenta anos. Iniciei um árduo trabalho analítico 

interseccional de imagens fílmicas e imagens-mídia, e propus a confecção de um 

instrumento metodológico analítico próprio, Inter categorial que abordasse, 

simultaneamente, a imagem/sequência e os marcadores sociais da diferença 

presentes na cena/post. Este instrumento foi testado empiricamente em publicações 

e grupos de estudos temáticos primeiramente e reproduzido nas análises que 

compõem essa tese. Assim, destinei horas preciosas me deleitando e analisando 

interseccionalmente, sequências fílmicas e posts de conteúdos com imagens de 

princesas. Foram infindáveis sessões fílmicas ou muitas horas online, na página social 

Disney Princesas Brasil, no Facebook. Percebi que essas visualidades se apresentam 

atreladas apenas às mensagens que envolvem positividade. E todas as imagens-

mídias são ligadas ao entretenimento, ao lazer, à autoajuda, ao aumento da auto 

estima, às conquistas, realizações de sonho, magia e encantamento. Não existe 

resistência ou mesmo divergências ou contestação sobre a credibilidade e idoneidade 

das mensagens vindas da corporação.  

  Desventuro-me, a olhar criticamente, sobre um novo espectro o modo como 

algumas imagens estereotipadas produzem efeitos nas subjetividades das mulheres 

partindo da premissa de que a cultura é uma construção social e psíquica dos sujeitos, 
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a educação não se restringe ao ambiente escolar, às universidades, à família ou 

igreja, mas todas as formas de propagação de cultura. (GIROUX, 2004). Deparo-me 

com as premissas Henry Giroux (1995) sobre pedagogia cultural e os impactos 

mundiais da Disneyzação da Cultura desde a infância.  

  E, claro, por se tratar de visualidades atreladas às relações de poder e à 

imagem feminina, busco as contribuições do historiador do pensamento (como ele se 

autodefine), Michel Foucault. Seus estudos contemporâneos dos movimentos 

feministas com foco nos dispositivos de poderes, mesmo afastados de ideologia, por 

não tratar diretamente sobre a relação de dominação do gênero masculino sobre o 

feminino, abriram caminhos para o entendimento analítico da política da modernidade. 

(RIOT-SARCEY, 2014) uma vez que toma como essencial a produção “(...) de uma 

história dos diferentes modos de subjetivação do ser humano” (FOUCAULT, 1984, p. 

297) em um ambiente marcado pelas relações de poder.  

  Se antes deixei-me paralisar por uma trajetória existencial, onde me via 

enquadrada (sim, essa é a palavra) como pesquisadora “para as artes”, a postulação 

da existência de múltiplas construções da realidade levava-me a questionar, 

infortunadamente, sobre a necessidade da desconexão ou mesmo reconexão entre o 

conhecimento e a experiência “em artes”. E, tomada de uma súbita vontade 

experienciar as artes individualmente, subjetivamente, ou mesmo que 

intersubjetivamente, através das visualidades, fui lá e fiz. Permiti-me expressar 

enquanto produtora visual em um mundo de narrativas e olhares essencialmente 

masculinos. Tangenciada pelos Estudos Culturais com enfoque na cultura da mídia e 

nas relações midiáticas de poder ligadas à Disneyzação, precisava saber o que 

mobiliza milhares de mulheres a espelharem suas vidas em uma cultura hegemônica 

patriarcal, regida por padrões estéticos e comportamentais impositivos e engendrado 

por visíveis marcadores sociais da diferença, como machismo, sexismo, etnicismo, 

gordofobia. Daí a importância da composição de uma art form poética e reflexiva sobre 

um tema relevante e invisibilizado pela sociedade. Para tal feito, lanço mão de 

dispositivos narrativos, e trago ao centro discussão o poder imagético e cultural da 

Disneyzação e o impacto social na vida social das mulheres.  
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 Zamboni (2012), ao abordar sobre o caráter racional em arte, diz que essa 

racionalidade se revela inegável quando se promove a interposição e a comparação 

entre arte e a ciência como forma de conhecimento humano. Assim, vejo-me diante 

de um paradigma, com imenso desejo de questionar as posturas patriarcais, 

hegemônicas e preconceituosas encobertas por falas de liberdade e diversidade e 

dispo-me do olhar colonizador no sentido de pensar essas subjetividades entender a 

imagem pela imagem, como ponto de partida e de chegada.  

 Em respeito à complexa dualidade entre a imagem social e a imagem visual, 

ainda fundamentada na ideia de tatear interterritorialidades, proponho-me a pesquisar 

as imagens relacionadas às relações ideológicas de poder, bem como o caráter lógico 

organizativo da arte com vistas à midiatização das imagens. Ao abordar a arte sob o 

olhar do outro, sobre a sua recepção, desejo verificar em sua essência a experiência 

de inúmeras pessoas impactadas pela Disneyzação da cultura, buscando avaliar, 

mesmo que minimamente, o domínio intelectual sobre as imagens produzidas e o grau 

de consciência, inconsciência ou inconsequência de sua criação. Creio na 

possibilidade de verificar, conexões, enlaces e construções sociais dessas imagens 

de princesas ligadas à estereótipos do feminino, bem como o enlaçamento delas ao 

imaginário e possíveis efeitos cognitivos dessas imagens no mundo real.  

 E a partir da verificação das representações visuais relativas ao gênero 

feminino refletida sobre a força identitária de cada ‘Princesa Disney’, divulgada em 

princípio, a partir de um filme longa metragem e posteriormente transmidiatizada seja 

via streaming, por meio das plataformas sociais, ou mesmo difundidas através dos 

inúmeros subprodutos culturais Disney ligados ao entretenimento, como: parques 

temáticos, brinquedos, artigos de papelaria, roupas e acessórios, fantasias, 

cosméticos, vestuário, cosméticos e alimentos. Esse fenômeno, forjado pela Cultura 

da Mídia, é nomeado por Henry Giroux (1995b), culturalista norte americano, um 

estudioso da mídia e teoria crítica, especialista nos estudos da juventude como 

Disneyzação da cultura - uma espécie de disfunção comportamental social global 

vigente, que impacta milhares de pessoas, sobretudo crianças e jovens, 

especialmente da cultura ocidental. A Disneyzação altera as relações de consumo e 
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padroniza, imageticamente, alguns estereótipos colaborando para o fortalecimento do 

regime patriarcal.  

 Será possível identificar o gigantismo do impacto social dessas visualidades de 

princesas engendradas pela Walt Disney Company na vida das mulheres brasileiras? 

O que as mulheres buscam suprir em suas vidas ao se espelharem nessas 

visualidades? As imagens em movimento, no mundo contemporâneo, servem de 

observatórios e carregam em si: valores, perspectivas e afetos. A visualidade 

excessiva e a invisibilidade compulsória talvez, de fato, sejam alguns dos braços mais 

evidentes do debate ético contemporâneo. Diante de tamanho desafio disponho-me a 

pensar no “entre”, no vão, por entre as lacunas, desvelando referenciais teóricos, 

considerados canônicos. Consciente de “tatear” um território imagético de dimensões 

mundiais, as imagens produzidas e culturalizadas pela Disneyzação mostram mais 

que meras representações, ditam regras comportamentais e suscitam questões de 

gênero, do feminino relacionadas, sobretudo à heteronormatividade afetiva. 

 Da mesma forma, não há como pensar em uma produção artística híbrida sem 

beber da teoria contemporânea do cinema. Assim, essa produção se molda ao 

pensamento teórico do cinema ao longo do século XX e cujas temáticas refletem as 

duas correntes de pensamento que vem dominando o debate e a produção dos 

escritos sobre cinema após 1970: a teoria de posição subjetiva e culturalismo, 

proferida sob o rigor de Ramos (2005), Penafria (1999), Nichols (2009), Bordwell 

(2005), Mulvey (2004), Martin (2003), Da-Rin (2004), Xavier (2009) Gauthier (2011), 

além dos críticos norte-americanos Robert Stam e Ella Shohat que problematizam as 

questões das representações culturais e políticas do cinema — especialmente o não 

eurocêntrico — a partir de uma concepção multiculturalista.  

 Pensando pelo viés estético da obra documental, busco nas produções de 

cineastas brasileiros, como Eduardo Coutinho, Claudia Lins, João Moreira Salles, 

Gabriel Mascaro e Cao Guimarães algumas referências técnicas próprias da 

linguagem audiovisual contemporânea. Ciente da responsabilidade ética no trato do 

tema, proponho-me a pensar a partir de em um terreno audiovisual dilatado, que 

Bourriaud (2004, p.8-9) traz conceitualmente como “(...) “arte da pós-produção3 que 

 
3Termo utilizado por Nicolas Bourriaud (2009, p.9) para designar o engajamento dos produtos culturais 

e obras de arte constituindo um extrato autônomo capaz de fornecer elos de ligação entre os indivíduos; 
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apreende as formas de saber geradas pelo surgimento da rede, buscando se orientar 

no caos e como deduzir novos modos de produção a partir dele, incluindo o 

engajamento social e que envolvem as relações multiculturais, de gênero, patriarcado 

e midiático.   

 Assim, visando um melhor entendimento da sequência capitular proponho, 

didaticamente, a divisão dessa tese-criação, em três grandes blocos: pré-produção, 

produção e pós-produção. No capítulo inicial que compõe o bloco “pré-produção” 

abordo teórica e reflexivamente, a imagem cinematográfica e sua multivalência no 

horizonte midiático, falo de hibridismos, “transmidialidades” e novas linguagens. 

proponho reflexões sobre relações de poder, capitalismo, patriarcado, Disneyzação 

da cultura e alguns desdobramentos relacionados à franquia Disney Princess, 

heteronormatividade e modelos de princesa como representação do feminino.  

 A sequência capitular dois e três, pertencente ao bloco de “produção”. Início o 

capitulo dois com uma primeira parte do desenvolvimento metodológico do estudo. 

Envolve análise interseccional de sequências fílmicas e imagens-mídia sob a ótica 

deleuziana da imagem-tempo, um momento rico de análise das visualidades, e 

sobretudo das invisibilidades presentes nas imagens e discursos, proporcionando o 

entendimento dos recursos linguísticos de persuasão engendrados na atualização 

temporal das narrativas objetivando gerar novos fluxos de identidades. Já o capítulo 

3 compõe a segunda parte da metodologia – estudos de recepção onde são descritas  

e analisadas as entrevistas de campo, mostrando, paralelamente, meio de um 

memorial, o passo a passo da produção artística – espaço onde descrevo o processo 

criativo e de execução da art form: relato conquistas, angústias, descobertas, as 

inúmeras dificuldades pessoais, barreiras de linguagem fílmica relacionadas às 

concepções das entrevistas, justifico a escolha do corpus e relato as alterações 

estéticas que ocorreram devido à pandemia da COVID-19. A sequência capitular 

quatro, considero um momento de relato da “pós-produção” descrevo o roteiro e 

pontuo sobre a inserção de dispositivos que possibilitaram vivacidade e dinâmica à 

linguagem da edição da narrativa: adaptações estéticas, elementos e animação 

gráfica, discutindo sobre a divulgação da obra e sua potencialidade.  

 
como se a instauração de novas formas de socialidade e uma verdadeira crítica às formas de vidas 
contemporâneas passassem por uma atitude diferente em relação ao patrimônio artístico, pela 
produção de novas relações com a cultura geral e com a obra em particular. 
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Capítulo 1 
_______________________________________  

 

Era uma vez... Uma princesa:  
reflexos e reflexividades de pré-produção. 

 

 

 

Figura 02 - Ensaio fotográfico Narrativa Raio X. Atriz/modelo: Gabrieli Rocha Lima. Créditos: 
Fotografia Patricia Quitero Rosenzweig. Goiânia, 2018. 
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– Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bela do que eu? Quem 

não se recorda deste célebre questionamento proferido ao espelho por Grimhilde - a 

rainha má, antagonista do clássico Branca de neve e os sete anões, originaria do 

conto dos Irmãos Grimm, produzido pela Walt Disney Studio, em 1937?  

Convido-te a uma viagem no tempo, o ano é 1985. Eu, uma típica adolescente 

da classe média: pele clara, olhos azul piscina aos onze anos, cabelo loiro natural 

bem tratado, vivenciava o problema da obesidade. Os quilos adquiridos por questões 

hormonais, mais me faziam destoar do padrão estético de beleza feminina e eu já não 

era mais cotada como garota-propaganda, o telefone não mais tocava solicitando 

minha imagem em desfiles e campanhas publicitárias e, no meu íntimo, sentia a 

rejeição do não pertencimento adicionado a um misto de revolta, impotência. Lembro-

me, a partir deste momento, de desviar dos espelhos da casa e, constantemente, me 

pegar escondida atrás de pessoas e objetos, ao som dos cliques das máquinas 

fotográficas (naquele tempo eram bem barulhentas, acreditem) ou mesmo câmeras 

de vídeos, que insistiam em me perseguir, muito embora não houvesse um sorriso a 

oferecer. E foi assim por alguns anos. Bradava em alto e bom som: – Odeio espelhos 

e fotos. Muitas vezes escutei, em tom de desdém, minha mãe expressar: – Espelhos 

e fotografias não mentem, minha filha, apenas refletem a verdade. Aprenda uma 

coisa, a beleza rege a vida, as coisas e o pensamento das pessoas. A beleza abre 

muitas portas. Aquilo ecoou em meus ouvidos por décadas e eu cresci lutando contra 

a balança. Por vezes venci, chegando até ganhar dinheiro, status e popularidade 

como garota propaganda, mas também perdi várias batalhas de peso. Hoje, após 

duas cirurgias, muita disciplina física, reeducação alimentar, encontro-me saudável e 

bem resolvida, embora as marcas físicas e psicológicas ainda persistam.  

Mas, nem sempre foi assim: há algum tempo, no auge das minhas pesquisas 

de campo, deparei-me com a poesia de Amanda Lovelace (2017) na obra “A princesa 

salva a si mesma neste livro” que me tocou fundo e percebi que não estava sozinha. 

As palavras de Lovelace me fez perceber que essa dor não era só minha, resolvo 

desbravar o tema, reviver histórias de vida, conhecer novas histórias e entender como 

as imagens de princesas produzidas através da Disneyzação da cultura podem tocar, 

mundialmente, e de forma tão profunda, a essência feminina de milhares de mulheres 

que indistintas etnias e credos. 
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“Aos onze anos o médico me pesou e em seguida, 

minha mãe me disse que eu estava muito gorda 

e precisava fazer uma dieta, imediatamente.  

Por um ano inteiro, a comida mal passou pelos lábios. 

eu nem permitia a mim mesma tomar um gole de água 

porque queria ser tão magra que pudesse ser carregada 

pela brisa mais suave…desaparecer. Perdi vinte  

e sete quilos em poucos meses e tinha que usar mangas  

compridas para cobrir minha única catarse. 

– No entanto, todo mundo me dizia que eu estava ótima”. 

Amanda Lovelace (2017) 

 

 Tateando meu processo de produção artística busquei encontrar similaridades 

em movimentos, objetos, símbolos, signos e ícones de expressão e conexão entre a 

vida real e o mundo da realeza, dos contos e fábulas. E o espelho sempre se mostrou 

para mim, muito mais do que um objeto simbólico, mas como um objeto ideológico, 

que, durante o processo criativo, adquiriu força aglutinadora de crença me fornecendo 

razões para inseri-lo como ponto de conexão de muitas narrativas. Proveniente do 

latim speculum, o espelho é definido como superfície que proporciona a reflexão de 

raios luminosos em todas as direções. Partindo da sua função de refletividade, o 

“estádio do espelho” descrito por Jacques Lacan4 (1998) identificação, transformação 

produzida no sujeito quando este assume uma imagem. o psicanalista e teórico, 

portanto, neste estudo, faz referência ao processo de formação individual pela 

identificação do sujeito com a sua própria imagem especular refletida, relacionando-a 

a Gestalt5 visual de seu corpo. Intérprete de Freud, Jacques Lacan pauta as imagens 

como norteadoras da identificação do sujeito, o que considero pertinente, uma vez 

que este estudo se fundamenta na verificação da formação essencial da imagem 

feminina.  

  Em busca de referencialidades, encontro a obra a Colonialidade do poder, 

eurocentrismo e América latina, do sociólogo peruano Aníbal Quijano (2005). Ele nos 

 
4Jacques Lacan (1936-1938), psicanalista, através do ”estádio do espelho” descreve a compreensão 
do acesso à sua própria imagem. Através do espelho, a criança começa a estruturar sua subjetividade. 
A própria constituição da realidade implica a constituição do imaginário, que atua na formação das 
fantasias e sintomas.  
5Gestalt - denominada teoria da forma 
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diz que a perspectiva eurocêntrica de conhecimento opera como uma espécie de 

espelho que distorce o que reflete. Isso significa dizer que a imagem que encontramos 

nesse espelho não é de todo quimérica, já que possuímos tantos e tão importantes 

traços históricos europeus em tantos aspectos, materiais e intersubjetivos e ao mesmo 

tempo, somos tão profundamente distintos. Quando olhamos nosso espelho 

eurocêntrico, a imagem que vemos é parcial e distorcida. E somos levados, querendo 

ou não, a ver e aceitar aquela imagem como nossa e como pertencente unicamente 

a nós. E assim seguimos sendo o que não somos. E o resultado é que não 

identificamos os verdadeiros problemas, muito menos conseguimos resolvê-los, a não 

ser de forma parcial e distorcida.  

 Deleuze (2003), por sua vez diz que o indivíduo constitui o limite, pois, sob a 

ótica deleuziana, na visão de Castro (2014, p.196) “o indivíduo tornou-se ‘dividual’, e 

dá-se a conhecer sob a forma de fragmentos, que correspondem a facetas de sua 

personalidade como consumidor”. Conforme as premissas de Lacan (1967) a 

plasticidade da identidade, desdobra-se em um processo de segmentação infinita do 

mercado, uma segregação generalizada, que produz interseções em todos os níveis 

e apenas multiplica barreiras e retalha o tecido social. Se por um lado existe o 

universalismo, que concerne a um modelo paranoico em consenso ao totalitarismo, 

do outro percebe-se um corolário da generalização e perversidade estrutural da 

sociedade de consumo. 

 A origem do primeiro símbolo do sujeito é a imagem do eu e a subjetivação 

humana remete à forma do corpo que reflete a história pessoal, se mostra fruto da 

subjetividade e determinante no mundo das relações. Como um guia, a figura refletida 

no espelho aborda as relações de autoimagem, em sua mais radical alteridade. O 

sujeito se vê no outro e seu eu se constituo a imagem e semelhança do outro. Tal 

processo evidencia a função da imagem na constituição e na manutenção dos laços 

sociais. Já para Slavoj Zizek (1996a), filósofo contemporâneo, no intuito de 

desmascarar a forma como o capitalismo opera sob a opinião pública, alia-se à 

fundamentação psicanalítica de Lacan. Parafraseando o pensamento de Zizek 

(1996b) vivenciamos o espaço da ideologia quando este conteúdo, seja ele falso ou 

verdadeiro, é funcional à uma relação de dominação ou exploração social não 

transparente e cuja eficácia situa-se justamente no caráter oculto de sua lógica de 
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legitimação. Ainda para o filósofo (1996b), no que tange ao campo social, a crença dá 

sustentação ao imaginário que regula o funcionamento libidinal da realidade social.  

 Mendonça (2006) ao afirmar a existência de duas abordagens do conceito de 

cultura: Vertente Materialista – com ênfase em uma “ordem social global no seio de 

uma cultura específica, quanto aos estilos de arte, tipos de trabalho intelectual, 

considerada produto direto ou indireto de uma ordem primordialmente constituída por 

outras atividades sociais (cultura como produto) privilegiando a experiência social e o 

fazer cultural dos indivíduos e a Vertente Idealista – com ênfase dada a cultura 

enquanto “espírito formador” relacionado aos relatos nacionais que englobam os 

estilos de arte e de trabalho intelectual que permeiam um conjunto de atividades 

especificamente culturais - a linguagem, estilos artísticos e de pensamento (cultura 

como produtora) opondo-se ao conceito de civilização e racionalidade. Considero 

justo pontuar, que, partindo da reflexão proferida por Mendonça (2006) finalmente 

consigo, sem amarras, clarificar meu lugar de fala na composição cultural e material 

desta tese-criação.   

 Sob a égide culturalista, as imagens têm demonstrado ser ao longo do tempo, 

a mais relevante forma de representação da pós-modernidade. A culturalista Kathryn 

Woodward (2000) afirma haver um contínuo processo de identificação do sujeito que 

ocorre por meio de imagens visuais, mentais e sistemas simbólicos. O sujeito se vê 

no outro e seu “eu” se constitui a imagem e semelhança do outro. Corroboro com a 

autora quando afirma que tal processo evidencia a função da imagem, tanto na 

constituição, como na manutenção dos laços sociais. Essa identificação com a 

imagem gera uma transformação no sujeito, quando ele assume sua imagem visual, 

não platonicamente, à luz de uma teoria idealista da imagem, mas, controversamente, 

partindo de uma visão “aristotélica” da imagem como representação mental, adquirida 

através dos sentidos.  

 Na minha art form, ao mencionar identificação abordo o duplo sentido do termo: 

o reconhecimento da imagem e a apropriação desse reconhecimento. Desta feita, 

arrematando o pensamento sob a ótica do sociólogo Patrick Tacussel a imagem, 

percebida como forma simbólica capital da vida social, é, antes de tudo, uma produção 

icônica que remete a uma representação de coisas que existem e que não podem ser 

tocadas. Há imagens que são a cópia do reflexo do que nós vemos e, muito mais 

interessante, são aquelas que através das representações do nosso mundo, remetem 
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às coisas que nos são dificilmente acessíveis pelo sentido, pela vista. (TACUSSEL, 

2006)  

 Entre devaneios artísticos, produção ensaísticas visuais e fotográficas, 

narrativas e composições audiovisuais, lancei-me às práticas artísticas sempre tendo 

o espelho como objeto referencial. Na produção ensaística que chamei de Reflexo & 

Reflexividade, procurei, linguisticamente, propor a retomada de alguns conceitos e 

autoconceitos de imagem e identidade, partindo deste objeto de alto valor simbólico e 

ideológico no mundo da realeza, o espelho. Essa resposta advinda do “meu espelho 

pessoal” perseguiu-me por toda adolescência. Era como se aquela fala norteasse 

minha existência na busca da perfeição estética, que parecia inalcançável. E o 

espelho, ah, aquele espelho. Ele sempre esteve lá, presente, na porta do meu guarda-

roupa, me denunciando, me punindo, me julgando, servindo de guia da constituição 

do meu eu. Qual era o poder de fala daquela imagem refletida?  

As imagens norteiam a identificação do sujeito. Lacan (1949), descreve o 

estádio do espelho como um processo de formação do eu através da identificação do 

sujeito com a própria imagem especular, aliada a Gestalt6 visual de seu corpo. A 

imagem tem um papel fundador na constituição do eu e na matriz simbólica do sujeito. 

Na perspectiva da psicanálise, a identificação é a forma como o sujeito assume sua 

imagem. Assim, num sentido pleno a ideia de "imagem", remete à relação do sujeito 

e sua formação identitária. O reflexo ao espelho é um guia de afirmação das suas 

relações, da sua autoimagem em sua mais radical alteridade. Mais do que projetar a 

imagem, o espelho cumpre a função de refletir sua identidade em um mundo muitas 

vezes cruel e inexato. O filósofo compreendeu que ao se deparar com a imagem do 

corpo lançado ao espelho, a criança começa a estruturar sua subjetividade e essa 

constituição da realidade implica na construção do seu imaginário e, 

consequentemente, na formação da imaginação.  

Dando início ao meu processo criativo vi-me inserida neste universo, pronta a 

deflagrar reflexões sobre a construção da montagem audiovisual para além da 

justaposição de fragmentos fílmicos, pensando-o mais como um produto, do que como 

 
6A Teoria da Gestalt, também conhecida como Psicologia da Gestalt ou Psicologia da Boa Forma, faz 
parte dos estudos da percepção humana, que começaram a se desenvolver entre o final do século XIX 
e os primeiros anos do século XX. Os pioneiros desta doutrina e formuladores das Leis da Gestalt foram 
os psicólogos Kurt Koffka, Wolfgang Köhler e Max Wertheimer. 
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uma soma. E antes de me aventurar videograficamente, diante desta pandemia7 que 

vem abalando mundialmente a todos, para refletir sobre esta temática, foram 

necessárias profundas reflexões bibliográficas sobre a corrente teórica dos Estudos 

Culturais, emerjo nas premissas da linguagem documental e nos estudos feministas 

em busca de uma metodologia representativa e acabo encontrando na metodologia 

Interseccional8, mediada pela análise fílmica, adicionada à inquestionável contribuição 

dos encontros dos grupos de estudo e iniciação científica, o caminho da produção da 

minha art-form. Naquele momento, ainda em um passado remoto, eu precisava 

entender como as visualidades das princesas, fruto da Disneyzação da Cultura – 

personagens brancas, heterossexuais, nobres e burguesas – foram naturalizadas e 

incorporadas ao imaginário feminino das brasileiras, tornando-se ao ideal de 

feminilidade, beleza, aceitação social e afetos. 

 

Figura 03 - Ensaio fotográfico Narrativa Visual Reflexo e Reflexividade Modelo: Angelina Rezende 
Guimarães Ferreira. Créditos: Fotografia Patrícia Quitero Rosenzweig. Goiânia, 20189 

 
7Refiro-me a Pandemia do Coronavírus - COVID19 - que assola a sociedade mundial desde janeiro de 
2019 nos obrigando a realização de distanciamento social, impedindo, por questões sanitárias, as 
produções documentais em espaços abertos e entrevistas pessoais. 
8Interseccionalidade – metodologia científica contemporânea de cunho pós-estruturalista. Corrente 
teórica fundamentada, epistemologicamente nos estudos de gênero (BUTLER, 2003; HARDING, 1987; 
LOURO, 1999) contempla os estudos de minorias sobreposição e/ou intersecção de identidades sociais 
e sistemas relacionados de opressão, dominação e efeitos da sociedade patriarcal, cis gênero, branca 
e heteronormativa. 
9Narrativa visual Reflexo e Reflexividade. Roteiro, fotografia e captação de imagens e locução: Patricia 
Quitero Rosenzweig, Edição e Pós-produção: Murilo Gabriel Berardo Bueno. Divulgação em 11-12-
2017. Ficha técnica da obra e vídeo disponível na íntegra em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=4BCa39wM2sA> acesso em 31-05-2020. 
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 E o resultado dessa experiência de produção autoral, videograficamente 

realizada e analiticamente fundamentada sob a perspectiva pós-linguística, apontou 

alguns caminhos e sedimentou uma trajetória ainda em formação. Era necessário 

pensar, repensar, e porque não “reconceitualizar” algumas experiências da 

visualidade contemporânea criam associações, evocam contextos e são moldadas 

através das práticas subjetivas e culturais do espectador.  

 Tateando esse universo criativo pude compreender que as narrativas visuais 

se travestem de muitas formas. Orais, escritas, sonoras e visuais são montados a 

partir de um olhar interior. Ali eu me projetei e só me dei conta ao transcrever essa 

experiência. Afinal narrar sobre algo é contar sob seu ponto de vista algo sobre si, 

sobre a existência ou sobre o outro. Movimento explicado por Clandinin; Connelly 

(2000, p. 17) ao afirmarem que “[...] a vida é construída por fragmentos narrativos 

vividos em momentos contados no tempo e espaço, sobre os quais refletimos e 

compreendemos em termos de unidades e descontinuidades narrativas”. É uma 

maneira de descrever cenários, reinventar a vida, recriar histórias, mas, sobretudo, de 

recontar eventos, realidades, conflitos, problemas, dúvidas e sentimentos que revelam 

diferentes versões e perspectivas dos seres humanos.  

 Já na visão de Maristany apud Martins (2009) “[...] imagens não se leem, se 

recortam como se fossem figuras, se reconhece sua materialidade, sua beleza 

aparente”. Assim, busquei recortar e organizar fragmentos narrativos dando sentido a 

uma história ficcional, atemporal e metafórica. A proposta artística inicial era lançar 

um novo olhar para a visualidade original da Cinderela. E para isso cabia a mim, 

converter texto em imagens ou sair do clichê imagético saturado de representação e 

esse, talvez tenha sido o maior desafio. Ao contrário do que se possa imaginar, a 

conversão informacional de supremacia textual, produzindo imagens inéditas e 

impactantes requer, sobretudo, muita pesquisa e uma boa dose de criatividade, pois 

a construção narrativa audiovisual requer uma estreita relação de caráter estético, 

cognitivo e de produção.   

 Na ânsia de trabalhar artisticamente as imagens em movimentos, pensar em 

ângulos e exaltar signos me pus a criar uma narrativa ficcional partindo de uma 

metáfora proveniente dos contos de fadas que chamei de Raio X. Meu desejo era criar 

um filme que mostrasse a presença da Disneyzação da Cultura na vida das 
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adolescentes do mundo atual. Assim, ao final da leitura de um texto de um antropólogo 

brasileiro, Wagner Gonçalves da Silva intitulado “Entre a Poesia e o Raio X”, surgiu a 

ideia de trabalhar uma narrativa ficcional que relacionasse a Disneyzação aos 

sintomas sociais e físicos, mostrando a angústia de uma adolescente em busca de 

sua identidade, sua essência. Assim, criei uma poética de representação e utilizei 

como ambiente de locação fílmica, uma clínica médica, localizada na capital Goiânia 

- Goiás. Assista na íntegra. 

 

Figura 04 - Narrativa Raio X. Produção Autoral Patricia Quitero Rosenzweig  
e QRCode. Goiânia, 201810 

 A narrativa visual - Raio X toma como ponto de partida a visão de mundo de 

uma adolescente do gênero feminino (14 anos), vestida como a princesa clássica da 

franquia Disney: cinderela. Ela se vê presa em um mundo infantilizado e 

estereotipado, totalmente frágil e despreparada. A menina, fruto da cultura da 

Disneyzação, sai em busca de sua essência e procura um diagnóstico em uma clínica 

médica. Através de exames Raios-X são reveladas, à personagem e ao espectador, 

imagens de um mundo esteticamente perfeito composto por crianças/adolescentes, 

no vídeo representando algumas princesas da Franquia Disney Princess, como: 

princesa Cinderela, princesa Branca de Neve, princesa Bela, Rainha Elsa e sua irmã, 

princesa Ana e a valente princesa Merida. Inicialmente, as imagens se mostram 

despretensiosamente encantadoras. Porém, ao avançar das imagens é demonstrado 

 
10Narrativa visual Raio X. Direção, Produção Roteiro e Fotografia: Patrícia Quitero Rosenzweig. 
Edição/Pós-produção: Nilson Filho. Divulgação 27-07-2017. Ficha técnica e vídeo disponível na íntegra 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=y00-tMggaYg> acesso em 17-03-2021. 
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o amplo espectro social em que está envolvida. As imagens, de lúdicas passam a 

serem sedutoras, fúteis, esteticamente vazias, culminando em uma imagem forte, de 

aprisionamento físico e sofrimento psicológico promovido pelo estereótipo cultural de 

princesa imposto pela família e aclamado pela sociedade. Em um gesto brusco, ela 

acorda do exame, como se tivesse saindo de um pesadelo.  

 Filmar é a arte de escolha e durante essa composição videográfica que teve 

como ponto de partida o pensamento de Flusser (2008) sobre o homem 

contemporâneo: performer, efêmero, ávido por vivenciar sensações eu pude 

compreender a complexidade, a autonomia e a vivacidade das imagens. Na tentativa 

de “reconceitualizar” alguns preceitos da teoria de montagem, adicionando à análise 

dos elementos fílmicos um olhar cultural de caráter pós-linguístico, com foco na 

significação inteligível do espectador foi necessário verificar tecnicamente os 

elementos de composição fílmica, separadamente (planos de câmera, cor, figurino, 

atuação, cenário, iluminação, sonorização e trilha sonora para compreender 

linguística e artisticamente a minha proposição artística. 

 Começo pela câmera, pelo olhar e seu papel criador. Os planos de câmera têm 

o papel de deslocar e recortar o olhar do espectador, captando fragmentos do objeto 

final. Este é um recurso videográfico característico e exclusivo. Recortar o corpo 

humano é completamente natural no cinema de hoje, mas não era assim no início do 

século passado, pois determina o que se quer mostrar e como mostrar, baseado em 

uma finalidade expressiva que ocorre quando a câmera assume em relação ao que 

ela filma (ângulo). Se a filmagem ocorreu na altura da pessoa que está em quadro, é 

chamada de filmagem horizontal. Se a filmagem ocorre de cima para baixo, é 

chamada de câmara alta, ou ao contrário, de câmara baixa. A emancipação da câmera 

teve uma extrema importância no avanço e desenvolvimento da linguagem do cinema. 

Os planos de câmera são designações linguísticas determinadas pelo olhar do diretor. 

Cada plano tem uma significação. Há os planos mais fechados, subjetivos, 

determinados de psicológicos, como o close-up, detalhe, plano próximo e plano médio 

e existem os planos situacionais, abertos, mais situacionais que objetivam clarificar os 

espaços e situar no tempo o espectador.  

 Durante o processo inicial de criação do filme, foi definida, a cor azul, como 

predominante. A partir disso, o figurino e tom da locação se adequaram à cor 
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determinada ao filme. A coloração azul do vestido da princesa, e os tons frios: azul e 

verde da clínica médica, de forma sutil, afetam o psicológico do espectador e têm um 

papel fundamental no entendimento das ações que muitas vezes estão implícitas na 

trama. Em um filme, o papel do figurinista pode criar diversos efeitos psicológicos 

bastante significativos e essas nuances podem ser nítidas aos olhos dos espectadores 

mais atentos. Certos “figurinos” se mostram tão marcantes e eternizados por seus 

personagens que acabam associadas a seus personagens eternamente, como o 

vestido azul de baile da princesa Cinderela utilizado nesta produção. Martin (2003) 

destaca que há três tipos de figurinos de cinema: os realistas: executados de acordo 

com a realidade histórica retratada; os para-realistas: em que o figurinista se inspira 

em figurinos de uma época, mas o estiliza de acordo com sua criação; E os simbólicos: 

onde a exatidão histórica não importa e a criação do figurinista é mais solta e livre de 

acordo com suas inspirações. 

 Na narrativa Raio X, foi utilizado um figurino simbólico, que representassem a 

inspiração contemporânea de uma Cinderela proveniente do século XXI, que 

trouxesse traços e características da princesa clássica explorada midiaticamente pela 

Disney Princess11 porém com o ímpeto e o frescor de uma adolescente do novo 

milênio. A escolha da Cinderela (1950) como personagem central da narrativa ocorreu 

por ser a única princesa Disney a ter seu próprio castelo encantado no parque Magic 

Kingdom, espaço real aberto a visitações. Com decoração medieval: bandeiras, 

arandelas, armaduras e vitrais contam os pormenores da história da princesa, num 

misto de ficção e realidade. Adicionado a isso, o castelo conta com o restaurante 

Cinderella’s Royal Table, um espaço gourmet disputadíssimo que servem refeições, 

cafés da manhã, almoço e chás da tarde aos visitantes que pagam pequenas fortunas, 

garantindo sua reserva com meses de antecedência, para desfrutarem da comida real 

e passarem algum tempo ao lado das inúmeras princesas que circulam pelo castelo, 

garantindo, assim valorosos registros fotográficos. E para que a experiência do público 

se torne ainda mais inesquecível, antes do fechamento do parque, pontualmente as 

 
11 A franquia de Princesas da Walt Disney Company foi lançada oficialmente no ano 2000 por Andy 
Mooney e visa à exploração comercial das princesas Disney, através de produtos midiáticos, como: 
bonecas, fantasias, roupas e objetos. Atualmente é composta por 11 princesas que são coroadas 
oficialmente pela franquia. Em 2012 foi considerada a franquia de entretenimento mais bem sucedida 
do mundo, lucrando em média US $3 bilhões em vendas por ano. Frozen e Ana, embora já estejam 
sendo exploradas comercialmente, ainda não foram oficialmente coroadas pela franquia. 
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vinte horas, nas mediações do Castelo da Cinderela (signo da marca) acontece o 

Happily Ever After – o show de encerramento apresentado pelo anfitrião Mickey e 

demais personagens Disney, com a presença de fogos de artificio -  a meu ver, o 

disparo de um gatilho mental poderoso que faz rememorar nos espectadores a 

clássica cena de abertura dos filmes Disney e finaliza compondo a logomarca oficial 

da Walt Disney World na cabeça e no coração de todos os presentes. 

 Voltando à descrição da narrativa visual raio x, quanto aos demais figurinos de 

princesas, também para-realistas, foram utilizados simbolicamente, uma vez que não 

objetivavam a crença de que as personagens eram princesas verdadeiras, e sim se 

tratavam de crianças comuns, em seu em mundo imaginário, acreditando serem 

princesas na vida real. A atuação, também, é um elemento fílmico fundamental. 

Martin (2003) conceitua cinco concepções de desempenho dos atores/personagens: 

Hierática: voltada para o épico, estilizada; mais representativa e dotada de 

significações. Estática: interpretação recai sobre o peso físico do ator, sua presença 

cênica; Dinâmica: traduz geralmente a exuberância do temperamento latino, 

característico do cinema italiano; Frenética: exagero na expressão gestual e verbal, 

propositalmente é Excêntrica: baseada na exteriorização dos sentimentos e das 

ações. O fascinante da atuação é conceder ao espectador a identificação dos tipos de 

interpretação. A jovem atriz Gabrieli Rocha Lima, protagonista da narrativa Raio X, 

portanto, atuou de forma estilizada, com o objetivo de demonstrar, através da atuação 

da personagem, a confusão mental de uma adolescente impactada pela Disneyzação 

da cultura e vivencia momentos de lucidez e sonhos em mundos paralelos, onde não 

consegue distinguir real e ficção. 

 O cenário de interiores e de exteriores pode ser real, preexistindo à rodagem 

do filme ou não. (MARTIN, 2003, p. 63). O autor define em três categorias: realista: 

onde o cenário não tem grandes significações, não representa nada além daquilo que 

é; Impressionista: o cenário (ou a paisagem) é escolhido com o intuito de representar 

um sentimento psicológico da personagem. Alguns simbolismos, com o passar do 

tempo se firmaram em relação a este tipo de cenografia, por exemplo, mar e praia 

(liberdade, exaltação, nostalgia), deserto (solidão, desespero), chuva (tristeza), neve 

(pureza), etc. E o cenário expressionista: enquanto o cenário impressionista é natural, 

o expressionista é quase sempre criando artificialmente, tendo em vista uma 

deformação e uma estilização simbólica. O expressionismo é, geralmente, atribuído a 
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grande glória do cinema alemão, que tanto se utilizou desta linguagem em sua 

cinematografia. O cenário, a clínica médica Prevenção, em Goiânia, Goiás, Brasil, 

local onde ocorre a trama Raio X, embora tenha características realísticas, se torna 

impressionista ao representar o espaço psicológico da personagem que busca 

respostas em sua estrutura física. 

 Os usos da iluminação, ainda pelo autor (2003), podem ser utilizados para: 

expressar sentimentos e emoções; criar determinada atmosfera; diferenciar aspectos 

de uma representação; ressaltar profundidade de ambientes e cenografia, etc. Podem 

ser utilizadas: luz natural; artificial; dura, suave; realista ou expressionistas. É utilizada, 

sobretudo, para criar a “atmosfera”. É comum observar o caráter antinatural, 

geralmente empregado nas filmagens noturnas de alguns materiais: geralmente são 

bastante iluminadas. Hoje, os filmes se preocupam com o realismo da iluminação 

suprimindo o uso exacerbado de equipamentos. Nas filmagens externas, utiliza-se de 

luz natural dos ambientes, mas, geralmente, manipulados por rebatedores de luz. Na 

composição fílmica da narrativa optei pelo uso estético de iluminação natural nas 

cenas que se passam no ambiente externo e uso de luz dura nas cenas que compõem 

o ambiente interno, mostrando de forma realista e crua o ambiente hostil da clínica 

médica onde se passa a trama, no tempo presente.  

 De todos os elementos fílmicos, o som, sem dúvida alguma, desempenha um 

dos mais importantes papéis para o cinema. Martin (2003) enumera as diversas 

contribuições do som ao cinema. Impressão de Realidade: o som aumenta o 

coeficiente de autenticidade da imagem; A Continuidade Sonora: enquanto a imagem 

é uma sequência de fragmentos. O som confere, de certo modo, uma continuidade 

efetiva, permitindo a exclusão que o autor denomina: praga do cinema, os chamados, 

subtítulos do cinema mudo; E o silêncio: pelo valor positivo que ele gera na trama, 

significando, ausência, morte, angústia solidão ou perigo. Por fim, a trilha sonora: 

quando não justificada por um elemento da ação, confere um material absurdamente 

riquíssimo. Na narrativa, foram utilizadas duas trilhas sonoras, com diferentes 

objetivos. A trilha inicial do vídeo, denominada Broken Hearts, de Daniel Ortega, passa 

ao espectador a impressão melancólica da personagem, que se encontra perdida. 

Com timbres de metais, ela permanece em background até o ponto de virada (2’40’’)  

 A partir daí, a narrativa é encadeada pela trilha sonora “Perforadoras” – 

composição vibrante de Augusto Sorian, que acompanha o ritmo intenso até o final da 
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trama. A sequência imagética contendo imagens de princesas vai se enrolando, “uma 

a uma, à volta de um raccord: formas de encadeamento fílmico, no qual importa 

observar, não a emergência, uma vez que ela já existe, mas o polimento, o sentido e 

os efeitos” (BRENEZ, 2009, p. 278).  

 Marcel Martin (2003), na obra Linguagem Cinematográfica ilustra que a música 

assume nos filmes e o desempenho de seus papéis. Segundo ele, ela pode 

desempenhar a função de: papel rítmico ou dramático/lírico. No rítmico ela assume a 

posição de substituição de um ruído real, sublima um ruído/grito; realça um 

movimento. No papel dramático, a música fornece um contraponto psicológico ao 

espectador, “elemento útil à compreensão da tonalidade humana do episódio” 

(MARTIN, 2003, p. 125). Seja qual for o papel, deverá haver uma sincronização 

perfeita de imagem e som, para que o efeito sonoro faça sentido. Na narrativa Raio X, 

a sonoridade assume a função dramática e assume vertentes psicológicas para 

chegar ao espectador. 

 A montagem é inerente a todas as produções audiovisuais. Ela surgiu da 

‘libertação’ da câmara do lugar do espectador. Para Martine Joly (2002), há duas 

teorias de montagem: a montagem narrativa, desenvolvida pelos norte-americanos 

Edwin Porter e David Griffith, e a montagem de produção de sentido, teorizada pela 

escola soviética de Lev Kulechov, Vsevolod Pudovkin, Sergei Eisenstein e Dziga 

Vertov. Bom, se Edwin Porter contribuiu para uma maior clareza da narrativa fílmica, 

com certeza, David Griffith ensinou a todos como enfatizar o impacto dramático da 

cena, recorrendo à justaposição de planos (DANCIGER, 2006). Vários 

autores/cineastas12 concordam que Griffith além de impulsionador do cinema 

contribuiu, sobremaneira, para a evolução da montagem cinematográfica dos filmes 

soviéticos (variação de planos visando criar impacto emocional, inserção de planos 

situacionais, psicológicos, uso do travelling, além da montagem alternada, paralela, 

flashbacks), etc. Para Martin (2003) Griffith foi o primeiro a pensar, organizar a 

montagem de um filme e, embora não a tenha inventado, tratou-as como um “meio de 

expressão”. 

 
12 Karel Reisz (1966), Vicente Gosciola (2003), Gilles Deleuze (2004), Marcel Martin (2005), Paulo 
Viveiros (2005) e Ken Dancyger (2006) 
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 Eisenstein (1977) vê a montagem como um jogo composto por ‘partes 

dispersas’ (imagens avulsas) que se justapõem e contrapõem, produzindo choques 

no ato de pensar. Ele tentou classificar a montagem, desde sua forma elementar à 

mais complexa, como: montagem métrica, que se caracteriza pela proporção do 

tamanho dos fragmentos (planos) numa forma matemática como um tempo musical; 

montagem rítmica: em que o conteúdo do plano é um fator que deve ser igualmente 

levado em consideração, pois cada plano tem um ritmo de ação e deve ser montado 

a partir deste princípio; montagem tonal: que engloba todas as sensações do 

fragmento de montagem, como luz, tonalidade gráfica e movimento; montagem atonal: 

mais reflexiva e menos óbvia. A tonalidade é exacerbar a fórmula uniforme, dando à 

montagem narrativa uma nova roupagem; finalmente, a montagem intelectual: 

considerada de conflito, é trabalhada na justaposição de sensações intelectuais 

associadas (MARTIN, 2003). 

 O modo de descrição das passagens entre planos e a transferência entre 

imagens/ideias desencadearam o processo de montagem da narrativa Raio X. As 

emoções e a memória são gestos políticos. A montagem para Brecht é uma tomada 

de posição, uma recomposição de forças do domínio do pensamento ideológico de 

uma sociedade de imagens e textos (DIDI-HUBERMAN apud HUAPAYA, 2016, 

p.118). “A montagem deve ser considerada a partir do ponto de vista do conflito [...], 

assim como a arte é concebida” (EISENSTEIN,1929, p.177). Na narrativa o conflito 

está na personagem, que, em crise identitária (emocional), busca a resolução de seus 

problemas por meio de diagnóstico médico (racional). Com objetivos clarificados de 

desvelo poético, a montagem da narrativa Raio X evidenciou pontos de conflito e 

colisão, através da dualidade entre o mundo real e imaginário fantasioso da 

personagem que, em uma tentativa de racionalização da dor, reflexo do vazio 

identitário, fruto da falta de autoconhecimento, autocrítica e autoestima, busca em um 

diagnóstico médico (racional) respostas para sua dor social.  

 Embora os acontecimentos se desdobram em cadeia, a montagem não ocorre 

de forma linear e conta com uma elipse de tempo/espaço que remete a personagem 

pensar em sua trajetória, sua infância, seus atos e sua situação social de 

aprisionamento moral e psicológico, ligada a Disneyzação da cultura.  
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_______________________________________  
 

1.1 - Reflexões sobre iconoclastia: configurações imagéticas do 
horizonte midiático. 

 

  

Figura 05 - Imagem de Anna Faith, cosplayer norte americana ao lado do pôster promocional do filme 
Frozen. Ela tornou-se sensação no Instagram pela semelhança com a Rainha Elsa 

#annafaithxoxoforelsa, 2014.13 
 

 
13 Imagem de Anna Faith disponível em: <https://www.nydailynews.com/entertainment/movies/fla-teen-
elsa-frozen-article-1.1828726> acesso 20-01-2021 
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 A imagem, a qualquer tempo, nunca se absteve, ou passou meramente 

imperceptível. Antiga como o homo sapiens, a imagem nasceu arte. Objeto de fascínio 

e ódio, por idólatras e iconoclastas14, o culto, a reverência, ligadas à sua posterior 

destruição as inscrevem em um ciclo de valores de contravenção e imposições 

absolutamente contrárias aos seu status quo cultural. Ser imagem, se assumir e se 

fazer significar como tal em um mundo linguístico por essência, talvez seja o maior 

desafio da visualidade na contemporaneidade. Basta olhar para a história e observar 

os ciclos iconoclastas que já se formaram na cultura humana (KLEIN, 2009) reiteradas 

no brado de Didi-Huberman (2017) ao comparar o mundo das imagens a um campo 

de batalha subterrâneo. Por cima, é possível ver a beleza, que é muito importante, 

porém nada repousante. O que corrobora para a crença dos iconoclastas que 

acreditam na ação danosa das imagens sobre os homens e a sociedade, por isso 

suas manifestações materiais devem ser destruídas publicamente (MACHADO, 

2001).  

 Se observarmos a história cultural da humanidade passamos por épicos ciclos 

iconoclastas. Verdadeiros movimentos de horror às imagens protagonizados por 

alguns pensadores desde a Grécia antiga, como Platão, em seu primeiro ciclo, com a 

filosofia do simulacro, seguido pelas culturas judaico-cristã e islâmica, que atacavam 

quem venerava as imagens presentes na mitologia bíblica e do Corão. O Império 

Bizantino liderados por Leão III, foi o palco, ainda na Idade Média, do segundo ciclo 

Iconoclasta e deixou um rastro de morte e destruição de obras de arte em praça 

pública. E aquelas formas que, em princípio, sugeriram evocar a presença ou mera 

representação de ausência, com o passar do tempo, percebeu-se que as imagens 

poderiam se perpetuar, no imaginário humano, mais do que aquilo que ela 

representava. E as imagens ganharam vida e passaram a serem vistas como algo ou 

alguém parecido. Tornou-se um registro de como A tinha visto B (BERGER, 1999). O 

terceiro e não menos importante ciclo Iconoclasta ocorreu mais tarde, na Idade 

Moderna, quando Calvino e Lutero, sob o pretexto da Reforma Protestante, lideraram 

a perseguição das imagens e de quem as adorava, nos dando provas de força e 

magnitude.  

 
14 Iconoclasmo - palavra de origem grega eikon = imagem + klasmos = ação de quebrar.  
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Arlindo Machado, em O quarto iconoclasmo (2001), aborda os períodos de 

rejeição à imagem que a humanidade viveu e pontua que o ciclo iconoclasta que 

vivenciamos, remonta discussões filosóficas discutidas largamente pelo filósofo 

francês Guy Debord, crítico voraz da sociedade de consumo e do capitalismo 

instaurado após a II guerra mundial. Em sua obra mais voraz – A Sociedade do 

Espetáculo (1967) – afirma que as sociedades que oferecem condições modernas de 

produção se anunciam como uma imensa acumulação de espetáculos e tudo o que 

era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação. Sua crítica inclui o 

cinema como ferramenta ilusória e maléfica de profanação imagética. A sua crítica se 

sobrepõe à condição de “ser imagem”. É como se não houvesse qualquer diferença 

entre uma ou outra. Ele não as discrimina ou mesmo considera uma mais problemática 

que outra. Assim, por premissa, não aborda diferença qualitativa, expositiva ou formal 

do uso das imagens, seja num comercial de pasta dental ou em uma intervenção 

cinética de Godard. Machado (2001) rebate veementemente o pensamento de Debord 

(1967) afirmando que, ao não especificar as formas concretas de espetáculo, seu 

pensamento sobre a condição das imagens soa com generalismo. Particularmente, 

corroboro com Machado sobre esse “generalismo imagético”. Considero as 

visualidades híbridas, significantes e entendo-as multissensoriais. Não as percebo 

apenas através da visão. E sim, de forma multimodal, uma vez que se encontram 

inseridas em contextos complexos, acompanhadas de outros signos provenientes da 

linguagem escrita, a vocalização e trilha sonora. Assim, diante desta complexidade, 

considero prudente pensá-las de forma ampliada, separando-as mesmo que por 

finalidade: artísticas, midiáticas e de entretenimento, seja pela vertente da tecnologia: 

analógicas, digitais e sintéticas ou pela vertente de produção técnica: imagens 

estáticas (fotografia) e imagens em movimento (vídeo). 

Aprender a pensar com as imagens, por e através das imagens e para as 

imagens em um discurso de integração sonora, linguística e visual talvez seja um 

caminho de legitimação que se torna cada vez mais desafiador, a partir dos avanços 

da tecnologia. Refiro-me aqui a Jean Baudrillard (1991), filósofo, iconoclasta da 

atualidade e crítico feroz dos designados simulacros15, afirma que o homem 

contemporâneo continua a vivenciar, hipoteticamente, a caverna de Platão em uma 

 
15 Baudrillard (1991) define o simulacro como cópias que representam elementos que nunca existiram 
ou que não possuem mais o seu equivalente na realidade. 
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espécie de realidade simulada, por ideias e ideais de simulação. Assim, seguindo o 

raciocínio de Baudrillard, essa experiência estética, converte a matéria perceptível em 

imagens desencadeadoras de mulheres perfeitamente surreais: brancas, esguias, de 

cabelos brilhantes, ladeadas por fadas madrinhas, castelos luxuosos, florestas 

encantadas, seres lúdicos, madrastas más, bruxas, vilões e príncipes encantados. 

“Ora, só conseguimos entrar em comunicação com o ficcional quando aprendemos a 

vê-lo como algo que se precipita a partir do imaginário, ou seja, quando aceitamos um 

enunciado que se condensa em imagens” (LIMA, 2007, p.73)  

Mesmo ciente de que nem toda experiência do imaginário é, necessariamente, 

uma experiência estética, não há como negarmos o envolvimento imagético 

proporcionado pelas animações de princesas da Walt Disney Studio, essencialmente 

àquelas referenciadas pelos contos de fadas de Charles Perrault (1628-1703), irmãos 

Grimm: os linguistas Jacob (1785/1863), Wilhelm (1786-1859) e Hans Christian 

Andersen (1805/1875). Embora não seja possível asseverar a origem dos contos de 

fadas, sabe-se que os contos clássicos nasceram na França no século XVII, na corte 

do rei Luís XIV pela mão de Charles Perrault. Provenientes da variação linguística e 

narrativa de contos populares ou das fábulas, tratavam-se de poemas independentes 

que mais tarde, a história, ou a Disney, tratou de integrar a um ciclo novelesco, 

idealista, higienizado, romantizado e preocupado com os valores humanos. 

Originariamente, eles não foram escritos para crianças e muito menos eram escritos 

para ensinar valores morais, pois sua forma original continha altas doses de 

adultérios, incestos, canibalismo e mortes hediondas CASHDAN (2000).  

E a fórmula Disney deu certo, Elias Disney se denominava como um amante 

dos contos de fadas e tratou de adicionar às histórias uma nova roupagem: sonhos, 

magia e encantamento. Franz (2010) diz que as personagens femininas de princesas 

representam nos contos de fadas uma dualidade. É difícil separar ou mesmo entender 

se essa representação nasceu da imaginação masculina ou feminina, uma vez que a 

mulher exerce influência sobre a ânima do homem, e inversamente a ânima do homem 

influencia a mulher.  

O ser humano é inspiracional e busca vivenciar para-realidades através das 

experiências mágicas que a Disney proporciona. Na visão de Machado (2001) reitera 

o conceito de hiper-realidade, proposto por Baudrillard (1991) se mostrando tão fatal 
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ao ponto de não conseguirmos distinguir o real do ficcional. A materialização dos 

produtos culturais em objetos e entretenimentos aliados ao consumo, como adornos 

de cabeça com orelhas de Mickey, fazer uma refeição no castelo da Cinderela, ou 

mesmo apreciar o famoso sorvete do Mickey, no formato das orelhas do rato, a um 

custo médio de 8 U$ são pequenas experiências de aproximação ao mundo ficcional 

e mágico da realeza que simulam a vida como nos contos de fadas. Mas, se o produto 

ou bem cultural cumpre seu papel ao produzir sentido e “valor simbólico” na vida das 

pessoas, não há como negar o seu “valor econômico” agregado.  

Bolaño (2000) aponta alguns limites afirmando que o campo cultural 

compreende bens e serviços artísticos, de forma limitada entendendo, por sua vez, 

que o conceito de arte é histórico está sujeito a modos de validação e legitimidade 

cultural. O sistema cultural em uma perspectiva capitalista, se subdivide em estruturas 

que Herscovici (1995) denomina de componente infra estrutural constituído de 

estruturas tecno econômicas e socioeconômicas próprias, sendo primeira relacionada 

às relações técnicas hierárquicas entre agentes e acesso aos meios de produção e 

difusão cultural e a segunda, mais complexa, para dar conta da realidade social e 

econômica da cultura, o autor propõe a adoção de um sistema tecnoestético que 

incorpora arte-tecnologia-estética proposta em três níveis: Intramidiático – o produto 

cultural depende de suporte tecnológico para sua plena realização; Intermidiático – o 

produto cultural necessita de reposicionamento no sistema tecnoestético das mídias 

anteriores, obrigando as adequações em termos de público e concepção estética. E 

finalmente, o Interestrutural, em que vigora a economia da diferenciação” entre os 

espaços (locais, nacionais e internacionais). 

Barbalho (2008) alega que a ideia de arte, cultura e produção cultural artística 

vão ganhando novas dimensões na contemporaneidade. Morin (1981), desloca o foco 

de atenção da comercialização para a produção cultural usando o Cinema como 

paradigma, já Adorno e Horkheimer (1985) ao discutirem a indústria cultural, abordam 

questões de mercantilização da cultura e ampliam o debate. Para Adorno (1996a) o 

termo indústria não faz referência direta ao regime fordista e sim refere-se às imagens, 

bens culturais transformados em mercadorias e bens de consumo, “A cultura se torna 

industrial quando assimila as formas planejadas, racionalizadas de organização do 

trabalho” (BARBALHO, 2009, p. 113).  
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Guattari, embora compactue em muitos pontos com o pensamento de Adorno 

e Horkheimer reconhece que a cultura dos meios de comunicação de massa é o 

“elemento fundante da produção da subjetividade capitalista, uma vez que produz 

indivíduos normalizados, articulados à sistemas hierárquicos, de valores e de 

submissão que produzem subjetividades individuadas” (GUATTARI e ROLNIK, apud 

BARBALHO 2009, p.114 grifo meu). Decepcionado com a crença da “razão” recusa o 

pessimismo adorniano e passa a observar os processos de singularização existentes, 

a produção de subjetividades singulares e modos de sensibilidade, a relação com a 

alteridade, diferença, afeto e criatividade. Sendo assim, Guattari, em sua retórica, se 

ressignifica os meios de comunicação, vislumbrando-os a partir de uma outra lógica 

fundamentada em múltiplas conexões que exacerbaram a ideia de Indústria Cultural 

que ele a denominou de “era disensual pós-midiática”16.  

Como ciência, os estudos das visualidades surgem, originariamente, ligados 

aos júris antropológico e relegado de seu viés artístico desprivilegiando, assim, seu 

“estatuto de arte” ou mesmo “estado de arte”. Ainda na segunda década do milênio 

XXI, pairam reminiscências sobre a localização dos estudos visuais em relação à arte 

reticentes da abordagem interdisciplinar dos estudos destinados às visualidades. 

Pensando a arte visual para além da inspiração artística, ou mesmo sua inspiração 

econômica, penso na reprodução ideológica e social. Dikovitskaya apud Monteiro 

(2008: p.131) aborda que, os estudos da Cultura Visual, possibilitou nivelar a diferença 

entre arte e imagem mediatizada”. Mitchell (2003) um grande pensador da Cultura 

Visual localiza precisamente a abordagem dos Estudos Visuais como um campo de 

estudo amplificado. O teórico centra suas análises no viés da crítica da construção do 

visual em artes, mídia e imagens do cotidiano, e os estabelece para além das belas 

artes e com enfoque na formação social do campo visual e reitera a existência de uma 

Cultura Visual questionando-se: como as “práticas de ver” transformam o olhar sobre 

objeto artístico. Para ele (1995) a caracterização do estudo é social e vai além das 

questões políticas ou acadêmicas. E afirma que a cultura visual é a construção visual 

do social um lugar de experimentação dos mecanismos sociais da diferenciação, e 

 
16 Era disensual pós-midiática - termo cunhado por Guattari - faz referência a uma Era de valorização 

das vozes autorreferenciais e da coletividade, em suas expressões ressingularizantes e nas múltiplas 
conexões existenciais.  
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não serve, unicamente, à construção social do visual, por meio de imagens e 

experiências.  

Mitchell, ao propor o Pictorial Turn17,ainda em 1994, já antevia uma quebra da 

relação “visibilidade e discurso” de privilégio ao modelo linguístico de representação, 

sob o pressuposto de que todos os signos e significações imagéticas mediatizados 

estão necessariamente ligados a um domínio pré-linguístico previamente estruturado. 

Sempre a frente do seu tempo (2003) declara abertamente suas referências e 

influência dos Estudos Culturais para além da antropologia, o que inclui mediações da 

cultura pop e cultura da mídia, reconhecendo as contribuições visuais de áreas 

multidisciplinares afins, como psicanálise, semiótica, estética, literatura, história da 

arte e o cinema contemporâneo com ênfase nas práticas sociais e nas relações como 

prática de significados.  

Para Pegoraro (2011) essa virada imagética situa, exatamente, à metade do 

caminho entre o que Thomas Kuhn chama de paradigma18 e anomalia uma vez que 

aparece frequentemente como um debate fundamental nas ciências humanas. Visão 

contraposta a alguns pensadores da linguística, afirmarem que a virada não parte da 

língua como significado, se valendo apenas de códigos do sistema não linguístico e 

engloba mudanças filosóficas relacionadas às imagens. Já Guasch (2006) diz que a 

‘virada de Mitchell’ complementa a fala de Jonathan Crary (1990) no que tange às 

relações contemporâneas entre imagens (objeto observado) e sujeitos (espectador, 

para além da condição de observador). A autora, em uma visão mais conservadora 

da virada imagética, estreitamente ligada à História da Arte, acrescenta que a virada 

imagética representa um descobrimento pós-linguístico e pós-semiótico da imagem: 

uma completa interação entre a visualidade, as instituições o discurso, o corpo e a 

figuralidade. E, sobretudo, está convencida de que as visadas, as práticas de 

observação e o prazer visual do espectador podem ser alternativas às formas 

tradicionais de leitura unidas proporcionando deciframentos, decodificações e 

interpretações. Mas Mitchell reitera sua posição ao afirmar que as mídias não são 

apenas extensões dos sentidos, calibrações de proporções sensoriais. E ainda, de 

 
17 Pictorial Turn traduzida por Virada Imagética, originariamente escrita por Mitchell, W.J.T. 
18Kuhn (1991) define paradigmas como modelos, representações e interpretações do mundo, 
universalmente reconhecidas, que fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade 
científica. Para o autor, as anomalias, são discordâncias entre a previsão e os resultados, não 
atribuíveis, portanto, a falhas do experimentador. 
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forma ousada, complementa o conceito de mídias formulado por McLuhan (1994) 

sobre as ‘proporções sensoriais’ e o uso dos sentidos na comunicação aliando ao 

conceito de ‘proporções semióticas’ “(...) misturas específicas de funções-sinais que 

fazem de uma mídia o que ela é. E finaliza dizendo que o cinema então, não é apenas 

uma proporção entre visão e som, mas entre imagens e palavras e outros parâmetros 

diferenciáveis como fala, música e ruído.” (MITCHELL, 2009, p.172) Para além, o 

autor (2009) abre polêmica referenciando os meios como “mistos e de representação 

heterogênea” alegando não existir artes puramente visuais ou verbais e corrobora com 

Guash (2006) sobre suas pontuações sobre as questões pós-linguísticas relacionando 

as imagens a um complexo jogo que envolve: visualidades, os aparatos, as 

instituições, os discursos, os corpos. Ele expande a função de figuralidade 

mencionada pela autora à atividade do espectador – práticas observação, vigilância e 

prazer. Mais pragmático, o professor Nicholas Mirzoeff (2002) adota múltiplos pontos 

de vista para entender as causas e efeitos da cultura na contemporaneidade, 

fomentada pela convergência, Tecnologia digital e multimídia. Para o autor, vivemos 

um período de intervisualidade ou mesmo intervisibilidade, na qual há exibição e 

interação simultânea de uma variedade de modos de visualidade caracterizando-a, 

assim, como “transdisciplinar”. Mas para Guasch (2006), é necessário exacerbar o 

trânsito, montar uma caixa de miscelâneas onde questões como: gênero, raça, 

identidade, sexualidade, pornografia, e ideologia convivem com questionamentos 

específicos de visualidades. Ela ainda tece duras críticas à Mirzoeff (2002) no que 

tange à “transdisciplinaridade” da Cultura Visual, a autora alega que a liberdade 

epistemológica do estudo extrapola o ferramental metodológico e deve ter como 

propósito questionar como e porque, as práticas de ver (visualidade e visibilidade) tem 

transformado o universo de compreensão simbólica. E preciso entender os estudos 

da Cultura Visual como produção social, por isso, o olhar do espectador é definido 

pelo autor como uma construção cultural estabelecida, socialmente, através da 

competência visual do mesmo. ( KNAUSS, 2006) Desta forma, e seguindo o 

pensamento referenciados, envolta à minha condição de produtora de visualidades, a 

partir do contexto teórico exposto, opto por produzir uma art form partindo do conceito 

de intertextualidade, valorizando a percepção do seu valor estético, pois entendo-a 

como uma arte de pós-produção cultural social, sem a mínima pretensão apontar, 

destituir, alterar o tempo, ou mesmo recompor a história das imagens.  
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_______________________________________  
 

1.1.1 – Linguagem:  dispositivos e hibridismos  
 

 

Figura 06 - Atriz Helene Stanley durante as filmagens de Cinderela no Walt Disney Studio, Burbank, 
Califórnia, 1950.19. 

 

 
19 Bastidores do longa-metragem Cinderela (lançado em 1950). Disponível em: 
<https://www.hypeness.com.br/2015/12/disney-celebra-os-114-anos-do-seu-fundador-com-fotos-
ineditas-dos-bastidores-dos-filmes/> acesso em 21 de agosto de 2020. 

https://www.hypeness.com.br/2015/12/disney-celebra-os-114-anos-do-seu-fundador-com-fotos-ineditas-dos-bastidores-dos-filmes/
https://www.hypeness.com.br/2015/12/disney-celebra-os-114-anos-do-seu-fundador-com-fotos-ineditas-dos-bastidores-dos-filmes/
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Na sociedade contemporânea, “a vitalidade e o poder da imagem são evidentes 

através da influência que elas exercem sobre a imaginação das pessoas” (MITCHELL, 

apud TOURINHO; MARTINS, 2010, p 41). O cinema simula o real e produz efeitos, 

por meio de dispositivos de simulação. Nos sonhos e nas alucinações, representações 

são tomadas como realidade na ausência da percepção; no cinema, imagens são 

tomadas como realidade, mas necessitam da mediação e da percepção. É por isso 

que, por um lado, para os realistas, o cinema é visto como uma duplicação da 

realidade; e por outro sob a visão dos idealistas, o cinema é visto como o equivalente 

de um sonho.  

Jean-Louis Baudry (1975, p. 76), proclama que “(...) o cinema não é um sonho: 

mas ele reproduz uma impressão de realidade, ele libera um efeito de cinema que é 

comparável à impressão de realidade causada por um sonho”. Ao designar linguagem 

narrativa de sua obra, o artista audiovisual opta por uma determinada representação 

figurativa, que Deleuze (2018), com propriedade denomina de imagem-movimento e 

imagem-tempo, enquanto a primeira analisa as formas da arte-cinematográfica como 

acontecimentos da matéria-imagem, a segunda analisa as formas enquanto formas 

do pensamento-imagem. E no cristal do pensamento-imagem, que conecta o presente 

à imagem virtual e fornece indiscernibilidade entre o real e o imaginário.  

Aliado a isso, há, do meu ponto de vista, a reconfiguração mais importante, a 

chamada reconfiguração dos modos de ver, partindo de quem importa: 

espectador/observador/receptor. Isso implica, na visão de Crary (2012), novos 

arranjos de força e transformação nos modos de representação. O que transforma 

radicalmente as formas de encararmos as imagens de síntese e representação, 

reproduzidas pelos meios digitais, trazendo para o cinema a dissociação 

contemporânea da visão, indicativo da perenidade e do alcance de técnicas do 

observador.  

Quando se fala das transformações em curso no dispositivo cinematográfico, 

em parte ocasionada pelo processo de hibridização do cinema com as novas mídias, 

somos levados a problematizar o dispositivo cinematográfico no que diz respeito a 

seus aspectos conceituais, históricos e técnicos. A difícil tarefa de pensar na 

construção de uma tese-criação contemporânea inicia-se pelo complexo 

entendimento estrutural sobre o que vem a ser um documentário. Compreender esse 
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estilo simplesmente como representação de uma dada realidade por uma dada 

pessoa, me parece muito simplista. Quando pensamos na (r)evolução dos veículos 

de comunicação de massa e nas mensagens por eles produzidas ou transmitidas logo 

se percebe, no campo audiovisual, uma ruptura existencial de classificação, entre o 

ficcional e o não-ficcional. Plantinga (1997, p.2) afirma que “a natureza da não ficção 

e do filme de não-ficção provou ser absolutamente desorientadora para as gerações 

de cineastas e acadêmicos” o cineasta João Moreira Salles diz ser preciso entender 

que o documentário nunca é uma coisa só. Não há um “cardápio fixo”, as criações 

documentais são produzidas a partir da hibridização de gêneros, como o docudrama 

e docuficção20, que embora distintos, são comumente confundidos com questões de 

ordem linguística e estética, uma vez que ambos utilizam retomada, manipulação e 

fragmentos de imagens de arquivos extraídos de cinematecas, museus e televisões. 

Uso de biografias reais, onde são inseridas pequenas ficções, criação de personagens 

inventados, incrustações, fusões, sobreposições, mudanças de velocidade, ritmo e 

profusão de cores. Além do uso de elementos de pós-produção como Lettering 

inscritos sobre as imagens, elementos gráficos e de animação.  

Para Barbalho (2009), para além da apologia da mensagem, do pensamento 

redutor sobre arte, comunicação e interações sociais, o vídeo funciona como um 

equipamento coletivo de subjetivação. Mas é preciso contemplar o tripé indissociável, 

formado por um conteúdo de relevância, pela forma (estética) da obra, além da 

verificação das especificidades de os meios e formas de mediações. A aproximação 

da linguagem documental e ficcional no vídeo ocorreu a partir de produções 

conceituais e ampliação de linguagens e uso de neologismos que renovaram, em 

certo sentido, as formas de realização. A possibilidade de criar uma história com 

imagens e depoimentos reais estabeleceu uma nova relação filme-espectador. Salles 

(2005) diz necessário, na condição de espectador, a distinção entre “compreensão 

não-ficcional” e “artefato não-ficcional”, sendo a que primeira nos permite perceber o 

que há de indicial em toda imagem, até mesmo naquelas que fazem parte do universo 

 
20 Docudrama, também chamado de drama documentário, é um estilo de documentário que apresenta 
de forma dramática a reconstituição de fatos, utilizando-se atores para isso. Podem ser representados 
assuntos contemporâneos ou eventos históricos. O termo que se confunde com docuficção, 
documentário contaminado por elementos ficcionais em que a personagem desempenha o seu próprio 
papel na vida real cuja adição tem lugar no momento preciso em que os acontecimentos decorrem.  
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ficcional e o segundo trata, portanto, da representação de um fenômeno, uma 

convenção, na qual o modo documental também pode estar inserido.  

Existe hoje, toda uma criação cinematográfica baseada no real captado, que 

recria a realidade de outra maneira. O que atrai público, nesses casos, talvez seja não 

saber que a narrativa, dramaturgicamente bem construída, nasceu de imagens reais 

e depoimentos de pessoas reais (como na clássica cena da chegada do Trem à 

estação – dos irmãos Lumière), e que foi recriada pelo realizador. De certa forma há 

um resgate do conceito de construção do olhar para o real, indicado por Dziga Vertov 

que defendia a ideia de que o olho da câmera era mais fiel que o olho humano e 

buscava a essência do real com elementos de construção cinematográfica, sem a 

necessidade de imitar o real, como na ficção. Sempre haverá quem defenda o resgate 

do conceito de construção do olhar para o real, indicado por Dziga Vertov (1929) – 

The man with the camera – sobre a fidelidade do cine-olho na busca da essência do 

real com elementos de construção cinematográfica, sem a necessidade de imitar o 

real, como na ficção. Porém, no papel de espectadores e observadores (embora não 

acredite nesta dissociação) seria possível pensar em formas e dispositivos de 

atratividade visual para construir, dramaturgicamente, uma narrativa composta por 

imagens captadas e produzidas, a partir de depoimentos reais ou ficcionais.  

Na obra “O dispositivo: abordagens metapsicológicas para a impressão de 

realidade no cinema”, Baudry (1975) relata que o aparato cinematográfico faz criar 

impressões de realidade, comparável à experiência de um sonho, transportando o 

sujeito para um estado de quase alucinação que ele chama de “efeito de real”, 

diretamente relacionado à percepção do sujeito no que tange, primordialmente, ao 

processo criativo de estruturação das imagens e movimentos. O autor (1975) defende 

que o filme não depende unicamente da organização discursiva, mas de dispositivos 

técnicos e narrativos21 que englobam, tecnicamente: as condições de produção – 

câmeras e equipamentos, à ambientação da sala escura – projeção de tela advinda 

do fundo da sala, às costas do espectador que permanecerá inerte, calado, 

mergulhado na narrativa, como um prisioneiro da Caverna de Platão; e 

narrativamente, e não menos importante, o conteúdo da imagens,  uma ferramenta de 

 
21 O conceito de dispositivo surge nos anos de 1970, entre os teóricos estruturalistas franceses, Jean-
Louis Baudry, Christian Metz e Thierry Kuntzel, para definir a disposição particular que caracteriza a 
condição do espectador de cinema.   
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poder capaz de transformar indivíduos em sujeitos. Para Foucault (1984b), é neste 

momento, quanto a imagem é projetada, divulgada, midiatizada são geradas as 

relações de empatia e identificação àquele sujeito, que vê refletido nela sua própria 

identidade. Por isso que, tanto para Coutinho (2000) como para Lins (2007) é no 

“modus operandi”, isto é, na prática fílmica que a linguagem se apresenta, a partir de 

suas representações e, sobretudo, a partir das significações. Para o cineasta (2000) 

um dos dispositivos22 vitais para se produzir um bom documentário é o esclarecimento 

das regras do jogo. Pactuado por Consuelo Lins (2007, p. 100), professora e cineasta 

reforça o conceito afirmando que “dispositivo é isso: meus filmes começam dizendo 

que uma equipe de cinema foi a algum lugar, é sempre assim: – ‘eu não moro na 

favela Babilônia, não moro no morro Santa Marta, eu não moro no Master’. Então, 

sempre o filme começa com as regras do jogo”.  

Para além da transparência no processo de filmagem, geralmente presente nos 

documentários, outro dispositivo essencial, que reitera essa regra oficial é o uso 

essencialmente de imagens da equipe e cenas de off; a escolha por uma locação 

única, recurso muito utilizado pelos documentaristas, que marca o tensionamento de 

um plano particular, possibilitando recortes. Ou mesmo, a princípio, o dispositivo pode 

ser designado pela escolha do material fílmico/suporte a ser utilizado – película ou 

vídeo, ou até mesmo câmera profissional ou câmera de celular. Para Mello (2004) a 

percepção da hibridação entre os dispositivos é evidente e dominante nas produções 

contemporâneas, assim como sua potencialização. O vídeo vive uma proliferação de 

expressões e impurezas de formas. 

Por se tratar de um meio heterogêneo, ele tem capacidade de 
transformar e influenciar as mais variadas manifestações da arte. As 
contaminações do vídeo dizem respeito às suas infiltrações 
semióticas nos diferentes campos da estética contemporânea. Neste 
sentido, é possível afirmar que o vídeo redefine as práticas de arte 
nas últimas décadas. (MELLO, 2004: 137). 

 

Na sua obra Cinema em Trânsito, André Parente (2012) fala de dispositivo 

cinematográfico sob a perspectiva da transformação, forjado a partir do surgimento 

das novas mídias, no que tange às questões, tanto tecnológicas, quanto discursivas. 

Essa reconfiguração da experiência imagética, ligada às questões de tecnologia altera 

 
22 Para além disso, Coutinho utiliza o termo dispositivo neste momento para designar o seu 
procedimento de filmagem. 
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as relações entre a obra e o espectador e, consequentemente, o significado de 

“dispositivo” preconizado na década de 1970. Tratando-o ao mesmo tempo como um 

campo de forças composto por vários elementos (técnicos, arquitetônicos, discursivos, 

afetivos). Parente (2012) enfatiza ainda o dispositivo foucaultiano no que tange às 

questões de agenciamento: natureza, episteme e heterogeneidade. Sob a perspectiva 

e status de “estado de arte”, cita os cognitivistas David Bordwell e Noël Carroll (1996) 

e Murray Smith (1997) que criticam o termo pela generalização, levando à passividade 

do espectador.  

Enfim, se mostra muito coerente ao afirmar que a noção de dispositivo sob uma 

nova perspectiva contribuiu para a renovação da teoria do cinema e alargou as 

fronteiras rompidas pelo espectador contemporâneo. O surgimento da participação 

ativa do espectador rompeu a noção de representação e, toma como ponto de partida 

a ideia contemporânea experiencial do espectador com a obra. Não é possível afirmar 

a existência de uma obra anterior, se o espectador não a tem como referência ima vez 

que a experiência nasce do encontro com a obra e supõe interatividade e participação. 

(PARENTE, 2012) 

Para a pesquisadora e cineasta Consuelo Lins (2007), a opção pelo vídeo 

possibilita maior mobilidade, menor custo em detrimento da película, fazendo surgir o 

dispositivo. Não menos importante, Xavier (2003) indica o elemento “tempo”, 

necessário para a expressão natural dos personagens, afinal, as melhores revelações 

ocorrem após muitos minutos de conversa e a película limita temporalmente os 

gestos. Da mesma forma, a transparência é sine qua non. Discorrendo sobre Santo 

Forte – 1999, Coutinho é enfático ao afirmar que “Não é um filme sobre a religião na 

favela. É um filme sobre a equipe de cinema que vai ao morro conversar sobre 

religiosidade” (COUTINHO, 2008a, p.148-149). Qual a tênue fronteira estabelecida 

entre realidade e ficção?  

No filme Santo forte (1999), a hibridização de linguagem se mostra evidente e 

aparece tanto no imaginário delirante dos personagens reais que relatam suas 

histórias. Não dá pra dizer o que é verdade ou mentira.  E o mais interessante é que 

essa narrativa se mostra imbuída à estética do filme. O registro oral deve sobrepor à 

técnica. O que menos importa é a montagem, pois a manipulação ou a mínima 

interferência destes relatos culminaria na perda da essência real. (COUTINHO, 2000). 
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O hibridismo também se mostra presente nos filmes de Mascaro, mas sob outra 

perspectiva, alternando papéis, ora do ponto de vista do realizador, ora do ponto de 

vista subjetivo do personagem e a hibridização da linguagem perpassa a observação 

da estilística do cinema direto (interação do cinema-verdade) e a encenação do 

documentário clássico. Indo mais a fundo no conceito de hibridismo, em suas formas 

estéticas e uso técnico no cinema documental, acredito ser possível balizar 

linguisticamente a produção da minha art form nesta proposta. Percebi não existir um 

só direcionamento da tecnologia e uso de linguagens distintas e inovadoras. O híbrido 

pode surgir da composição de vários elementos de composição fílmica: da iluminação, 

à cor, perpassando pela inserção de elementos artísticos, imagens de síntese, 

fotografias, bricolagens, vídeos, ilustrações, memes e elementos interativos, sonoros, 

enfim, advindos e influenciados por diversas outras expressões artísticas ou não. E o 

mais interessante: são linguagens incorporadas e devem pensar em sua condição de 

substituição ou mesmo anulação enquanto expressões artísticas.  

Ferreira (2001) aponta o hibridismo no cinema advindo de múltiplas linguagens 

que se misturam para atender novas demandas. A possível relação entre o cinema e 

outras linguagens se constrói na medida em que se percebe a imagem em movimento 

como uma linguagem complexa, dentro de um processo de significação que trabalha 

por meio de códigos e convenções. Conceito complementado por Duarte apud 

Ferreira (2001, p.2) ao afirmar o cinema híbrido como “forma cinematográfica 

construída pela imbricação de diferentes linguagens, que em alguns momentos ao 

longo da produção compartilharam o mesmo código digital, é o que chamamos cinema 

híbrido”. 

  No filme Jogo de Cena (2007) Coutinho também foi questionado sobre a 

impureza documental e ele rebate dizendo que filma palavras e rostos, e as falas das 

personagens são inventadas por elas e sua parcela de ficção está lá. Para o cineasta 

isso é ficção e rebate com veemência afirmando que as histórias possuem faculdades 

narrativas tão fantásticas como as de Steven Spielberg, o que não depõe, em termos 

sistemáticos, com o gênero documentário (COUTINHO, 2008b). Em contraponto, 

Salles (2005) vincula a existência documental à apresentação factual do mundo 

histórico, restringindo-o ao da imaginação. O autor é enfático ao relatar que para 

documentário existir é fundamental que o espectador não perca a fé neste contrato de 

veracidade. Talvez pela transparência do dispositivo, previamente negociado, 
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relacionada à presença/ausência de visualidades, percebe-se através da linguagem 

docuficcional proposta por Coutinho que o espectador não perde a referência de que 

o que está assistindo é um filme. Isso acaba se tornando o papel do cineasta: 

problematizar essa fronteira entre o real e ficcional, tornando-a como diria Deleuze23, 

uma “alternativa indecidível”, o que não tem sido uma tarefa fácil. 

Assim como também não tem sido fácil romper com os regimes clássicos de 

visualidades que Jonathan Crary apud Machado (2007, p.206) examina como 

“componentes de um ambiente cultural em que as novas verdades e incertezas sobre 

a percepção foram sendo contestadas e reconstruídas dentro ao mesmo tempo do 

modernismo visual e da modernizada cultura visual de massas” (CRARY 1999, p.12). 

Essas imagens de caráter virtual que Machado trata de "mídias audiovisuais” por 

serem baseadas no computador produzem novos deslocamentos nos regimes de 

percepções dos espectadores. Assim, as produções documentais contemporâneas, 

por circularem pelas plataformas videográficas e canais digitais de streaming, 

ofertando conteúdos extras, propicia a ampliação e multiplicidade de olhares em torno 

da obra, como se estivesse em uma galeria de arte. Afinal não é o corpo que comanda 

os processos de agenciamento?  

Hansen (2004) e Deleuze (1983) enfatizam que embora o filósofo kantiano 

francês Henri Bergson condenasse o cinema, já anunciava, no início do século XX, a 

concepção corporalizada de afecção onde o corpo funcionava como uma espécie de 

filtro selecionador das imagens em circulação. Parente (2012) trata o cinema 

expandido, justificando sua existência a partir de duas grandes vertentes. que me 

convenceram a nortear a criação artística: primeiramente, a reinvenção das salas de 

cinema (em outros espaços, essencialmente virtuais), que inclui as plataformas de 

streaming, as plataformas digitais sociais, entre milhares de possibilidades de 

interação audiovisual etc.) e o processo de hibridização de linguagens que ocorre 

entre as diferentes mídias.  

E nesse caminho contemporâneo proponho minha composição artística 

buscando por meio das entrevistas, legitimar a voz do outro. A possibilidade de uma 

“conversa”, nome dado por Coutinho (1998) para denominar suas entrevistas de 

 
23 Gilles Deleuze utiliza essa expressão em “As potências do falso”, ao discutir o cinema de Welles. 
(DELEUZE, 1990, p.176)  
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campo, é o que legitima a postura realizadora de um documentário “com os outros” e 

não “sobre os outros”. O encontro, o olhar direto, a modulação da voz e o diálogo 

isentam o entrevistador como legitimador de voz e demarcam posições efetivamente 

claras, entre o sujeito portador da câmera e aquele que fornece a matéria para ela.  

Partindo dessa premissa, usando o método de entrevistas pessoais propondo-

me a servir de escuta catalisadora para dialogar com a pesquisa.  Acredito, assim 

como Eduardo Coutinho (1998, p.7) que “pelo diálogo, a diferença abre uma 

possibilidade de igualdade, temporária e utópica, mas que pode existir”. Assim, minha 

interação poética será pautada na mediação das relações que se estabelecem entre 

a Disneyzação da cultura e sua presença, mesmo que subjetiva no cotidiano dessas 

pessoas, partindo dos múltiplos olhares e pontos de vista: falas, gestos, interpretações 

conceituais, visuais e de posicionamentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

_______________________________________  
 

1.1.2 - A multivalência das imagens-mídia 
 

 

Figura 07 - Fotomontagem. Ilustrações artísticas Hayden Williams para a Revista de moda Vogue -
Série Girls Princesas Disney, 201424  

 
24 Portfólio disponível em <https://haydenwilliamsillustrations.tumblr.com/> acesso em 23 dezembro de 
2020. 
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 A presença das imagens de síntese, em especial as imagens-mídia que se 

fazem presentes no digital, pelo seu ineditismo, inauguram uma era que perturbam as 

instâncias da representação científica, desde a teoria à prática das representações, 

colocando em xeque, o mundo das visualidades e da arte-tecnologia. A adição da 

simulação virtual e da adoção de novos modelos trouxeram para o campo da ciência 

uma maior apreensão. A imagem se tornou o centro das representações e a maneira 

como devemos tratar a informação que nos é dada é constituída, de forma fractal25.  

 A mobilidade cultural dessa imagem a partir de novas referências fractais 

experienciadas pelos espectadores registra, ao meu ver, uma das principais 

características da cultura contemporânea, a ampliação do trânsito, o trans-tudo26 

conectado no corpo-máquina do universo. Um belo exemplar do exposto pode ser 

percebido na fotomontagem (figura 07). As ilustrações artísticas da série Girls 

Princesas Disney, assinada pelo artista visual, designer, atuante no mundo da moda 

britânico, o ilustrador Hayden Williams27. Através de sua arte de pós-produção, traz 

as princesas da Disney para o mundo da moda, através da Revista Vogue, mostrando 

para o mundo que as princesas Disney são reais. Essas visualidades causaram um 

verdadeiro burburinho e a partir daí, a Disney Princess passou a comercializar pela 

franquia roupas para mulheres adultas assinadas por grandes estilistas mundiais.  

 Walter Moser (2004) em sua obra, propõe analisar três campos 

interconectados que ele denomina: locomoção, midiamoção e artemoção. A 

locomoção engloba os fluxos humanos e suas interconexões levando-se em 

consideração os deslocamentos que interferem e hibridizam a cultura. A midiamoção, 

que através dos meios audiovisuais no carregam sensorialmente, às mais marcantes 

emoções, conectando nossos sentidos ao mundo, experiência mediada por telas 

(cinema, tv, vídeo, streaming) e a artemoção, que por meio de manifestações artísticas 

da contemporaneidade dependem de alguma forma de aparatos midiáticos, e aqui 

enfatizo as instalações artísticas que proporcionam experiências transitórias e 

interativas mediadas pela tecnologia, considerado ainda um subsistema cultural e 

 
25 André parente (2002) afirma haver três momentos decisivos da imagem: o pensamento das imagens 
arquetípicas (antiguidade); o pensamento da imagem perspectivada (renascença) e o pensamento da 
imagem fractal (contemporâneo). Para cada uma dessas épocas, a tensão do modelo e da imagem 
muda. Em todas elas, o modelo (esquema, desenho e algoritmo) é sempre virtual, e a imagem (figura, 
imagem, fractal) é sempre a sua atualização, e isso desde a antiguidade clássica.  
26 Trans-tudo - termo utilizado por Júlio Bressane, na orelha livro Imagem-máquina (PARENTE, 2012). 
27 Perfil certificado no Instagram @hayden_williams <https://www.instagram.com/hayden_williams/> 
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social de acesso restrito (MOSER, apud BAHIA, 2009, grifo meu) Ainda para o autor, 

é, praticamente, impossível nos dias de hoje compreender as artes, desvinculando-a 

da tecnologia e sem pensar na mobilidade e no fluxo que a transposição midiática 

proporciona ao emitir, transmitir e disseminar seus valores artísticos. O resultado é 

uma nova e híbrida experiência midiática decorrente do compartilhamento, da 

intersecção de diferentes elementos “estéticos e estésicos” e a mobilidade entre as 

mídias acabam gerando um impacto direto na experiência do espectador vivenciada 

frente ao produto de entretenimento. Essas experiências configuram padrões 

comportamentais, influenciam pessoas, alteram visões de mundo auxiliando-as no 

árduo trabalho de composição identitária, contribuindo, midiaticamente, para a 

produção e articulação da cultura do consumo28, entendida neste contexto artístico 

como uma profusão de bens, a imagem é a visão de uma profusão de mercadorias 

aparentemente ilimitadas (WILLIAMS, 1991, p. 03).  

 Fluidas, ruidosas, escorregadias e infinitamente manipuláveis, a imagem 

eletrônica e a fotografia, processada digitalmente já não autorizam um tratamento no 

plano da mera referencialidade, no plano de registro documental puro e simples               

(MACHADO, 1997) E nessa composição, onde são mapeadas questões de ordem 

econômica, política e social são validadas apropriações de ideias, fatos, todas 

referenciadas midiaticamente, em um espaço confortável, frouxo e pretensiosamente 

permissivo. Um espaço de diálogo, construção das relações de poder, interação, 

demandam adaptação e exige negociação. 

 Vaz (2020) fundamentada em Gray (2010) afirma que tanto os produtos físicos 

(brinquedos, vestuário, parques) da marca Disney Princess, como os produtos 

narrativos (live-actions e comerciais), são formatados em “paratextos”, uma espécie 

de texto extensional da obra original, que nos dizem o que esperar da obra. Ao 

fazerem isso, moldam as estratégias de leitura que nos levam para dentro do texto e 

também nos dão todos os conhecimentos prévios importantes pelos quais iremos 

examinar, reagir e avaliar o consumo textual. (GRAY, 2010). E assim, as imagens de 

mídia, designadas artefatos culturais, são construídas e reproduzidas em um contexto 

 
28 A cultura do consumo abrange um conjunto de imagens, símbolos, valores e atitudes que se 
desenvolveram com a Modernidade, tornaram positivamente associados ao consumo (real ou 
imaginário) de mercadorias e passaram a orientar pensamentos, sentimentos e comportamentos de 
segmentos crescentes da população, do assim chamado mundo ocidental 
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histórico ou ficcional, socialmente controlado, com objetivos claros de divulgação de 

ideias, marcas, produtos ou serviços relacionados à cultura do consumo. É impossível 

entender e analisar culturalmente a imagem midiatizada sem considerar os embates 

sociais, as contradições, interesses, inquietações e temores fantasias, desejos e 

utopias de uma sociedade que se utiliza de mecanismos silenciosos: capitalismo, 

alienação, consumo há tanto anunciada pela Cultura da Mídia que molda a vida diária, 

influenciando o modo como as pessoas pensam e se comportam, como se enxergam 

e enxergam os outros e como constroem sua identidade. 

 Os Estudos Culturais recorrem a uma gama díspares de campos a fim de 

teorizar os efeitos de uma ampla variedade de formas de mídia/cultura/comunicação 

em nossas vidas e demonstram como essas produções servem de instrumento de 

dominação, e também oferecem recursos para a resistência e a mudança. A distinção 

entre cultura e comunicação é arbitrária e rígida, devendo ser desconstruída. Seja 

“cultura” como os produtos da cultura superior, quer como modos de vida, quer como 

contexto do comportamento humano, etc. Veremos que há uma íntima ligação com a 

comunicação. Toda cultura para se tornar um produto social, deve ser mediada pela 

comunicação, um modo pelo qual a cultura é disseminada, realizada e efetivada. 

 Douglas Kellner (2001) expoente teórico crítico frankfurtiano no estudo das 

mídias nos estudos de mídia, expõe suas ideias de forma conflituosa uma vez que 

reflete a dinâmica da própria sociedade norte-americana. Fundamenta seus conceitos 

nas teorias pós-modernas francesas de Guy Debord e nos estudos culturais 

britânicos. Para o autor (2001), não há comunicação sem cultura e não há cultura sem 

comunicação. Desta forma é possível analisar questões de imagens da mídia por um 

viés social, de poder e de conhecimento. Detectar mudanças estratégicas através da 

visualização e percepção de como são imbricadas e diversificadas em distintas eras 

históricas. Na visão de Daros (2020, p.44) esta teoria objetiva, em linhas gerais  

(...) promover um diálogo entre a teoria crítica frankfurtiana, os 
estudos culturais britânicos e as discussões pós-modernas francesas, 
a fim de desenvolver um estudo cultural crítico da mídia, isto é: um 
estudo que esteja alinhado ao multiperspectivismo crítico. Justifica 
que ambas tradições fornecem perspectivas valiosas para análise e 
reflexão da sociedade contemporânea, pensando essa em dimensão 
não só econômica, mas também cultural e política.  
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 Kellner (2001) assume a condição material da Cultura da Mídia partir das 

premissas de Raymond Williams29 (1981) sobre materialismo cultural e suas formas 

de significação dentro dos meios e condições de produção, ressaltando a importância 

de se analisar dentro do sistema de produção, de distribuição e consumo bem como 

a forma como são produzidos e recebidos. Williams (1969) foi um dos primeiros 

culturalistas a não se referir aos meios de comunicação como meras formas de 

transporte de informação, mas como textos que revelam significados culturais criados 

em um dado período histórico.  

 E isso implica na “(...) perspectiva de que o significado que a mídia veicula 

não é criado por uma fonte de mensagem invisível, mas por pessoas envolvidas no 

debate público sobre as orientações históricas de uma cultura” (WHITE, 1998, p.60).  

Através de uma abordagem materialista cultural, Williams, ressalta a presença da 

economia política da cultura - um sistema que constrange e dita o que pode e ao que 

não pode ser produzido, que impõe limites e possibilidades para a produção cultural. 

Fala-se, portanto, de uma produção midiática, intimamente imbricada em relações de 

poder e que serve para reproduzir interesses e forças sociais, promovendo a 

dominação e dando aos indivíduos força para resistência e luta. 

 A mídia domina a sociedade contemporânea produzindo bens materiais, 

produzindo bens materiais e simbólicos, divulgando-os em uma linguagem padrão, a 

do espetáculo (CASTRO, 2006) que Barthes (2001, p.133) reforça ao afirmar que “a 

linguagem predominante da cultura da mídia e do consumo é a do espetáculo e do 

entretenimento”. Por outro lado, esse materialismo focaliza os efeitos na imagem, no 

espetáculo. Para o materialismo cultural, os textos da mídia seduzem, fascinam, 

comovem, posicionam e influenciam seu público. Servem como um anestésico capaz 

de paralisar reduzindo-os a espectadores sem discernimento. O espetáculo visual faz 

parte da vida cotidiana. Para Debord (1991) as imagens decorrentes da relação 

capital/consumo funcionam como uma espécie de conformação hipnótica, como se 

toda a tragédia do mundo contemporâneo residisse no fato de as coisas se tornarem 

imagens, afirmação veementemente criticada por Machado (2001, p. 19) que diz 

 
29 A obra Literatura, cultura e cultura de massas (1981) reflete o pensamento marxista de Raymond 
Williams 



67 
 

estarmos vivendo o quarto iconoclasmo30 da história ocidental. Os produtos, 

provenientes das imagens, é que nos escolhem. “O espetáculo, nesse sentido, 

transforma o mundo em imagens, em representação/ilusão daquilo que antes da 

revolução industrial fora vivido diretamente, sem mediações”. (MARTINS; SÉRVIO, 

2016, p. 241).  

 Pensando nesses efeitos materiais da cultura da mídia, aliada a teoria dos 

Estudos Culturais, os efeitos reais dos produtos da cultura da mídia, seus potenciais 

efeitos “contra hegemônicos” e nas inúmeras possibilidades de resistência percebo 

que minha art form tem uma função social:  despertar o debate e gerar reflexões no 

âmbito da cultura, arte e comunicação,  ampliando a visada dos espectadores da 

minha art form, possibilitando às mulheres, livre de amarras ideológicas da cultura 

hegemônica, pensar acerca da sua existência, liberdade de escolha e imposições 

relacionadas à sua condição social, relações afetivas, relações discursivas. a 

elaboração de novas subjetividades. 

 Se rebobinar a fita da sua vida, e olhar para você na infância, não será difícil 

rememorar inúmeros discursos sociais e imagéticos entrelaçados ao longo do tempo, 

que de forma vil exerceram o controle sobre a vida, ditando regras sociais de 

comportamento. E refiro-me aqui, especificamente, da legitimidade imperativa das 

visualidades de princesas da franquia Disney Princess, utilizadas, 

transmidiaticamente, para a divulgação de produtos culturais e bens de consumo 

direcionados, sobretudo, infantil.  

 

 

 

 

 

 
30 A primeira onda iconoclasta surgiu em meio às culturas judaico cristã, islâmica e na tradição filosófica 
grega. O segundo ciclo ocorreu durante o Império Bizantino durante os séculos VIII e IX. A terceira fase 
ocorreu no século XVI, com a Reforma Protestante. O quarto iconoclasmo, é o tempo em que vivemos 
passa por certa crise em relação à imagem. A evolução da tecnologia vinculada aos meios de 
comunicação gerou o que muitos teóricos denominam como, “a sociedade do espetáculo”.  
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_______________________________________  
 

1.2 - Reflexões sobre magia: o mundo da Terra Encantada 
 
 

 

 Figura 08 - Fotografia oficial de inauguração da Disneyland produzida em 17 de julho de 1955.31 

 

 
31 Foto oficial inauguração Disneyland, disponível em: <https://www.disneyguia.com.br/site/historia-da-
disney/> acesso em 19 de setembro de 2020. 
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A Walt Disney Company, a multinacional americana que tem como missão 

propagar a magia e o encantamento através do entretenimento, começou a partir do 

sonho de dois irmãos: Roy Oliver Disney e Walter Disney, (1901-1966) o idealizador 

da “magia da terra encantada”, um conglomerado de parques de diversões, espaço 

lúdico de materialização do nosso imaginário e espaço símbolo de uma grande 

corporação que vende magia e entretenimento para praticamente todo o mundo.  

Walter Elias Disney (Walt Disney), filho de Elias Disney e Flora Call Disney, 

nasceu em 05 de dezembro de 1901 em Chicago, Illinois. Passou sua infância no 

Missouri, cidade de Marceline, onde começou a trabalhar seus dons artísticos: 

desenhava, pintava e vendia gravuras para vizinhos e amigos, encorajado por sua 

mãe e irmão, Roy. Em 1918, Walt se alistou na Primeira Guerra Mundial, mas foi 

rejeitado, assim, entrou para a Cruz Vermelha e foi enviado para a França, servindo 

seu país por um ano. De volta à América, iniciou uma carreira como ilustrador em 

jornais, momento em que se interessou pela animação dos curtas-metragens, que 

passavam nos cinemas da época. Somente em 16 de outubro de 1923 os irmãos Walt 

e Roy decidem abrir a Disney-Brothers Studio. O estúdio de animação e ilustração, 

inicialmente, consistia na criação e venda de personagens para emissoras de 

televisão e cinema.  

O primeiro sucesso foi a série “Alice Comedies” que durou até 1927. Ela 

interagia com desenhos animados. Em 1926 a produtora Charles Mintz pediu para 

Walt produzir um desenho que seria veiculado pela Universal Studio. Walt Disney 

criou o personagem “Oswald, the lucky rabbit” um sucesso instantâneo, porém 

descobriu não ter nenhum direito sobre o personagem da Universal. Frustrado com a 

perda de Oswald, Walt Disney pega um guardanapo do trem e começa a rabiscar um 

ratinho, dando-lhe o nome de Mortimer Mouse. Chegando em casa mostrou o 

desenho para sua esposa Lilly e perguntou o que ela achava do novo personagem, 

ela gostou, mas não do nome, sugeriu Mickey que era um nome comum da época e 

soava mais alegre. Walt concordou e assim nasceu Mickey Mouse.  

No ano de 1934, Walt Disney teve a ideia de produzir um longa-metragem de 

animação baseado em um conto de fadas, porém com uma nova roupagem e 

escolheu contar a história da Branca de Neve. Mas a questão era: quem pagaria para 

assistir a um desenho de duas horas? Roy tentou demover Walt Disney de desistir da 
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ideia, mas não conseguiu. Finalmente, em 1937 o filme Branca de Neve e os sete 

anões foi lançado e fez um sucesso estrondoso, foi campeão de bilheteria da época. 

E essa foi só a primeira de tantas outras produções de sucesso da Walt Disney 

Company. 

Após a fama na produção fílmica, Walt teve a ideia de inaugurar um parque 

temático onde crianças e adultos pudessem se divertir. Dias antes, na tarde de 13 de 

julho de 1955, o parque teve sua última prova, antes de receber as famílias 

americanas sedentas por lazer. Cerca de trezentos convidados foram conduzidos por 

atrações específicas Disney, como o barco a vapor Mark Twain, que navegou pelo 

canal artificial, batizado de rio da américa, até um grande restaurante temático – com 

palco, camarote e lustres bem trabalhados – o Golden Horseshoe Saloon, tudo a 

pretexto do trigésimo aniversário de casamento de Walt (1901-1966) e Lillian “Lilly” 

Disney (1899-1997) (KORKIS, 2015, p. 59; 61). 

Finalmente, em dezessete de julho de 1955 a Disneyland foi inaugurada na 

cidade de Anaheim, na Califórnia. A construção do parque mudou completamente a 

história da empresa, incluindo, mais tarde, a expansão para Walt Disney World. Uma 

benção religiosa proferida pelo reverendo Glenn Puder, testemunhado por 

representantes religiosos católicos, judeus e protestantes, inaugurou a Disneylândia 

(KORKIS, 2015, p. 50). Aquele espaço de entretenimento e consumo alçou os parques 

ao patamar de parques temáticos, um conceito inédito à época, por serem 

empreendimentos que simulavam um reino à parte, com histórias retiradas das 

produções levadas à luz pela própria Disney (ASHTON, 2003, p. 122).  

Elias Walter Disney foi um sonhador visionário, cultivador de valores e ideais, 

construiu uma cultura baseada na magia, na inocência, nos sonhos e no 

entretenimento, com ênfase no imaginário infantil. Essas características são 

apresentadas através dos produtos culturais e serviços de entretenimento que incluem 

histórias dos personagens. Para além, os parques trabalham com as experiências, 

onde tudo se torna real. Os sonhos e a magia podem ser vistos e experienciados, 

encantando culturalmente, assim, todos os que a frequentam. Em uma publicação na 

revista Life (1995) Walt Disney proferiu: – Bem-vindos a Disneylândia é sua terra. Aqui, 

a idade revive as memórias do passado e a juventude pode saborear o desafio e a 

promessa do futuro. A Disneylândia é dedicada aos ideais, sonhos e à dura realidade 
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que criaram a América, com a esperança de que ela seria uma fonte de alegria e 

inspiração para todo o mundo.  

 

 

Figura 09 - Imagem de Elias Walt Disney mostrando o projeto Disneyland - 195532 

 

Sediada em Burbank, Califórnia. A Walt Disney Company é conhecida, 

mundialmente, pelos seus estúdios de cinema, um dos mais admirados em Hollywood. 

Proprietária da ABC, ESPN, PIXAR, Marvel, Star Wars, FX, Fox Searchlight Pictures 

20th Century Fox, National Georgrafic e Star India a partir de março de 2019 se firmou, 

mundialmente, como a mais poderosa empresa da indústria do entretenimento. 

Atualmente é proprietária das duas mais lucrativas franquias, a MCU (Marvel 

Cinematic Universe), Franquia Star Wars e Harry Potter, além das originais Disney 

Princess e Disney Fadas. As milhares de atrações oferecidas pelos parques temáticos 

e, sobretudo, pelos dos produtos licenciados avaliam o patrimônio Disney, de acordo 

com o ranking americano Brand Finance, em US $44,8 bilhões. A marca Disney está 

ranqueada em décimo lugar, de acordo com a consultoria Interbrand33, permanecendo 

entre as cem melhores marcas do mundo, considerando desempenho e impacto entre 

os consumidores. 

 

 
 

32 Site História da Disneyland: https://www.disneyguia.com.br/site/historia-da-disney/ 
33 Interbrand – Best Global Brands 2019. Disponível em< https://interbrand.com/thinking/best-
global-brands-2019-download/> acesso 22/02/20121 

https://interbrand.com/thinking/best-global-brands-2019-download/
https://interbrand.com/thinking/best-global-brands-2019-download/
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_______________________________________  
 

1.2.1 - Disneyzação da cultura; gênero e representação feminina 
 

 
 

Figura 10 – Partners Statue, posicionada em frente ao Castelo da Cinderela,  
Magic Kingdom, Disneyland, inaugurada em 199534 

 
34 A estátua dos parceiros foi esculpida pelo artista Blaine Gibson, ex-animador da Disney. A qualquer 
hora do dia ou da noite pode-se encontrar uma multidão de pessoas esperando para tirar uma foto em 
frente a ela. 
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 São quatro os pilares da cultura organizacional Disney que compõem a visão da 

corporação, passada a todos cast member35 para o tratamento dos guests36: sorrir, 

tratar todos com educação, dar atenção especial às crianças, ser performático (cada 

membro do elenco precisa vivenciar o personagem, todos os dias e nos lugares 

corretos do parque para manter o show vivo no imaginário infantil.  

 Não se preocupe, não há o menor risco de se deparar com a Princesa Cinderela 

longe do seu castelo, ou conversando com Harry Potter. Eles são de mundos 

imaginários diferentes e manter a magia viva na memória das pessoas é essencial. A 

orientação do cast member é circular pelos parques apenas por túneis subterrâneos e 

surgir apenas nos seus espaços encantados. Para a Disney encantar seus guests é 

uma questão que envolve cultura, liderança e paciência. É preciso criar momentos 

mágicos de encantamentos, que são formados a partir de pequenas ações, como um 

sorriso no atendimento, na preocupação com a reposição daquele sorvete tão 

esperado do Mickey, que porventura tenha sido derrubado pela criança, o tratamento 

especial dado aos casais em lua de mel, que visitam os parques. Enfim, a proposta é 

que todos os guests sintam que a Disney se importa com eles. 

 Os estudos sobre Disneyzação da cultura infantil proferidos por Henry Giroux 

(1995) envolvem concepções do que significa ser criança, englobando, assim, a defesa 

de ideias políticas aliadas ao prazer. Certas combinações de posições de gênero, 

raciais e de classes definem essa relação. Inda para o autor, que cunhou o termo com 

base teórica na pedagogização cultural, verificando a nocividade dos produtos culturais 

Disney. Para o crítico cultural norte-americano (apud CECHIN, 2014), por meio de 

discursos narrativos ficcionais aliados à grandes clássicos dos contos de fadas, a 

corporação norte-americana exclui elementos subversivos e apresenta ao seu público 

modelos comportamentais e sociais idealizados, encobrindo, assim, por meio de suas 

narrativas, valores conservadores e colonialistas, que defendem os valores de família: 

manutenção da supremacia da classe média, branca e heterossexual, a produção e 

reafirmação discriminações raciais, étnicas e de classe. Por meio de representações 

de inocência feliz, ergue a bandeira em defesa dos norte-americanos e demais 

pessoas refletidas a estes estereótipos. Sabe-se que as visualidades fílmicas são 

 
35 Cast member - termo organizacional utilizado pela Disney para designar seus colaboradores: de 
artistas e performances, à vendedores e recepcionistas. 
36 Gests - termo organizacional utilizado pela Disney para designar seus clientes visitantes dos parques. 
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produzidas a partir do ponto de vista de quem a produz e, ao que tudo indica, os filmes 

da Walt Disney Pictures seguem a mesma premissa. Gigante no ramo do 

entretenimento, seus filmes, carro-chefe dos produtos da marca, fornecem um espaço 

visual de fantasia, meticulosamente calculado que envolve uma esfera comercial de 

consumismo e mercantilização.  

 O fluxo das mídias desafia as fronteiras continentais, mas há de se reconhecer 

que uma aldeia é composta por colinas, planícies, bairros nobres, subúrbios. 

categoricamente, McLuhan (1992) diz que o ser humano se forma, historicamente, e 

se estrutura a partir das suas relações e a comunicação é uma dessas formas de 

relação que pode auxiliar ou prejudicar a construção cultural do ser humano. Ele nos 

revela a existência de uma meia verdade indispensável: se existe uma aldeia global, 

com certeza ela fala americano e caminha com tênis de marca, usa jeans, toma Coca-

Cola e conhece o Mickey Mouse.  

 E isso torna Hollywood, na visão de Gintlin, (2003) como uma espécie de capital 

cultural global e segue justificando suas premissas pontuando dois  rasos aspectos: 

primeiramente por possuir um fundo Cultural Internacional de imagens, sons e 

celebridades e, posteriormente, por encarar o entretenimento como produto cultural de 

exportação, já que permite a distribuição dos produtos culturais produzidos por 

empresas multinacionais de propriedade americana, europeia, canadense, japonesa 

ou australiana. Essa consideração nos leva ao pensamento de Guareshi (2020) 

Estaríamos tentando configurar um novo tipo de ser humano? Será isso o chamado 

mundo globalizado?  

 Interessante notar que o imperialismo cultural estadunidense passa ao largo de 

imposições à força da presença dessas imagens no cotidiano das pessoas ao redor do 

mundo. E essa charada, é parte da tese do autor que questiona o que os ícones e 

estilos americanos significam para os que não são americanos? Essa questão, de certa 

forma permeia minha art form, já que as princesas da Disney são personagens criados, 

envolto por uma cultura afetiva – “um tecido estreito onde cada emoção é colocada em 

perspectiva no interior de um conjunto indissociável” (BRETON, 2009, p.154), porém 

de reflexos comportamentais mundiais. Parafraseando Todd Gitlin (2003, p.241-244) 

“a cultura popular americana é a nêmesis que centenas de milhões – talvez bilhões – 

de pessoas amam e amam odiar” e continuar reiterando [...] muitas vezes o gosto se 
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dá pela rapidez, pelas formas e frivolidade das mídias, [...]. Enfim, uma cultura que 

impõe poucos fardos totalmente pautada na leveza da “identidade”.  

 Uma leveza, porém, que se torna efêmera e cai no esquecimento rapidamente, 

daí a necessidade de reafirmação da memória ficcional na cultura das mídias. Serelle 

(2009), aborda a cultura do esquecimento como algo proveniente do lazer imediatista 

e do tempo desobrigado. Daí a importância do lastro, do prolongamento subjetivo 

importante, condição verificável, por exemplo nas superexcitação imagética do 

videoclipe (LIPOVETSKY, 1989, p. 210). A cineasta e crítica de arte Susan Sontag 

afirma que busca suas referências poéticas na atenção guiada pelas imagens da mídia. 

“Quando há fotos, uma guerra se torna “real”” (SONTAG, 2003) o que indica que a 

função das imagens técnicas é a emancipar a sociedade da necessidade de pensar 

conceitualmente” (FLUSSER 2002, p.16). E neste sentido, as imagens técnicas 

estendidas às narrativas digitais produzidas para as plataformas sociais e mediadas 

em sistema de streaming tendem a eliminar, minimizar textos, substituindo a 

consciência histórica pela consciência mágica da interação visual.  

 Ampliando a discussão, proferida ainda no século XX, nos escritos produzidos 

a partir da fala de Pierre Bourdieu no colóquio alemão Raisons d-Agir-Loccumer Kreis 

(1999) ao abordar A imposição ao modelo americano e seus efeitos, o pensador 

inicialmente se desculpa por alguma possível má-interpretação “antiamericanista” e 

destila sua crítica direcionado à universalização do modelo de política econômica norte 

americana, que segundo o autor dá ao país vantagens competitivas, práticas e 

simbólicas. Assim, dando total autonomia para a economia, abrindo mercados e 

organizando a produção e enfatizando as trocas por meio da globalização foi possível 

reduzir as despesas do Estado, livrar-se da do efeito da imposição simbólica, 

minimizando o domínio dos direitos sociais, emprego e segurança social, abrindo 

caminho para o chamado monopólio da violência física, muito mal gerido em razão da 

difusão de armas de fogo e a iminente falência de bens públicos como “a saúde, a 

habitação, a segurança, a educação e cultura – livros, filmes, televisão e rádio – em 

bens comerciais e os usuários em clientes” (BOURDIEU, 1999, p. 31).  

 Alan Bryman, professor, pesquisador norte americano organizacional com 

ênfase nos estudos da sociedade contemporânea aborda na obra The Disneyization 

of Society (2004) a influência da Disney na sociedade moderna e descreve a 



76 
 

Disneyzação como uma lente por meio da qual enxerga-se a natureza da sociedade 

moderna; um meio para refletirmos sobre questões relativas a comportamento, 

consumo e globalização. Longe vai o tempo das diferenças regionais ou nacionais, 

afirma Theodore Levitt (1983a), diretor da Harvard Business Review, ao afirmar que a 

convergência, tendência de todas as coisas a se tornarem como as outras conduz o 

mercado a uma comunidade global. Há mais similaridades entre grupos que vivem em 

alguns bairros de Paris, Milão, São Paulo, Nova York que entre um habitante de 

Manhattan e outro do Bronx (MATTELART, 2005). 

 O processo da Disneyzação, segundo o Bryman (2004) se desvela mediante 

dois fatores: A crescente incidência de ambientes temáticos Disney em 

estabelecimentos, dentro e fora dos parques, como restaurantes, shoppings, hotéis e 

zoológicos que proporcionam ambientes de convívio social. Ainda segundo o autor 

(2004) esses espaços são caracterizados pela combinação de diferentes formas de 

consumo – aquisição de produtos culturais e materiais da Disney nas lojas do parque, 

como roupas, mascotes e acessórios, almoços temáticos com as princesas, no castelo 

da Cinderela, games com personagens da ficção, como Harry Potter, viagens 

interestelares, ou mesmo a experiência dos shows, da parada ou mesmo da queima 

de fogos em frente ao castelo da Cinderela, símbolo visual da marca, que, como foi 

abordado anteriormente, encerra todos os dias, as experiências e aventuras vividas 

por milhares de espectadores. Bryman (2004) também afirma que a Disney utiliza a 

chamada “estratégia de desdiferenciação de consumo” que consiste em agregar valor 

de consumo, atribuindo status aos produtos, exaltando seu status de “grife", aliando 

experiência e magia, sem que o público necessariamente se dê conta disso. 

Capitaneado pelo lazer e entretenimento, o espectador é induzido a consumir 

compulsivamente esses produtos culturais, levando consigo uma lembrança Disney, 

tratando-a assim como uma extensão da experiencia vivenciada. E a performance dos 

colaboradores Disney (que atuam teatralmente entre os guests) é fundamental para 

causar boas impressões lúdicas. No entanto, a somatória desses comportamentos 

pode significar de alguma forma o aumento do controle e da vigilância na cultura do 

consumo.  

 Envolto às questões relacionadas ao condicionamento cultural, imersão efetiva 

por dispositivos sensoriais e manutenção por rituais de campo, Bryman (2004) convida 

a pensarmos criticamente a natureza da nossa própria sociedade e não deixa de 



77 
 

registrar o lado negro da Disneyzação. Se por um lado a corporação Disney trabalha-

se arduamente para encantar seus guests utilizando-se de estratagemas 

autorreferenciais e uso de gatilhos mentais, essa imersão envolta pela ludicidade da 

emoção, pode ultrapassar alguns limites. E aqui refiro-me a valores como distorção 

histórica, manipulação infantil para fins comerciais, controle emocional alienação dos 

colaboradores, criando uma espécie de cidadania com castas, cuja lei da apartação é 

dada pelo lastro bancário e pela capacidade de uso de cartões de crédito.  

A Disneyzação da cultura, imposta midiaticamente na sociedade 

contemporânea produz efeitos e reflexos, positivos e negativos sobretudo nas 

subjetividades femininas, fazendo com que essas mulheres, já na fase adulta da vida 

adotem comportamentos infantilizados e reproduzam pensamentos distorcidos sobre 

sua condição feminina, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E, embora, o 

consumo de produtos culturais Disney seja um assunto abordado como, paralelo na 

composição desta tese-criação, não desejo perder de vista a cultura como construção 

social e psíquica dos sujeitos. 

Se pararmos para pensar, as salas de cinema são projetadas para levar o 

espectador a uma outra dimensão. Seu espaço interno é carregado de simbolismos, 

que vão, desde a imponência e o gigantismo de tela, ao conforto das poltronas, a 

possibilidade de comer todas as guloseimas em um ambiente escuro, sem a censura 

e sem remorso, ao lado de quem você queira estar, e tudo na temperatura ambiente 

exata, nem frio, nem calor. 

 Da mesma forma, a interlocução e a interatividade, com os pares, mesmo que 

por meio de reações ao espetáculo, demonstram afetividade. Quanto à imersão nas 

histórias: o envolvimento visual, o movimento, as cores, os traços leves da animação, 

a paisagem sonora que embala o enredo, os discursos que reafirmam os 

comportamentos sociais, enfim, o prazer de protagonizar, mesmo que no imaginário, 

essas histórias mágicas e idealizadas fazem esquecer a concretude da vida real, 

mesmo que por algumas horas. E esse envolvimento só é possível por ser mediada 

por uma impressionante tecnologia de alto impacto junto ao espectador. Assim, Henry 

Giroux (1995) é enfático ao afirmar que, ao contrário da realidade sem graça e, 

frequentemente, dura da escolarização, os filmes infantis fornecem um espaço visual, 
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onde a aventura e o prazer se encontram num mundo fantasioso de possibilidades e 

numa esfera comercial de consumismo. 

 

 

 

Figura 11 - Princesas Branca de Neve e Rapunzel com gêneros trocados: série de Ilustrações do 
artista visual TT Brant37   

 

 Os filmes infantis, essencialmente de Princesas que envolvem contos de fadas, 

podem ser designados como espaços de constituição de identidades de gênero e de 

 
37 Ilustrações de TT Brant no portfólio. Disponível em: <Disney/lettherebedoodles.tumblr> acesso em 
26/06/2020 
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construção da heterossexualidade como norma. Para Escoura (2010, p.07), a 

diferença entre os gêneros ultrapassa a realidade e também domina a ficção voltada 

para o público infantil, que está na idade de entendimento e apreensão do que lhe é 

apresentado. Kellner (2001), por sua vez, aponta que essas imagens provenientes da 

cultura da mídia, se fazem presentes no cotidiano da maioria de crianças e 

adolescentes e acabam por influenciar, direta ou indiretamente, a formação de suas 

subjetividades.  

 Antes mesmo de deflagrar reflexões sobre como o cinema, através de seus 

textos fílmicos, constroem visualidades e subjetividades, recorro rapidamente à Jean 

Paul Sartre (2015) que desnuda questões relacionadas à subjetividade no âmbito da 

filosofia marxista. Ele enfatiza que o materialismo dialético subjuga a subjetividade ao 

reflexo de uma posição de classe, dissolvendo o subjetivo no objetivo e reduzindo os 

seres humanos a personagens inconscientes, representantes, sob diversas faces, de 

grandes estruturas impessoais. Para o filósofo, a subjetivação origina-se do “não 

saber”, indispensável ao conhecimento do social. Trata-se de um “universal singular” 

que, ao se interiorizar, acaba se projetando, podendo tomar proporções inimagináveis.  

As visualidades artísticas que compõem os denominados produtos culturais de 

Disneyzação propagam, em essência, discursos que se baseiam em suas próprias 

representações. O que de certa forma, reafirma a posição de Sartre (2015) comentada 

pelo escritor e jornalista Guido Piovenne (1907-1974) de que “a subjetividade é cada 

vez mais absorvida pela objetividade, sem ser por isso destruída”. Para ele, aquilo que 

é chamado de “objetivação na arte” preserva a subjetividade e, de certo modo a “valida 

como arte”, denominando a arte como subjetividade que se conhece e se insere 

conscientemente na objetividade. Ele distingue o “homem interior” do “homem social” 

e diz que a subjetividade se projeta no homem social e a sociabilidade se interioriza na 

subjetividade, em um movimento contínuo, e para tanto não acredita na existência de 

uma subjetividade pura e abstrata. E finaliza dizendo que na prática da obra de arte, 

durante o processo criativo, essa subjetividade já se mostra dialógica. “trabalhamos 

para realizar determinada sociedade. Todo o nosso trabalho, mesmo o mais íntimo, 

que chamamos “subjetivo”, é, em certo sentido, social. Trata-se sempre da 

interiorização da sociabilidade, ou então da socialização da interioridade.  Ao mesmo 

tempo, destaca a própria noção de identidade do conjunto dos discursos dominantes. 

Essa estratégia das grandes empresas globais pretende vender sedução e 
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entretenimento e, muitas vezes, adotam um caráter reacionário em sua maneira de 

articular os regimes de prazer e conhecimento para a configuração de ideologias, 

identidades e interesses corporativos.  

Infinitas possibilidades e experiências culturais reais são oferecidas nos parques 

temáticos da Disney (EUA) e Euro Disney (França). Essas ações são voltadas a um 

crescente mercado real e virtual que comercializa, diariamente, para o mundo todo, 

centenas de produtos Disney licenciados da “Franquia Disney Princess estimulando 

milhares de pessoas, sobretudo mulheres adultas que, de forma infantilizada, projetam 

em suas filhas, crianças e adolescentes, a idealização do amor romântico, da 

heteronormatividade, do reforço patriarcal que envolve a submissão do gênero 

feminino, relacionada à fé, religião, fortuna e sexualidade. Dessa forma, as imagens e 

as linguagens nos filmes infantis têm um efeito performático sobre as crianças, que 

vão se desenhando como meninos/masculinos e meninas/femininas a partir de valores 

socialmente adequados para cada experiência binária de gênero.  

É nesse universo de fantasia cuidadosamente produzido para encantar e 

seduzir que são propostas, sutilmente, relações sociais de gênero. E “[...] inspiram, no 

mínimo, tanta autoridade cultural e legitimidade para ensinar papéis específicos, 

valores e ideais quanto os locais mais tradicionais de aprendizagem” (GIROUX, 1995, 

p. 51). E o mais interessante é que essa performatização de gênero, pelo fato de não 

ser uma afirmação ou uma negação, trata, muitas vezes, de uma construção subjetiva 

que ocorre por meio da repetição de atos que tenham correspondência com as normas 

sociais e culturais vigentes.  

As princesas dos estúdios Disney povoam o imaginário infantil há mais de 

oitenta anos, precisamente desde 1937, quando a Disney lançou sua primeira 

princesa, a Branca de Neve. Ao longo destes anos, elas passaram por diversas 

mudanças estéticas, visuais, e, sobretudo, comportamentais. Para a antropóloga 

Michele Escoura (2010, p.7), a diferença entre os gêneros ultrapassa a realidade e 

também domina a ficção voltada para o público infantil, que está na idade de 

entendimento e apreensão do que lhe é apresentado. Em oitenta anos de visualidades, 

percebe-se que perfil de princesas, recatadas, do lar, românticas tem sido alterado. 

Princesas fortes, guerreiras, geniosas, ousadas e valentes protagonizam, 

verdadeiramente suas histórias, traçam seu destino e, prioritariamente, desejam o bem 
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comum em detrimento dos anseios individuais anteriores ligados ao “felizes para 

sempre”, idealização de amor romântico e felicidade projetada e atrelada ao parceiro 

amoroso.  

Nos dias atuais, parte considerável das mulheres não vive somente com o 

pensamento de que o seu final feliz é ao lado de um príncipe encantado. Empoderadas 

belas e com personalidade fortes, traçam seu próprio destino e almejam o bem comum 

e não buscam a utopia de um final feliz ao lado de um príncipe, algumas delas nem 

sequer pensam ou acreditam que a sua felicidade depende de um príncipe encantado. 

De boa moça, ingênua, dedicada, amorosa, graciosa à espera do príncipe encantado, 

elas passaram a se mostrar guerreiras, fortes, rebeldes, independentes e capazes de 

enfrentar as agruras do mundo. (SABAT, 2010). Assim, por décadas, a identidade das 

princesas foi sendo alterada e, atualmente, surfam nas ondas feministas em busca do 

empoderamento, da voz ativa e do reconhecimento de seus valores, desconectados, 

mesmo que parcialmente, do modelo patriarcal vigente.  

Importante pontuar que essas mudanças de perfil já vêm sendo alteradas 

desde o surgimento das princesas denominadas modernas, que compõem a segunda 

geração de princesas, denominadas pela Disney de Renaissance. Forjados pela 

indústria do cinema e entretenimento, apresentam-se ao imaginário, essencialmente, 

do público feminino, autênticos exemplares de mulheres com etnicidades diferentes, 

demonstrando a globalização da Disneyzação: como a princesa sereia Ariel (1989), a 

princesa negra Tiana, (A princesa e o Sapo, 2009), a princesa do oriente Jasmine        

(Aladdin, 1995), a princesa norte-americana, indígena Pocahontas (1995), a guerreira 

chinesa princesa Mulan (1998) E como não mencionar a princesas contemporâneas, 

como a geniosa princesa escocesa protagonista do filme Valente, a Merida (2012), as 

irmãs, rainha congelada Elsa e princesa Ana do filme Frozen (2013). A levada, 

ingênua e atrapalhada princesa Rapunzel (Enrolados, 2012) e a desbravadora 

indígena da polinésia, Moana (2017). 

Tal mudança é explicada por Foucault (1984b) ao afirmar que cada período 

histórico lançou discursos diferentes de poderes e a mulher pode desempenhar 

diferentes papéis sociais, simultaneamente, num dado período histórico. Assim, é 

necessário desvendar o “império do significante” recoberto pelas práticas reais de 

poderes. A mulher exerce, paralelamente, diversos papéis: mãe, profissional, amante 
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desenvolvendo funções distintas em um núcleo e esse processo de produção nem 

sempre se mostra inteligível. Como as identidades e os papéis sociais das mulheres 

perpassam fundamentalmente, pelas suas formações históricas dos indivíduos, o 

filósofo contemporâneo reitera que, a construção da diferença dos sexos não aparece 

como um dispositivo específico de ordem social. Para Foucault o gênero permanece, 

porém como um “conceito estranho" no campo da diferença.  Pensar o gênero como 

uma ferramenta conceitual, que nos capacite a pensar as formas de poder que se 

exercem no modo de ser das mulheres, é uma forma de manter latente os laços entre 

relações de poder e estratégias de afrontamento (RIOT-SARCEY, 2014) 

Vivenciamos tardiamente, na américa-latina, apenas no início do século XXI, a 

modernidade pensada por Habermas, o que acabou gerando um mal estar uma vez 

que as imagens até então, acabavam sendo restritas ou à sua própria emancipação 

enquanto imagem, excetuando cumplicidades com racionalidade de domínio, o que, 

de certa forma legitima sua expansão, mas não as reflete (BARBERO, 2001).  Sair da 

periferia analítica38 ampliando o pensamento sobre a significação e autonomia das 

imagens pelas imagens: para que servem e a quem elas servem sob a perspectiva do 

reconhecimento, enquanto signo cultural, visual ou artístico, se mostra necessário e 

não se esgota na ideia de fragmentação. 

E esse processo tardio de modernização do imaginário acabou demarcado 

politicamente no Brasil pelo poder das elites que não se comportam propriamente 

como classes socioeconômicas, mas como clãs despóticos, cujas existência se 

legitimam a partir de uma multiplicidade de fatores: econômicos, financeiros, políticos, 

burocráticos, militares e religiosos (MARTINS, 2002) Ao refletir sobre a ideologia 

dominante de cada época, esses discursos permitem observar a evolução do papel 

da mulher na sociedade ocidental. Os tempos mudaram e as mulheres passaram a 

desempenhar trabalhos e papéis sociais que eram destinados apenas para o gênero 

masculino.  

O reflexo dessas relações de poder e autoridade se mostra, nitidamente, 

presente nos discursos narrativos e são reforçados imageticamente nos filmes de 

animação da Disney, gerando identificação cultural e exercendo, por conseguinte, um 

 
38 O termo periferia analítico foi utilizado aqui para denominar a dependência linguística e sonora como 
suporte analítico das imagens. 
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grande fascínio. Revestida de linguagem lúdica e complexas significações, sempre 

envolventes e bem elaboradas em seus efeitos hipnóticos, garantem a audiência 

global, sobretudo de crianças e adolescentes, seus principais espectadores. 

Paralelamente, percebe-se um mercado cinematográfico em ebulição, que não mede 

esforços para produzir reproduzir, por meio das narrativas, estereótipos que sejam 

adotados e reproduzidos por um grande número de espectadores. Embora haja quem 

não assuma posturas capazes de compactuar cegamente com as ideias sugeridas, 

tais artefatos culturais39 se caracterizam como instrumentos de produção e 

reprodução de significados culturais.  

 Para Ruth Sabat (2003, p. 149), grande parte desses artefatos de caráter 

"educativo" como o cinema, a televisão, os livros e até mesmo as histórias em 

quadrinhos, está inserida na área cultural revestidos de características “inocentes”. 

Com prazer e diversão também se educa e se produzem conhecimentos cujos 

conteúdos, muitas vezes, têm como principal função com/formar os sujeitos, 

moldando-os de acordo com as normas sociais, fortalecendo, assim o conceito 

trabalhado por de Silva (2006, p. 25) que aborda a identidade a partir da diferença.  

 Zipes (1995), um importante teórico dos contos de fada, argumenta que os 

filmes da Disney celebram um tipo masculino de poder, um estereótipo de gênero que 

parece ser inofensivo. Assim, é importante que pesquisadores culturais, educadores, 

e pais discutam criticamente a influência da Disney na formação do ambiente simbólico 

das crianças e dos jovens. Entrelaçada a outros estímulos sensoriais, essa influência 

deve ser pensada considerando sua relação com as narrativas contemporâneas e com 

as formas de representação, sobretudo no que tange o gênero feminino através das 

princesas que protagonizam a narrativa.  

 Os filmes infantis exercem muito bem o esforço de materialização daquilo que 

se compreende socialmente sobre ser homem e ser mulher, já que apresenta por meio 

das personagens os modos de ser masculino e feminino. [...] O gênero é materializado 

através de práticas discursivas, de normas regulatórias que não são nunca finalizadas, 

pois permanecem num processo constante de reafirmação. Tal processo é 

 
39 Artefatos culturais, veículos que produzem, reproduzem e dão autoridade às práticas culturais, como 
o cinema. 
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indispensável para garantir a hegemonia das leis regulatórias, sob a pena de fragilizar 

e abrir espaços para contestação de tais leis. (BUTLER, 1999, p. 153) 

Para Bruno Bettelheim (2007, p. 26) “A questão para a criança/adolescente não 

é ser boa, mas refere-se ao fato de com quem quer parecer? A criança decide isto se 

projetando calorosamente num personagem”. A criança decide isto com base na 

projeção afetiva a um determinado personagem. Se esta figura é uma pessoa “muito 

boa”, então a criança decide que quer ser boa também”. Seguindo tal raciocínio, o 

mesmo ocorre para as questões de gênero. O primeiro estágio do conceito de 

socialização é a imitação, e essa se dá pelos pais, as figuras nas quais as crianças 

irão se basear, primeiramente, para imitação. Em segundo lugar vem tudo aquilo que 

a criança absorve ao seu redor; ao assistir uma animação na qual a personagem 

principal arruma a casa, ou se submete a serviços abusivos, mesmo que 

inconscientemente, a criança procurará representar tal ato. Assim como, ela absorve 

as características da personagem principal ao ver os atos heroicos que irá querer 

reproduzir tal feito.  

Ao assistir um filme da Disney na qual a princesa idealiza um amor romântico, 

sonha com um príncipe encantado, rodeada por luxo, riqueza e futilidades sob a égide 

de um sistema patriarcal, mesmo inconscientemente, essa criança procurará 

reproduzir tais comportamentos na vida real. Da mesma forma, deverá absorver 

comportamentos e atos heroicos e de bondade, que também serão reproduzidos. 

Indiscutivelmente, percebemos que o sujeito pós-moderno, proferido por Lipovetsky 

(2009) existe, é real. Ele está preocupado com sua aparência, seu corpo, seu 

cotidiano, com o meio ambiente. Consumimos mais imagens do que comida. Elas 

surgem diante dos nossos olhos, se proliferam, invadem celulares, desktops, enchem 

caixas de e-mail e subjugam nossas mentes a uma forma de representação da 

realidade.  

Inspirada na teoria da sexualidade de Foucault, Teresa di Lauretis aborda 

gênero associado ao sexo e à tecnologia. Para a feminista (2007), colocar em pauta 

a proposta de que o gênero e suas representações também podem ser encarados 

como um produto de tecnologias sociais variadas, usadas pelo cinema e presente nos 

discursos institucionalizados espalhados pela web. Sob essas perspectivas, o gênero 

se apresenta não apenas como representação ou auto representação, associa essas 
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imagens à exploração comercial de bens de consumo da marca, legitimando de forma 

imperativa seus produtos e hipervisibilizando essas visualidades em todos os meios 

de comunicação, sobretudo na internet?  

 

  
Figura 12 - Campanha de Propaganda Contos de Melissa - anúncios de 

página dupla publicados na revista Capricho Melissa, 200740. 

 
40 Campanha Melissa, disponível em: https://www.justlia.com.br/2007/08/contos-de-melissa/> acesso 
em 11/11/2020 
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Figura 13 - Campanha de Propaganda Contos de Melissa - anúncios de página dupla publicados na 
revista Capricho Melissa, 200741. 

 
41 Campanha Melissa, disponível em: <https://www.justlia.com.br/2007/08/contos-de-melissa/> 

acesso em 11/11/2020 
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E assim, esses estereótipos de princesas se reafirmam cotidianamente na vida 

das mulheres. Um impacto imagético é de tamanha proporção que inunda o imaginário 

de artistas e fãs que não cansam de homenagear sua princesa favorita, seja por meio 

de imagens produzidas, ilustrações, vídeos, jogos ou fotografia. Cultuam o ideal de 

beleza e exaltam suas qualidades e personalidade em suas criações.  

Como forma de reafirmação do impacto mundial da Disneyzação da cultura na 

prática na vida cotidiana, trago como exemplo, Higgo Cabral, artista visual e exímio 

ilustrador brasileiro, na série “Encantadas”, lançada em 2015, e publicada no seu perfil 

do Instagram42  homenageia as princesas Disney traçando de forma sensual, imagens 

de atrizes femininas travestidas de princesas Disney. Ele faz uma releitura da 

personagem aliando a personalidade e semelhança física de atrizes brasileiras com a 

da princesa Disney. Daí, temos uma representação realista de Bela pela atriz Paola 

Oliveira, de Jasmine representada pela atriz Juliana Paes e tantas outras. 

 

 

Figura 14 - Ilustrações de Higgo Cabral, série Encantadas, 201643 

 

 Mas existem também outras ações artísticas de releituras das imagens de 

princesas, mais inclusivas. Entendo que as imagens da pós-modernidade acentuam 

a ideia de efemeridade de Bauman (2001) e concentram-se nos valores do presente. 

Assim, mesmo sob a égide do sistema capitalista são construídos modelos sociais de 

 
42 Perfil do artista @higgo_cabral no Instagram 
43 Ilustrações Higgo Cabral. Disponível em: <https://www.instagram.com/explore/tags/higgocabral/> 

https://www.instagram.com/explore/tags/higgocabral/
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identidade cultural com o interesse de manutenção de uma sociedade que favoreça a 

posse de materialidades e o empoderamento das estruturas sociais. Diante de uma 

sociedade com maior acesso à informação, seja por meio das instituições 

educacionais, seja por meio da mídia, da literatura ou dos recursos tecnológicos, uma 

das maneiras encontradas para a manutenção dos arranjos sociais é a construção de 

identidades via os simbolismos e os artefatos culturais.  

 

 

Figura 15 - Ilustrações da artista Ashleigh Beevers, série Pin Ups, 201644. 

 

Ashleigh Beevens, com propriedade, demonstrou na série Pin Ups uma outra 

visão das princesas. Bastante populares nas décadas de 1940 e 1950, sobretudo 

entre os soldados durante a Segunda Guerra Mundial, as Pin Ups: mulheres 

charmosas e curvilíneas em poses sensuais estampavam capas de revistas, pôsteres, 

calendários e diversos materiais publicitários da época, da qual acabaram se tornando 

ícones. A australiana ressignificou as princesas da Disney ostentando lindas curvas e 

muita sensualidade. Uma representação, no mínimo, inusitada.  

No ano de 2012, foi a vez da marca Harrod’s45 , a loja de departamentos mais 

famosa do mundo, sediada originalmente em Londres, fazer uma parceria com vários 

estilistas famosos e compor sua vitrine de natal da loja inspirada nas princesas Disney. 

A loja pediu que eles recriassem seus vestidos e o resultado do ensaio fotográfico 

 
44 Série Pin Ups, Ashleigh Beevens. Disponível em: 
<https://br.blastingnews.com/curiosidades/2017/03/artista-retrata-princesas-da-disney-como-pin-ups-
curvilineas-e-muito-sensuais-001551291.html> acesso em 23/03/2020 
45 Site Harrold’s. Disponível em <https://www.harrods.com/en-pt/> acesso em 23/03/2021. 
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contendo várias imagens de princesas Disney está disponível do site da fotógrafa, que 

tem milhares de visualizações 

 

 

Figura 16 - Imagens de croquis da campanha Harrod’s - Princesas Disney. Idealizados pelos estilista 
Roberto Cavalli, que criou um vestido animal print e pelo estilista Versace, que criou um modelo de 

luxo para Cinderela, 201246. 

  

 Essas imagens e tantos outros projetos artísticos, que utilizam as plataformas 

de web e suportes de tecnologia de áudio, e vídeo, streaming criam conexões e 

reforça a existência de uma força cultural imagética mundial Disney que se faz 

presente.  

 A coleção literária infantil, a Revolução das Princesas47 foi desenvolvida pela 

ONG Plan Internacional Brasil para inspirar meninas a serem as heroínas de suas 

 
46 Imagens disponíveis em https://f-utilidades.com/2012/10/25/harrods-os-estilistas-e-as-princesas-da-
disney/ acesso em 12/09/2020 
47 Projeto A revolução das princesas. Disponível em https://www.arevolucaodasprincesas.com.br/ 
acesso em 12/09/2020 
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vidas. O mais interessante, é que se trata de um projeto artístico, social e a renda 

obtida com a venda dos livros é totalmente revertida para o projeto “Escola de 

Liderança”, voltado para meninas em situação de vulnerabilidade social, que acontece 

no Maranhão, no Piauí, na Bahia e em São Paulo. Os primeiros quatro livros da 

coleção literária: A revolução da Cinderela, A revolução da Rapunzel, A revolução da 

Ariel e A revolução da Aurora foram lançados em 2020. Foram escritos, 

voluntariamente, por mulheres: escritoras e ilustradoras e contou com o apoio cultural 

da agência Young & Rubricam de publicidade.  

 

Figura 17: Site da coleção Revolução das Princesas – Plan International, contendo quatro livros 

disponíveis para aquisição48  

 A proposta artística consistiu na recriação das histórias clássicas da Disney 

propiciando a essas imagens de princesas um perfil identitário mais moderno, tanto 

das princesas clássicas, Cinderela, Bela (Aurora), quanto das princesas modernas 

Ariel e Rapunzel com o objetivo de atualizar essas narrativas trazendo uma 

perspectiva mais inclusiva para as crianças do século XXI. Nas novas versões 

apresentadas, as princesas não são nada indefesas, são heroínas fortes e corajosas 

que montam em seus cavalos, lutam contra bruxas e dragões e salvam príncipes, que 

também precisam de ajuda.  

 

 

 
48 Link do vídeo do projeto A Revolução das Princesas produzido pela Young & Rubricam. Disponível 
em:  https://www.youtube.com/watch?v=CKLXnJuSV-k&feature=youtu.be acesso em 23/05/2020 
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_______________________________________  
 

1.2.2 - Produtos culturais da Franquia Disney Princess 
 
 
 
 
 

 

Figura 18 - Princesas oficiais49 da franquia de mídia Disney Princess50  

Já vivenciando o prenúncio da chamada quarta onda feminista Eberson (2014) 

explica como a Disney vem moldando as visualidades das princesas de acordo com 

 
49 A rainha Elsa, a princesa Ana e a princesa Moana, embora sejam exploradas comercialmente pela 

franquia, não constam da foto porque ainda não foram coroadas pela franquia. A solenidade oficial de 
coroação das princesas acontece no castelo da Cinderela, em cerimônia, com a presença de 
convidados. 
50Princesas oficiais Disney que compõem a franquia Disney Princess. Disponível em 

<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1003436540-painel-tecido-sublimado-3d-princesas-disney-
400m-x-250m-_JM?quantity=1&variation=22447178001> Acesso:12/08/2020 
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as ondas do feminismo51. A última década do século XX não foi fácil para a Disney. 

Em crise financeira, a marca precisava se reinventar, conquistar novos públicos e 

reavivar os antigos personagens na cabeça e no coração das novas gerações. Assim, 

ainda no ano 2000, a Walt Disney Company lançou a franquia de mídia Disney 

Princess.52 O panorama era pessimista, as imagens de princesas clássicas, já não 

mais representavam àquela geração, as modernas, embora tenham sido bem 

recebidas não demonstravam tanta proximidade identitária. Os anos de 2007 e 2008, 

marcaram pela queda no número de guests. Em paralelo, produtores de cinema, a 

partir da experiência Disney, lançam a produtora Dreamworks, e começam a se 

destacar no mercado de cinema de animação. Era vital, naquele momento, criar 

estratégias que incentivassem o interesse dos produtos culturais Disney pelas novas 

gerações. Com foco no perfil do seu espectador, a Disney resgatou as imagens 

originais de princesas, deu a elas novas roupagens, adequando-as, 

comportamentalmente, ao mundo contemporâneo e iniciou a reconstrução imagética 

das princesas no imaginário das crianças e adultos, conectando ao passado e 

trazendo novidades imagéticas. (VAZ, 2018) Inicialmente, o que parecia um absurdo 

até para a equipe de produção cinematográfica, que a princípio não acreditava no 

sucesso da franquia, se transformou em quatro bilhões de dólares no ano de 2009 e, 

a Disney Princess, tornou-se a mais bem sucedida franquia de mídia daquele ano.  

A Jornalista Peggy Orenstein, em um artigo de opinião no The New York Times 

Magazine intitulado “O que há de errado com a cinderela”, tematizou algumas 

questões como a autoestima das jovens, a sexualização da infância e, em particular, 

o discurso da heteronormatividade e de como a cultura da princesa é disseminada 

para os jovens. O assunto teve tanta repercussão que foi aprofundado em 2011 pela 

autora, tornando-se um best seller: a obra “Cinderella eat my daughter”. Nele, 

Orenstein investiga o ideal feminino proposto na cinematografia, além de observar o 

caráter universal das mercadorias da franquia e da verificação de que todas as facetas 

do jogo têm a sua princesa equivalente. A jornalista e escritora aponta, entre outros 

 
51Artigo de opinião EBERSOL, Kaitlin (2014) <http://www.highbrowmagazine.com/4388-how-fourth-
wave-feminism-changing-disney-s-princesses>, acesso em 18/08/2020  
52 A franquia oficial de Princesas Disney é uma das mais bem sucedidas do mundo. Foi criada em 

janeiro de 2000 por Andy Mooney, então presidente de produtos da The Walt Disney Pictures com o 
objetivo de comercializar os produtos das personagens femininas (nem todas as princesas, 
oficialmente, como Sininho e Mulan) que tem alta repercussão junto ao público infantil. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Princess
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_to_children
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising_to_children
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fatores, o complexo industrial de exploração das imagens das princesas por meio de 

manobras de marketing que utilizam o imaginário infantil das crianças para gerir mais 

de vinte e seis mil itens associados às beldades “reais” da Disney no mercado: de 

bonecas, fantasias, acessórios, jogos, brinquedos, pelúcias a itens escolares, como 

cadernos, estojos, lápis e mochilas que são comercializados em grande escala e com 

uma variedade de preço que propicia a aquisição por crianças de todas as classes 

sociais.  

Os filmes de princesas da Disney não se desvelam em diversões 

transparentes. Suas narrativas fornecem um espaço visual turvo, envolto por uma 

esfera de consumismo e mercantilização. Existe em torno da produção 

cinematográfica realizada pela Disney o entendimento da ‘imagem como produto a 

ser consumido’. Essas estratégias comerciais são orquestradas para transformar o 

cinema em uma cultura de massa. Esse panorama demonstra que a representação 

imagética fílmica é hoje apenas um dos artefatos culturais que compõem um grande 

pacote multimídia de consumo cultural da Disney, cujo funcionamento dentro da lógica 

do mundo globalizado, permite a massificação do consumo e a ampla visibilidade de 

informações.  

À essas imagens são dadas convenientes roupagens e caracterizações de 

ineditismo com vistas na recepção. Assim, forjadas em subprodutos culturais 

midiáticos, são disseminadas e compartilhadas, pelos canais comunicacionais 

corporativos: plataformas sociais e de streaming. Fazendo uso das transmidialidades, 

artefatos são repaginados, recriados, adequados "linguística e esteticamente” geram 

novas narrativas, como uma extensão da linha de produção, só que de conteúdo, 

divulgados como complementares visando a audiência de seu espectador. É como se 

compararmos, grosseiramente, ao modus operandi do processo industrial de meados 

do século XX. Enfim, parafraseando o pensador e antropólogo expoente da pós-

modernidade Nestor Garcia Canclini “(...) hoje todas as culturas são de fronteira. 

Todas as artes se desenvolvem em relação com as outras artes. (...) As culturas 

perdem as relações exclusivas de seus territórios, mas ganham em comunicação e 

conhecimento” (CANCLINI, 2000, p.348) 

Atualmente, a franquia Disney Princess explora imagética e comercialmente 

onze personagens femininas que são, oficialmente, coroadas pela franquia, com 
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exceção das princesas Ana e Moana e a rainha Elsa, que ainda não passaram pelos 

ritos oficiais de coroação, mas têm suas imagens exploradas pela franquia que 

determina os investimentos de imagem que variam conforme o desempenho de 

vendas dos produtos e aceitação pelo público.  

A princesa Rapunzel por exemplo, possui maior empatia do público. Os 

produtos que levam seu nome estão entre os mais vendidos e as pesquisas de 

marketing apontam o nível de investimento em determinada personagem e as redes 

sociais têm sido um excelente termômetro de mensuração. De acordo com o site 

Collider53, o filme de animação 3D Enrolados da Disney que atualiza a fábula da 

princesa Rapunzel, superou Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, e ficou no 

primeiro lugar na bilheteria desta semana nos Estados Unidos, com U$ 21,5 milhões 

enquanto que Harry Potter faturou US$ 16,7 milhões, e em terceiro lugar ficou 

Burlesque, com US$ R$ 6,1 milhões.  

E, assim, se reinventando, criando novas formas de interação com seus 

prospects: produções fílmicas no formato live-action54, plataforma de streaming 

Disney plus e gestão dos perfis oficiais nas redes sociais, a Disney voltou a lotar, 

diariamente, seus parques temáticos e comercializar seus produtos culturais. Cada 

nova princesa que se anuncia, é reativada a marca, são lançados inúmeros produtos 

pela franquia, gerando um ciclo de consumo desses e de outros produtos culturais. O 

filme Mulan, no formato live-action, foi o mais recente lançamento da franquia. 

Lançado em 2020 com atraso, devido à pandemia, ocorreu através das plataformas 

de streaming e encontra-se disponível para os assinantes do canal Disney Plus. 

Através das plataformas sociais, geridas pela franquia no Brasil, percebe-se a 

preocupação com o estabelecimento de vínculos emocionais com as fãs da marca, 

sobretudo as mulheres, que amam as princesas como artefatos culturais. Uma das 

estratégias de divulgação orquestradas pela Disney, que demonstra de forma clara a 

força das representações imagéticas fílmicas, é o uso das narrativas transmídia55. Na 

 
53 Disponível no portal Terra <https://www.terra.com.br/diversao/cinema/enrolados-bate-harry-potter-e-
lidera-bilheteria-nos-eua,342ce562c3a7a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html acesso em 
23/03/2020 
54 Termo utilizado para definir os trabalhos que são realizados por atores reais, que não usam 
animação. Este termo é usado também em jogos eletrônicos. 
55 O termo transmídia foi citado pela primeira vez pelo professor Marsha Kinder, da University of 
Southern Califórnia (EUA), em 1991. Em 2003, o professor, Henry Jenkins, do MIT – publicou um artigo 

https://www.terra.com.br/diversao/cinema/enrolados-bate-harry-potter-e-lidera-bilheteria-nos-eua,342ce562c3a7a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/diversao/cinema/enrolados-bate-harry-potter-e-lidera-bilheteria-nos-eua,342ce562c3a7a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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prática, trata-se da apropriação das imagens cinéticas com vistas à ampliação, 

expansão de conteúdos e criação de novos enredos históricos a novos públicos, 

disseminados, cultural e midiaticamente nas plataformas sociais da internet56, via 

streaming etc. O uso desta estratégia, sob a ótica das relações de consumo e 

globalização permite a hipervisibilidade imagética, expondo-as no “templo do 

exibicionismo”57 – a rede social. Nessa perspectiva, a associação do aspecto visual 

proposto através das imagens audiovisuais cinéticas e utilizada transmidiaticamente 

na internet, oferece uma proximidade dos sentidos que não pode ser rivalizada pela 

mídia impressa. (MIRZOEFF apud SABAT, 2001, grifo meu). 

Entre os anos de 2007 a 2015, a Disney promoveu uma campanha para 

divulgar o Disney Park, reforçando a ideia da hashtag #souprincesasoureal trabalhada 

nas redes sociais geridas pela franquia Princess. Convidou a fotógrafa americana 

Annie Leibovitz, de Connecticut para assinar, artisticamente, o projeto “Disney Dream 

Portrait”, uma série de fotos aliando a imagem de celebridades às visualidades 

presentes nos filmes de princesas e contos de fada da Disney, como uma espécie de 

live-action no formato fotográfico, promovendo a campanha o “ano de um milhão de 

sonhos” As fotos são releituras de cenas conhecidas de algum filme ou história da 

Disney registradas sob o olhar da fotógrafa. Cada foto da série é protagonizada por 

artistas famosas, mulheres norte-americanas, em sua maioria. 

 
na revista Technology Review, onde mencionava projetos com a narrativa transmídia. Mais adiante, em 
seu livro intitulado Cultura da Convergência, Jenkins define a narrativa transmídia como “[...] uma nova 
estética que surgiu em resposta à convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências 
aos consumidores e depende da participação ativa de comunidades de conhecimento”. (JENKINS, 
2009, p.49). A partir daí, vários estudos surgiram em diferentes partes do mundo sobre o processo 
comunicacional e interativo da narrativa transmídia enquanto construtora de histórias para 
multiplataformas, pois se trata de um conceito em constante processo de evolução e adaptação no 
cenário de produção audiovisual. Sendo assim, não há uma verdade absoluta sobre o tema e ainda 
persistem muitas discussões sobre sua usabilidade e aplicabilidade no meio comunicacional. 
56 Andrew Keen (2012, p. 87) destaca que as mídias sociais não têm objetivo de promover a união das 
sociedades por meio das tecnologias, mas favorecer que marcas e empresas tenham acesso às 
pessoas, ou seja, ao invés de sermos usuários das redes, somos, na realidade, seu produto. 
57 Para Andrew Keen apud Abreu (2015) Às redes sociais estão se tornando templo de exibicionismo, 
onde as identidades estão atreladas demais à própria imagem para perceberem que se tornaram 
mercadorias da indústria cultural. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Disney
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Figura 19 - Projeto Disney Dream Portraits, por Annie Leibovitz. Registro making off /fotografia série 
Brave protagonizada pela atriz e produtora americana Jessica Michelle Chastain, conhecida por seus 

papéis em filmes com temas feministas, 2015.58  

  

 Annie Leibovitz ao reproduzir esteticamente essas releituras artísticas de 

situações vivenciadas pelas princesas Disney nas narrativas, intenciona transmitir e 

avivar questões relacionadas à Disneyzação da Cultura, reafirmando comportamentos 

 
58 Annie Leibovitz - http://www.ideafixa.com/oldbutgold/a-disney-sob-o-olhar-de-annie-leibovitz 
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femininos de personagens fictícios, trazendo-os para o mundo real, estimulando 

pensamentos e reações relacionadas à ideia de que toda mulher pode ser uma 

princesa na vida real. 

 

Figura 20 - Projeto Disney Dream Portraits, por Annie Leibovitz. Princesa Rapunzel, 201559 

 

 

Figura 21 - Projeto Disney Dream Portraits, por Annie Leibovitz. Princesa Tiana, 201560 

 
59 Annie Leibovitz - http://www.ideafixa.com/oldbutgold/a-disney-sob-o-olhar-de-annie-leibovitz 
60 Annie Leibovitz - http://www.ideafixa.com/oldbutgold/a-disney-sob-o-olhar-de-annie-leibovitz 
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Figura 22 - Peça publicitária Disney Park protagonizada pela atriz Scarlett Johansson e publicada no 
jornal The Daily Telegraph em 12/08/2013. Título do anúncio: Onde toda história da Cinderela se 

torna realidade. 

 Essa campanha de comunicação da Disney, divulgada em diversas plataformas 

e formatos era formada por uma imagem central, uma celebridade norte-americana, 

que enfatizava questões sobre o “aprincesamento61”. No material publicitário: “Onde 

você é o mais justo de todos”, a atriz Rachel Weisz, protagonizou a Branca de Neve, 

assim como a atriz Jessica Biel Timberlake deu vida a Pocahontas no material 

publicitário “Onde os sonhos correm livremente”.  

 Definitivamente, as princesas Disney invadiram a web. A versão brasileira da 

página social da franquia mundial Princesas Disney Brasil no Facebook possui, 

atualmente, milhares de seguidoras. Um número que cresce diariamente formado por 

um público, essencialmente, do gênero feminino: adolescentes, jovens solteiras e 

adultas – mães, heterossexuais, espectadoras dos filmes e consumidoras vorazes 

alimentadas pelas visualidades das princesas Disney – visivelmente percebido pela 

forma como ocorrem as interações. Através da página social gerida pela marca, 

percebe-se um comportamento social infantilizado e, psicologicamente, de projeção 

relacionada à ideia de patriarcalismo, amor romântico fé, perseverança, resiliência, 

 
61 Aprincesamento é um termo utilizado por alguns pesquisadores para referir-se ao modelo 
comportamental e social imposto pela Disneyzação da cultura. A professora, doutoranda e historiadora, 
Janira Sodré, em entrevista realizada para essa tese-criação, faz uso do termo. 
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contrapondo a leves traços de contestações impulsividade e personalidade forte – 

manifestações típicas da juventude na contemporaneidade. Entendo que essas 

estratégias de transmidialidades de conteúdos objetivam reforçar, culturalmente, 

sobretudo nas meninas e mulheres adultas, que seguem as redes sociais da marca, 

a Disneyzação. Essa exploração midiática das imagens de princesa extraídas da 

ficção, quando teletransportadas, ressignificadas a outros contextos, 

transmidiaticamente são reprogramadas para o mundo contemporâneo e adquirem 

assim, o status de arte de pós-produção.62 

Nas redes sociais, geridas pela Franquia Princesas da Disney, como o 

Facebook Disney Princesa Brasil63 percebe-se uma preocupação da gestão de 

estabelecimento de vínculos emocionais com fãs da marca, sobretudo fãs de 

princesas, entendidas no contexto como “produto midiático”. Lançada na rede social 

Facebook em 2011, a versão brasileira da página social da franquia de princesas 

Disney possui atualmente 381.015 seguidores.  

Formado, essencialmente, por um público de gênero feminino: adolescentes, 

jovens solteiras e adultas – mães, heterossexuais, espectadoras dos filmes e 

consumidoras vorazes das alimentadas pela cultura visual visualidades fãs das 

princesas da Disney – da forma lúdica como ocorrem as interações, com uso de emoji 

e marcações nas postagens. Um comportamento social infantilizado e, 

psicologicamente, de projeção, relacionadas aos ideais do patriarcado ligados ao 

amor romântico fé, perseverança, resiliência, contrapondo à leves traços de 

contestações impulsividade e personalidade forte – manifestações típicas da 

juventude na contemporaneidade. É perceptível essa necessidade de interação e 

aproximação com o público. O uso de enquetes, memes e quiz estimulam a 

interatividade do público espectador, geram likes (curtidas), provocando interação e 

interlocução. Por meio de questões banais, perguntas leves que te fazem associar 

sua identidade à personalidade de uma determinada princesa. E essas mensagens 

carregam, quase sempre, grande carga de humor e funcionam muito bem, dando a 

 
62 Termo utilizado por Bourriaud (2009)  
63 Disponível em <Https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBrasil/> Lançada no Facebook em 2011, 

a página social da versão brasileira da franquia mundial Princesas Disney possui em 15 de fevereiro 
de 2021 2019, 381.015 seguidores. A página social da franquia no Instagram possui 5490 seguidores 
@disneyprincesabr e foi lançada recentemente, em setembro de 2020, tem apenas 106 publicações  
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leveza necessária e promovendo, além de interação, o riso fácil e despretensioso, 

como demonstra o post abaixo.  

 

Figura 23 - Post de divulgação - página Disney Princesa Brasil, publicado no Facebook em 
17/10/201964. Legenda: Qual seria sua reação se acabasse a internet do reino?  

 

A legenda do post traz uma pergunta e propõe interação: Qual seria a sua 

reação se acabasse a internet do reino? Um jogo para verificar com qual princesa elas 

mais se identificam. Informação preciosa que pode servir à Disney como uma 

pesquisa sobre empatia. Interessante notar que toda essa interação é imagética. Não 

há discurso linguístico que exprime o sentimento delas. A número 1 é a Ariel - ela 

demonstra uma reação de medo e apreensão na imagem, que, trazendo para o mundo 

contemporâneo, seria o medo pela falta da rede de internet no reino. A segunda é a 

Cinderela que demonstra ira na visualidade. Ela ficaria muito brava se acabasse a 

internet no reino. A Rapunzel, impetuosa, quebraria tudo, e partiria para a briga, 

acharia um culpado para a situação. E a Vanellope, embora não seja princesa oficial 

da franquia, também devido à sua autoestima alta e por se considerar uma princesa, 

sem nem mesmo ter o título, demonstra com seu olhar um certo sentimento de culpa 

ou remorso, ao imaginar que a falta de internet no reino possa ter sido causada por 

 
64Post disponível em: 
<https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBrasil/photos/a.226471560743779/2514584658599113/?t
ype=3&theater> acesso em 20-12-2020 

https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBrasil/photos/a.226471560743779/2514584658599113/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBrasil/photos/a.226471560743779/2514584658599113/?type=3&theater
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culpa dela. Desta forma, reprogramando as imagens existentes e inseri-las em 

contextos contemporâneos, é a forma como a Disney Princess vêm mantendo viva, 

dia após dia, a imagem e a representação das princesas na vida de seus 

espectadores, que agora navegam pela internet. 
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Capítulo 2 
_______________________________________  

 
 

Metodologia criativa parte 1:  
análises Interseccionais e fílmicas dos 
produtos culturais Disney delineiam a 

pré-produção. 
 

 

Figura 24: Imagem GIF - WIFI Ralf, quebrando a Internet. Self das princesas Disney com Vanellope65  

 
65 Link GIF <https://media.giphy.com/media/9G1kXVZBmq9BHBRsFw/giphy.gif acesso em 24/03/2021 
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 As últimas décadas foram marcadas por reflexões, teorizações e estudo das 

minorias, sob a ótica da multiplicidade de diferenciações, que, articuladas a gênero, 

permeiam o social” (PISCITELLI, 2008, p. 263). Na prática esse movimento se mostra 

muito pouco relacionado às políticas públicas. O seu enfoque são as políticas de 

símbolos culturais de identificação racial ou de gêneros de linguagem, as quais 

legitimam cultural e politicamente o poder sobre os grupos subordinados.  

 A imagem GIF (Figura 24), remete à mais atualizada releitura das personagens 

princesas já realizadas pela Disney. Considerado um conteúdo transmídia, por ser 

extensivo ao filme e não compor o rol de cenas originais da trama de “WIFI Ralf 

Quebrando a Internet”, essa imagem foi amplamente divulgada em todos os meios 

digitais no formato GIF (movimento) como forma de reforço da nova roupagem 

imagética e de comportamento das princesas no século XXI.  No filme, a cena do 

encontro das princesas Disney com Vanellope é tão marcante que faz parte da 

composição de cenas do trailer de divulgação do filme. Ela demonstra o 

posicionamento atual Disney sobre as identidades das princesas.  

 A cena66, leve e bem humorada traz uma autocrítica, interpretadas pela crítica 

como um “mea culpa” sobre posturas tradicionalistas, sexistas e, sobretudo, 

machistas abordadas nas narrativas Disney ao longo de mais de oitenta anos67. Ela 

se passa em um camarim, espaço reservado às princesas. Ele é invadido por 

Vanellope (protagonista). Ao se deparar com todas as princesas juntas, em um 

momento de descontração, utilizando smartphones e vestindo roupas atuais, 

Vanellope se apresenta a elas também como uma princesa. A partir daí ela começa a 

ser sabatinada pelas princesas que desejam verificar se realmente ela tem esse título. 

Acompanhe a transcrição da cena:  

– “Você tem cabelos mágicos?”, pergunta Rapunzel.  

– “Mãos mágicas?”, questiona Elsa.  

– Cinderela quer saber: – Os animais falam com você?  

E Branca de Neve questiona: – Você foi envenenada?  

Tiana e Aurora querem saber: – Foi Amaldiçoada?  

 
66Trailer do filme WIFI Ralf, quebrando a Internet, disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=Tm0-ad8OL3I> acesso em 12/12/2020 
67Artigo de opinião. Disponível em <https://mdemulher.abril.com.br/cultura/disney-reune-todas-as-
princesas-e-faz-piada-sobre-o-proprio-machismo/> acesso em 12/12/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Tm0-ad8OL3I
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Bela e Rapunzel perguntam: – Foi sequestrada, escravizada.  

Vanellope, então com ar de preocupação, retruca: – “Vocês estão bem? Devo chamar 

a polícia?”  

É aí que Rapunzel pergunta: – “Todo mundo acha que tudo se resolveu para você 

depois que apareceu um homem fortão?”  

Vanellope então responde: “SIM! Por que as pessoas acham isso?!”  

Então todas se identificam e respondem em coro: – Sim, ela é uma princesa! 

 Interessante notar o quanto a figura do príncipe encantado passou a ser 

substituída nas narrativas das princesas da Renaissance (modernas) e reafirmada 

como excludente e até mesmo descartada, nas narrativas das princesas 

contemporâneas. A busca pelo “amor verdadeiro” já não tem o mesmo 

endereçamento e não se refere ao amor romântico entre um homem e uma mulher. 

Ele se ampliou para o amor familiar, o amor fraternal, o amor pela pátria, pelo reino, 

pela nação, por sua comunidade. Mas ainda existem barreiras a serem transpostas e 

muito a ser discutido. A questão do posicionamento heteronormativo de todas as 

personagens princesas ainda é um assunto tabu na Disney. Existem especulações, 

mas nada explícito sobre o posicionamento ou mesmo abertura de fala sobre o 

assunto. Isso é decorrente da postura adotada pela Walt Disney Company que reflete 

o pensamento de Walt Elias Disney – denominado por Brode (2014) como um 

posicionamento pendular, vagando entre o tradicionalismo e o progressismo.  

 A emergência dos estudos das, assim denominadas “categorias de articulação 

e/ou Interseccionalidade” tem atraído à atenção de diversas abordagens do 

pensamento feminista, dos estudos de mulheres e das teorias de gênero 

contemporâneas (HENNING, 2015). E diz que, embora o termo “Interseccionalidade” 

tenha sido cunhado nos idos de 1989 pela teórica feminista estadunidense Kimberlé 

Crenshaw, há registros de suas contribuições ao movimento feminista que datam de 

um período anterior entre 1973-1980. Essa perspectiva não se restringe apenas à 

opressão das mulheres, mas na relação das muitas a outras formas de dominação e 

de desigualdades que limitam a vida das pessoas.  

 Para Crenshaw (2002), Interseccionalidades são formas de capturar as 

consequências da interação entre duas ou mais formas de subordinação, por 

exemplo: o sexismo, o racismo, o patriarcalismo, entre outras. Essa noção de 
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“interação” entre formas de subordinação possibilitaria superar a noção de 

superposição hierárquica de opressões. 

 Importante pontuar que o conceito de Interseccionalidade não provê 

orientações metodológicas fixas de investigação feminista. Trata-se de um processo 

de descobertas, que demonstra a complexidade e contradições do mundo atual e nos 

serve de estímulo para novas compreensões, por vezes não ortodoxas, de se analisar 

o feminino e a construção de feminilidades. (...) A Interseccionalidade não produz uma 

camisa-de-força normativa para monitorar a investigação (...) na busca de uma linha 

correta. Ao invés disso, encoraja cada acadêmica feminista a se envolver criticamente 

com suas próprias hipóteses seguindo os interesses de uma investigação feminista 

reflexiva, crítica e responsável (DAVIS 2008, p. 79). 

 Parafraseando Simone de Beauvoir “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. 

Reitero que os estudos do feminino norteiam e são para mim, o ponto de partida desta 

tese-criação. O gênero, como identidade, é adquirido através das inúmeras práticas 

sociais, que são absorvidas nos campos culturais pelos quais transitamos 

diariamente, por isso ele se encontra em constante mutação. O gênero não é uma 

listagem de qualificações sociais ou habilidades expressas pelo nosso corpo biológico. 

Para Carla Akotirene (2019) o gênero perpassa o corpo e o constitui, o biológico e o 

social não podem ser vistos separadamente. Esses atravessamentos do gênero 

impactam o corpo de diferentes formas influenciando em sua leitura social, por essa 

razão, gênero e raça se misturam. O “gênero inscreve o corpo racializado” 

(AKOTIRENE, 2019, p.24). 

 A partir do entendimento de uma existência formativa identitária da categoria 

mulher68 em construção, não há, na minha opinião, como negar que os impactos 

imagéticos, discursivos e sociais sobre as mulheres, em toda sua existência, podem 

gerar reflexos comportamentais e identitários, mascarando sua essência. Os 

 
68  A categoria mulher tem sido foco da crítica feminista desconstrucionista e anti-essencialista. Desde 
Beauvoir em “o que é ser mulher?”, a categoria havia perdido e recuperado sucessivamente seu sentido 
político, na medida em que representa aquilo contra o qual se luta: o pensamento binário, iluminista, 
racionalista, essencialista. E nesse marco, os binarismos mulher-homem se emaranham com outros 
criticados pelo feminismo: objetividade subjetividade; público-privado; natureza-cultura. A questão do 
sujeito é central na teoria feminista, seja pela procura de um sujeito feminista, seja para acabar com 
qualquer ideia de sujeito transcendental e universal que foi o homem do iluminismo (branco, europeu, 
dono de si). 
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atravessamentos do gênero alcançam os corpos de maneira distinta, impactando 

sobre a leitura social dos mesmos.  Tal noção nos leva a crer que as identidades são 

essencialmente performativas, construídas e exibidas por meio de comportamentos 

sociais: A performatividade consiste no modo como desempenhamos atos de 

identidades como uma série contínua de performances sociais, linguísticas e culturais, 

em vez da expressão de uma identidade anterior, una e imutável. Ou seja, uma 

compreensão da performatividade possibilita observar a produção da identidade no 

fazer. (MOZDZENSKI, 2015, p.85-86).  

 Hoje compreendendo de forma clarificada que o feminismo interseccional 

reconhece que as mulheres são diferentes e enfrentam situações distintas de acordo 

com raça, etnia, classe social, condição física, orientação sexual, leva-se em conta os 

contextos históricos, culturais, sociais e políticos que também reconhecem as 

experiências individuais únicas, resultantes da união de diferentes tipos de violências 

simbólicas (e empíricas). Assim, proponho a seguir a realização de um mapeamento 

interseccional dos discursos e das imagens, que perpassam as identidades da  

mediadas pelos filmes de princesas Disney e imagens reproduzidas 

transmidiaticamente em diversos meios e formatos, verificando entre outros fins, as 

relações de poder que envolvem, criticamente imagens produzidas e ressignificadas 

das princesas da Disney se mostraram fundamentais para entender esse universo das 

princesas Disney e, por conseguinte, balizar o processo criativo de pré-produção da 

minha art form. 

 Os homens protagonizaram durante muitos anos a direção das produções 

fílmicas e de animação das Princesas Disney. A primeira mulher cineasta a dirigir um 

filme longa metragem animado em um grande estúdio foi Brenda Chapman, com a 

produção do filme Valente (1012), conquistando no ano posterior, grandes premiações 

como o Oscar de melhor filme de animação e o prêmio BAFTA de cinema: melhor 

animação”. Em 2013, Jennifer Lee, outra cineasta mulher, dirigiu Frozen e também foi 

vencedora do Oscar de melhor filme de animação. Mas a alegria da representatividade 

feminina nos filmes de princesa durou pouco e o filme Moana (2018) foi dirigido sob 

os olhares masculinos dos cineastas, John Musker e Ron Clements - velhos 

conhecidos da Disney, dirigiram juntos vários longas metragens de animação de 

princesas, como: A pequena Sereia (1989) Aladdin (1992) e A princesa e o sapo 

(2009). Porém, esse poder androcêntrico, imposto sobre os modos de representação 
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feminina presentes nas personalidades das personagens de princesas da Disney, 

naturalizando a heteronormatividade e reafirmando a binaridade de gênero associado 

a comportamentos de passividade, permissividade idealizados e contemplativo tem 

sido conveniente ao discurso do patriarcado, que, via de regra, sustenta os valores 

familiares e religiosos tradicionais norte-americano. Daí a importância analítica deste 

projeto: identificar como e de que forma os discursos se apresentam em cada filme, 

como ele é passado por meio de cada personagem de princesa. E esse como, vai 

muito além de uma linguagem fílmica, perpassa os modos de ação, a expressão, as 

atitudes, os vários pontos de vista dos discursos presentes (explícitos) e dos discursos 

ausentes (implícitos) abafados pelo silêncio, mas que se fazem representar 

imageticamente nas visualidades, por meio de um olhar, uma ação, um ato 

comportamental.  

 Não encontrando, em meio às publicações acadêmicas no campo da cultura 

visual, nenhum instrumento metodológico analítico de viés culturalista que abrangesse 

a análise das telas: análise fílmica e análise da imagem-mídia, pela ótica da 

Interseccionalidade, optei pela criação de uma proposta metodológica que resultou na  

composição de dois instrumentos de pesquisa distintos que serão apresentados, o 

primeiro: categorias dos estudos Interseccionais feministas, análise fílmica (dos 

produtos culturais Disney) e análise de imagens-mídias (reproduzidas 

transmidiaticamente pela Disneyzação da Cultura).    

Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  

Posicionamento do discurso   

Questões geracionais: 
identidade de gênero e orientação sexual 

  

Sexismo   

Identidade de gênero/ 
Orientação sexual 

  

Classificação social   

Questões étnico-raciais   

 Figura 25: Instrumento analítico fílmico-interseccional (modelo 1) utilizado nas análises das 
sequências fílmicas - Fonte: autoral 
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Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia 

Posicionamento do discurso   

Questões geracionais: 
identidade de gênero e orientação sexual 

  

Sexismo   

Identidade de gênero/ 
Orientação sexual 

  

Classificação social   

Questões étnico-raciais   

Figura 27: Instrumento analítico interseccional - imagens mídia (modelo 2) utilizado nas análises dos 
posts realizados na página oficial Disney Princesas Brasil - Franquia Disney Princess, no Facebook - 

Fonte: autoral 

 Por se tratar de um mapeamento interseccional imagético e comportamental 

das princesas que compõem a franquia de mídia Disney Princess, tanto o 

posicionamento do discurso, como às relações de poder que envolvem a categoria 

mulher deve ser analisadas. Assim, foi construído um instrumento de pesquisa 

semiestruturado contendo tópicos de verificação interseccional denominados 

marcadores sociais da diferença, que abrangem, questões geracionais, sexismo, 

identidade de gênero, classe social e étnico-racial fundamentais. Ele foi utilizado 

sempre após a sequência fílmica em análise (modelo 1) e após a imagem-mídia 

(modelo 2). 

 A análise Interseccional exige do pesquisador um aprofundamento analítico, 

político e social relacionado aos estudos feministas com vistas a possibilitar avaliar as 

tiranias do sistema patriarcal que define comportamentos e condutas do gênero 

masculino, volto meu olhar às princesas da Disney para entender as diversas 

camadas de opressão dessas imagens e os reflexos que podem somar e, de certa 

forma, agravar o grau de vulnerabilidade das mulheres nas sociedades. Assim, com o 

desejo de analisar a linguagem audiovisual, relacionando interseccionalmente às 

questões ligadas à identidade, gênero, classe social, movimentos geracionais, 

sexismo e etnicidade, submergi nas narrativas avaliando, paralelamente, a 

diversidade das formas subjetivas como essas imagens de princesas são 

apresentadas tanto nas narrativas originais como nas diversas releituras e 
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ressignificações imagéticas propostas por meio do que designo imagens-mídia 

amplamente propagadas pelos canais digitais, afinal, vivermos em um mundo virtual 

e aparentemente transparente, em que “as pessoas estão, ao mesmo tempo, em toda 

parte e em parte alguma, onde a irrealidade absoluta é a presença real e  totalmente 

falso é também o totalmente real” (KEEN, 2012, p. 22). 

 A esses dispositivos foucaultianos69 presentes nos discursos são analisados, 

inter-categorialmente, a partir dos marcadores de diferenças sociais, com categorias 

essas associadas ao conceito das relações de poder que, segundo Louro (2003), 

posicionam e reposicionam mulheres e homens na sociedade que irão reproduzir 

modelos de comportamentos e de atitudes aprendidos ao longo dos tempos. Tais 

modelos são desenhados por intermédio de vontades individuais e coletivas, em 

complexas organizações simbólicas que definem a construção histórica das pessoas 

e dos grupos sociais, de acordo com a especificidade e os contextos dos quais os 

sujeitos estão inseridos.  

 Neste sentido, as imagens de princesas surgem como um produto cultural de 

força midiática de amplo espectro. Esses artefatos culturais articulam, a partir de sua 

existência, uma infinidade de práticas, comportamentos, sonhos e desejos de uma 

forma irresistível e sedutora. E, talvez, esteja aí a força da imagem, sobretudo das 

audiovisualidades narrativas: abstrair a realidade imagética, levando a espectadora a 

vivenciar um imaginário encantando.  

Para Butler (1999, p. 153) os filmes infantis exercem muito bem o esforço de 

materialização daquilo que se considera socialmente ser homem e ser mulher, já que 

apresenta por meio das personagens os modos de ser masculino e feminino. Assim, 

através de um “produto” fundamentalmente cultural, o cinema, a Disney forja as 

identidades das personagens e as reproduzem cineticamente.  

Essas práticas de significação, são negociadas e transformadas e digeridas por 

milhares de mulheres em todo mundo impactando e transformando as relações, o 

comportamento e o convívio social. Deflagrar reflexões sobre como o cinema, através 

 
69 Dispositivo é um conjunto heterogêneo de elementos visíveis e invisíveis presentes nos discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos 
(FOUCAULT, 2006, p.244) 
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dos textos fílmicos (imagem/texto) constroem visualidades e constitui as 

subjetividades dessas mulheres se faz necessário em um mundo constituído por 

identidades cada dia mais fragilizadas pelas efemeridades das coisas.  

 

Figura 25: Gráfico OIT - Organização Internacional do trabalho. Mostra, paralelamente, às ações do 

movimento feminista e os lançamentos dos filmes de princesas Disney até 201370. 

O gráfico acima desenvolvido pela Organização Internacional do Trabalho 

mostra uma linha do tempo. De um lado (direito) estão registrados os desdobramentos 

e conquistas do movimento feminista, paralelamente, do lado (esquerdo) da linha são 

lançadas as datas dos lançamentos dos filmes de princesas Disney. Importante 

pontuar que, as alterações de padrões comportamentais e de personalidades das  

princesas  demonstram ser compatíveis ao momento temporal evolutivo e de 

conquista das mulheres, o que evidencia mais uma vez e reforça a existência de uma 

 

70Gráfico OIT - Disponível em http://www.usp.br/cje/jorwiki/exibir.php?id_texto=189 acesso 20/12/2020 
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estratégia de compatibilização e adequação dos produtos culturais Disney (leia-se 

aqui produto cultural = personagens princesas) temporal às expectativas 

comportamentais da mulher, com vistas à agradar a audiência, desvelando, assim, o 

viés mercadológico das narrativas. 

E incrível perceber a conveniência com que os produtos culturais capitaneados 

pelo sistema capitalista são moldados culturalmente para serem aceitos pela 

sociedade.  de uma essência dinâmica (textual, imagética e sonora) típica da 

contemporaneidade. As imagens de princesas clássicas representam a mulher 

idealizadamente passiva, romântica, sonhadora e maternal. Já as princesas modernas 

mostram a força da mulher em descoberta das suas potencialidades, mais geniosa, 

persuasiva e bem informada, porém ainda romantizada e de certa forma, dependente 

emocionalmente, seja de um príncipe, seja de um familiar. Já as princesas 

contemporâneas são guerreiras, fortes e desejam salvar o mundo, a sua comunidade, 

lutando pela felicidade de toda uma nação.  

Essas imagens povoam os imaginários femininos, questionam padrões 

comportamentais, reforçam posturas e acabam por contribuir, para a preservação ou 

conservação de práticas e costumes e, paralelamente, colocam em discussão temas 

sociais relevantes a serem discutidos pela sociedade. E talvez seja essa a maior 

motivação e ao mesmo tempo o maior desafio desta tese doutoral: mostrar o lastro 

dessas imagens oriundas da Disneyzação da cultura? Que valores elas carregam e 

porque elas servem de espelhamento à tantas mulheres em todo o mundo? O objetivo 

é obter algumas respostas a partir da experiência. Assim, acredito muito que a art form 

irá produzir sentidos, evocar incertezas, proporcionar impressões do mundo real. A 

ideia não é julgar ou profanar a mídia, mas escancarar pontos de vista, angústias, 

incômodos, sonhos, crenças e expectativas, mostrando artisticamente o valor da 

imagem enquanto representação. Daí a opção poética pela linguagem documental 

definida de forma inspiradora por Rose de Melo Rocha no artigo Poéticas visuais e 

percursos imagéticos: caminhos para se pensar o consumo (2012, p. 33), como “a 

arte de elaborar composições que mobilizam um conjunto de recursos expressivos 

atinentes a um gênero literário, a um escritor ou sinalizadores de uma época, de um 

determinado espírito do tempo”. 
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_______________________________________  
 

2.1 – Analisando princesas sob a ótica imagem-tempo 

 

 Tangenciada epistemologicamente pelos Estudos Culturais dou início à 

primeira parte da metodologia de pesquisa que envolvem análises interseccionais e 

análises fílmicas de produtos culturais Disney. Pesquisa de finalidade aplicada e 

abordagem qualitativa e se fundamenta metodologicamente, sob a égide do pós-

estruturalismo feminista, corrente contemporânea do feminismo na qual se inserem 

os estudos de gênero (BUTLER, 2003; HARDING, 1987; LOURO, 1999) alinhado aos 

estudos da Cultura Visual, do cinema e estudos feministas. Ao debruçar-me sobre o 

universo interdisciplinar das artes, disposta a entender o estigma da “especialização 

artística” e a arte sob a perspectiva transmidiática recorri a Franco (2010) que afirma 

que os mais notórios artistas do século passado foram, justamente, aqueles que 

tiveram coragem de romper com seus “movimentos” de origem e passaram a se 

expressar com as múltiplas mídias e formas expressivas do seu tempo. Afirma que:  

O universo das artes, essencialmente interdisciplinar, não conseguiu 
escapar do universo da especialização. A divisão tradicional das belas 
artes - que remontava ao classicismo grego - no século XX ganhou 
centenas de subdivisões e escolas específicas, alguns artistas 
passaram a restringir-se a uma única forma de expressão e atrelaram 
seu processo criativo a manifestos com regras restritivas e 
estagnadoras. (FRANCO 2010, p.102)  

 Artista visual e pesquisador Franco (2010), ao relatar sobre o processo criativo 

de seu universo ficcional, cita o polêmico mestre do marketing pessoal, Salvador Dali, 

que mesmo expulso do movimento Surrealista por André Breton, tornou-se, por seu 

envolvimento com múltiplas mídias, como o cinema e animação, ao lado de Alfred 

Hitchcock, Walt Disney & Luís Buñuel – realizador de cinema espanhol, que, ao lado 

de Dalí, tornou um dos maiores nomes do cinema surrealista. Porém, o reflexo desta 

hiperespecialização artística, empobreceu o campo de atuação artística. Para o autor 

(p.103), esse “cartesianismo criou as compartimentações, acabaram com o fluxo livre 

da expressão humana, à medida que “refletiu nas universidades ao redor do globo, 

gerando centenas de cursos fragmentados, desagregando saberes e formando 

artistas restritos, cheios de cacoetes especifistas e temores expressivos”   
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 Decidida a identificar, traçar o perfil identitário/social de cada uma das 

princesas da Disney Princess e entender o redimensionamento imagético do produto 

cultural forjado pela Disneyzação da cultura, proponho a execução da primeira parte 

da metodologia que consiste na realização de uma análise cultural de produtos 

audiovisuais Disney que envolvem as personagens pertencentes à franquia Disney 

Princess. Fundamentadas nos estudos da Interseccionalidade feminista e análises 

fílmicas este estudo analítico das imagens produzidas cinética e transmiditizadas 

midiaticamente, pela Walt Disney Company, tornou-se parte essencial para o 

entendimento do processo criativo.  

 Para Franco (2010) há claramente dois blocos de pensadores com visões 

antagônicas sobre hipermídia: de um lado os entusiastas da tecnologia: Pierre Lévy 

(1996) que caracteriza a contemporaneidade como um momento de mutação e 

processo de hominização (autocriação da espécie); Nicholas Negroponte e Roy 

Ascott, contrabalanceando aos distópicos, quase neo-ludistas71 (LEMOS, apud 

FRANCO, 2010, p. 104) como os filósofos Paul Virilio que aponta os malefícios e os 

danos socioculturais da tecnologia, juntamente com o Jean Baudrillard, que sustenta 

a imagem da virtualização como um universo implodido, diz vivenciarmos um 

processo de desertificação do real sem precedentes, já que o ambiente virtual é 

racionalizado potencializou sua natureza artificial em contraponto à Levy que trata a 

sociedade virtual como um objeto em expansão (COELHO, 2001) 

 Nessa ampliação de visada, busquei identificar com prudência e rigor ético, na 

imagens analisadas, questões culturais relacionadas à opressão de gênero, 

dominação patriarcal e, discriminação étnica-social, mesmo ciente de estarmos 

vivendo a “infância da rede internet”, visão que compartilho com Franco (2010), uma 

vez que grande parte de seus usuários, não acostumados ao papel de criadores de 

conhecimento e sim de meros receptores,  ainda pairam sob a influência alienante dos 

meios de comunicação massivos e reproduzem conteúdos “tacanhos” fruto de um 

pensamento “descerebrado” do mundo.   

 Valendo-me da condição de pesquisadora, observadora, e sobretudo de 

espectadora, analiso curtas sequências fílmicas de treze filmes longa metragens 

 
71 Neo-ludismo - Filosofia que se opõe a muitas formas de tecnologia moderna. O uso da palavra ludista 

é usado de forma pejorativa, geralmente aplicado a pessoas com tendências tecnofóbicas. 
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produzidas entre os anos 1937 e 2017. A escolha desses trechos fílmicos possibilitou 

a detecção, sob viés interseccional, do perfil imagético-sócio-comportamental original 

das princesas Disney produzidas pela Walt Disney Company de forma a extencionar 

o aprofundando analítico, sob uma visada transmidiática.  

 As narrativas transmídia72 recontam e direcionam histórias a partir de múltiplas 

plataformas, contribuindo de maneiras distintas e valiosas a contemplação de um 

público heterogêneo, daí a demanda da adequação linguística a cada meio. Trata-se 

de um conceito em constante processo de evolução e adaptação no cenário de 

produção audiovisual Considerada uma nova estética que surgiu em resposta à 

convergência das mídias – fruto de uma mudança cultural dos consumidores, a 

imagem transmídia depende da identificação e interação ativa de comunidades de 

conhecimento. Embora Jenkins (2009) trate o fenômeno como algo ligado 

estritamente ao universo de consumo e entretenimento e sua visão passe ao largo 

das perspectivas autorais de arte, o autor sustenta que a compreensão da imagem 

obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência que 

motiva mais o consumo de produtos culturais  

 Na tentativa de entender como a Walt Disney Company, por meio de ações 

virtuais realizadas na internet tem divulgado as imagens das princesas da franquia 

Disney Princess, e como ocorre a interação social com as mulheres brasileiras nas 

plataformas sociais @disneyprincesasbrasil, busquei analisar, paralelamente, alguns 

posts (estáticos e em movimento) individualizados produzidos para cada uma das 

princesas.  

 Os filmes de animação, analisados em sua versão original, são visualidades 

conhecidas mundialmente, presentes no imaginário infantil e adulto de pessoas em 

 
72 O termo transmídia foi citado pela primeira vez pelo professor Marsha Kinder, da University of 

Southern California (EUA), em 1991. Porém, em 2003, o professor, Henry Jenkins do MIT 
Massachusetts Institute of Technology, publicou um artigo na revista Technology Review[1], onde 
mencionava projetos com a narrativa transmídia. Mais adiante, em seu livro intitulado Cultura da 
Convergência, Jenkins define a narrativa transmídia como “[...] uma nova estética que surgiu em 
resposta à convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências aos consumidores e 
depende da participação ativa de comunidades de conhecimento”. (JENKINS: 2009, p.49). A partir daí, 
vários estudos surgiram em diferentes partes do mundo sobre o processo comunicacional e interativo 
da narrativa transmídia enquanto construtora de histórias para multiplataformas, pois se trata de um 
conceito em constante processo de evolução e adaptação no cenário de produção audiovisual. Sendo 
assim, não há uma verdade absoluta sobre o tema e ainda persistem muitas discussões sobre sua 
usabilidade e aplicabilidade no meio comunicacional. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transm%C3%ADdia#cite_note-1
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todo mundo, são utilizadas como fonte de entretenimento audiovisual das famílias 

brasileiras. E ao abordar o conceito de imaginário, trato-o sob duas perspectivas: 

imaginário relacionado à mitologia - um conjunto de relatos que constituem o 

patrimônio das ficções nas culturas tradicionais e relacionado ao conceito histórico 

das mentalidades, abordando atitudes psicossociais dos espectadores e seus efeitos 

sobre o comportamento. Visando complementaridade analítica, por se tratar de 

visualidades presentes, no universo feminino, incorporei ao corpus algumas criações 

gráficas e audiovisuais73, produzidas e divulgadas nas redes sociais geridas pela 

franquia de mídia Disney Princess entre os anos 2017 e 2020.  

 O fio da meada foi, sem dúvida, uma ampla e aprofundada pesquisa neste 

universo, embora parcialmente conhecido e explorado, porém, a partir de um outro 

olhar, não inquisidor, mas mais pragmático, um olhar de pesquisadora visual. Mas 

apenas análises fílmicas não me bastavam, eu queria entender o maneirismo como a 

Disney transforma as clássicas imagens cinematográficas em imagens-mídia dotadas 

de significações e cheias de representações, que são disseminadas, diuturnamente 

pela internet e direcionam o comportamento de milhares de mulheres pelo mundo.  

 Pensando no cinema como um recorte, um bloco de “duração/movimento” 

capaz de desencadear “afecções e perceptos” e levar o homem a construir novas 

relações com o mundo, proponho-me, através da imagem-tempo, fragmentar as 

análises. Deleuze (1990, p. 130) afirma que a “Imagem-cristal” revela um fundamento 

oculto do tempo que compõe traços de presentes que passam e de passados que se 

conservam numa única imagem. “De uma só vez, o tempo faz passar o presente e 

conserva em si o passado.” Assim no entendimento de que essas imagens sejam o 

extrato mais refinado livres das expectativas do prolongamento sensório-motor, optei 

pela extração de imagens-cristais (frames de filmes) bem como imagens-mídia 

estáticas, para a realização das análises. E para ilustrar a proposta analítica, valho-

me de ilustrações de Isaque Arêas - série Antes e Depois, onde traça artisticamente, 

sob sua ótica temporal, a imagem das princesas na terceira idade.    

 
73 As narrativas transmídia passaram a serem vistas como alternativa de ampliação de um determinado 
modelo de negócio para produções de conteúdo audiovisual e foi logo posta em prática por alguns 
produtores e diretores de cinema, como Tim King, Guillermo Del Toro e Jeff Gomez, que introduziram 
em Hollywood, o termo conhecido como transmídia storytelling. 
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______________________________________ 

2.1.1 - Princesas clássicas Disney  
 
- Banca de Neve (Branca de Neve e os Sete Anões - 1937) 

 

Figura 28: Ilustração da princesa Branca de Neve, por Isaque Arêas, 201574 

 

Nome da Personagem Princesa:  Branca de Neve  

Ano da criação: 1937 

Filme: Branca de Neve e os Sete Anões (Snow White and the Seven Dwarfs) 

Lançamento: 1937 

 
74Ilustração de Isaque Arêas. Série Antes e Depois - Princesas Disney. Disponível em 
<https://www.instagram.com/p/Ba2PeQ-AveB/?utm_source=ig_web_copy_link> Acesso em 
13/02/2021. 
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Figura 29: Cartaz original de Snow White and the Seven Dwarfs, 1937. 

 

Elenco principal: Adriana Caselotti, Harry Stockwell, Lucille La Verne, Moroni Olsen, 

Billy Gilbert, Pinto Colvig, Eddie Collins, Otis Harlan, Scotty Mattraw, Roy Atwell, Stuart 

Buchanan 

Diretor: David Hand 

Classificação: Livre 

Duração: 1’:23”:58” 

Idade da princesa no filme: 14 anos. A Branca de Neve é a princesa mais jovem da 

Disney.   

https://www.youtube.com/results?search_query=Adriana+Caselotti&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Harry+Stockwell&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Lucille+La+Verne&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Moroni+Olsen&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Billy+Gilbert&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Pinto+Colvig&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Eddie+Collins&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Otis+Harlan&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Scotty+Mattraw&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Roy+Atwell&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Stuart+Buchanan&sp=EgIQBA%253D%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=Stuart+Buchanan&sp=EgIQBA%253D%253D
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Sinopse: Baseada no conto dos Irmãos Grimm, o filme conta a história da bela e 

amável princesa Branca de Neve que encanta todas as criaturas de seu reino, exceto 

uma pessoa, sua ciumenta e invejosa madrasta, a Rainha. Quando o Espelho Mágico 

proclama Branca de Neve como a mais bela de todas, ela tem que se esconder na 

floresta, onde conhece e torna-se amiga de adoráveis sete anões – Mestre, Atchim, 

Zangado, Feliz, Dengoso, Soneca e Dunga. A Rainha resolve livrar-se dela com uma 

maçã envenenada. Só a força e a magia de um beijo de amor verdadeiro poderão 

salvá-la.  

Análise: Inicio essa análise a partir da ilustração digital da série Antes e Depois - 

Princesas Disney do artista visual carioca Isaque Arêas, um animador apaixonado por 

comportamento humano, ciências e arte. Designada como arte de pós-produção por 

Bourriaud (2009) essa ilustração, de acordo com o autor, foi inspirado nas mulheres 

de sua própria vida, como sua mãe, tias e avós, além de celebridades, como Betty 

White e Cameron Diaz. O artista visual, atuante no Instagram (@isaqueareas) afirma 

que seu principal objetivo desta série é mostrar que qualquer mulher, 

independentemente de sua idade, pode se identificar com esses personagens. Por 

ser a primeira princesa Disney a ser criada por Walt Disney, muitas apreensões 

cercaram o lançamento deste longa-metragem.  

Quando o filme foi lançado, as pessoas não tinham o costume de assistir no 

cinema um filme de animação longo, apenas animações de curtas-metragens, 

anunciando as películas. A princesa Branca de Neve foi a grande aposta da vida de 

Walter Elias Disney e deu certo. Depois dela, inúmeras portas se abriram.  

Muitas gerações têm acompanhado a história de Branca de Neve e os sete 

anões. Dotada de uma trilha sonora espetacular e personagens inesquecíveis, essa 

animação, em versão digitalizada, pode ser vista na plataforma Youtube e encontra-

se disponível para os assinantes do canal Disney Plus.  

É muito raro um filme Disney em que os personagens não possuam o padrão 

hegemônico de beleza americano. No filme, a diferença está representada nos 

personagens anões que possuem diferentes características, como: a inocência, a ira, 

o sono, a alegria, o pessimismo, etc. Embora muitos pesquisadores sobre o tema, a 

considera uma narrativa que expõe uma série de questões importantes relacionadas 

ao papel servil e maternal da mulher na sociedade, mesmo advinda de uma menina 
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de 14 anos, sozinha, que foge de uma madrasta invejosa, corroboro com a 

pesquisadora Raíja Almeida75, quando ela aborda que toda narrativa é produzida e 

delineada para atender as expectativas da sociedade naquele momento, naquele 

tempo, daí a importância das releituras e relançamentos a cada nova geração. 

Pensando sob essa ótica, também me aproprio da fala do pesquisador Celbi 

Pegoraro76 quando afirma que “se pensarmos em termos de evolução histórica, a 

proposta do Walt Disney para a Branca de Neve de 1937, já é uma versão progressista 

da mulher e, de certa forma, ousada para a época”. Se pensarmos que ela se rebela 

e foge da madrasta, sai para floresta e faz uma noitada com sete homens adultos 

anões, isso não deixa de ser bem ousado para uma época em que a mulher não tinha 

nenhuma liberdade.  

Mas existem também outras questões fortes na narrativa, principalmente 

relacionada ao amor romântico. Ela se apaixona e casa com um homem que nunca 

viu na vida, apenas por ele ser um príncipe e acredita que ele salvará de todos os 

problemas com um beijo de amor verdadeiro. Interessante pontuar a presença de 

outra mulher forte na trama, a antagonista Rainha Grinhilde.  Ela tinha inveja da beleza 

de Branca de Neve, a maior virtuosidade que uma mulher poderia possuir. E o uso da 

maçã envenenada, o engano e a dissimulação, mostra a ingenuidade dela e reflete o 

comportamento de milhares de crianças, sobretudo meninas e adolescentes que são 

ludibriadas, conversam, aceitam presentes e guloseimas de estranhos, muitas vezes 

envenenadas.    

Curiosidades de produção:  

- A Branca de Neve foi a única princesa da Disney a receber uma estrela na calçada 

da fama, em Hollywood. Ela foi homenageada em 1987. 

- No ano de 2012 foram lançados por outros estúdios, como conto adaptado: “Espelho, 

espelho meu” estrelado por Lily Collins e Julia Roberts e “Branca de Neve e o 

Caçador” estrelado por Kristen Stewart, no papel da princesa e Charlize Theron 

interpretando a madrasta. 

 
75 Dados obtidos a partir de entrevista concedida à autora em 22/02/2021. 
76 Dados obtidos a partir de entrevista concedida à autora em 19/02/2021. 
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- A versão cinematográfica em live action do filme original estava sendo cotado para 

ser filmado em 2020, porém, devido à pandemia da COVID-19, a Disney alterou os 

planos. 

- Em dezembro de 2019 a franquia Disney Princess lançou o projeto “Descobrindo 

Branca de Neve e os sete anões” em sinais internacionais - libras.  

 

 

Figura 30 - Frame do vídeo Descobrindo Branca de Neve e os sete anões em sinais internacionais77 

 

Sobre a produção fílmica78:  

O primeiro roteiro do filme Branca de Neve e os sete anões foi rascunhado em 

forma de história em quadrinhos, em que só as ações mais importantes são 

esboçadas, e só depois desenhadas em arte final. Para cada segundo de filme, foram 

feitos 24 desenhos. O filme acabou tendo um custo altíssimo, cerca de 10 vezes mais 

do que o orçamento original. Para dar um efeito de realidade às cenas, o movimento 

humano foi estudado para ser reproduzido em animações. Walt Disney levou seus 

desenhistas de volta para a sala de aula, onde eram observados desde os passos de 

dança da princesa ao balanço da barba dos anões. Mais de 750 artistas se envolveram 

na produção para criar 2 milhões de desenhos e esboços em 800 quilômetros de 

papel. Das 25 músicas compostas exclusivamente para o filme, apenas 8 foram 

 
77 Projeto Branca de Neve e os 7 Anões, na linguagem de sinais internacionais. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=c8k-kPyDhxg acesso em 25/11/2020 
78 Dados disponíveis em: <https://www.taofeminino.com.br/cultura/disney-lancamento-branca-de-neve-
s2225170.html> acesso em 25/11/2020 
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usadas na versão final. Também estava prevista uma cena em que os anões 

construíam uma cama para Branca de Neve, em forma de gratidão, e outra em que 

ela os ensinava a tomar sopa. Ambas ficaram de fora porque o filme já estava muito 

longo. 

Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

 

Figura 31 - Frames da sequência fílmica de Branca de Neve e os Sete anões (15’ 32” / 17’ 53”) 
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Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
Branca de Neve encontra a casa dos anões. Ela procurava um lugar para passar a 
noite. Ela bate na porta, ninguém atende. Ela entra e os bichos vêm atrás. Ela repara 
na bagunça da casa e deduz que lá moram sete crianças, pois há sete cadeirinhas. 
Tudo lá é pequeno. Ela tem dó das “crianças” e pensa que eles não têm mãe, por 
isso não arrumam a casa. Então, Branca de Neve resolve arrumar a casa para, 
então, contar com a bondade deles para lá permanecer. Ela divide o serviço entre 
os bichos e diz que ela é a: “varredeira oficial”. Ela trabalha na arrumação da casa 
cantando e dançando, feliz e radiante. Os bichos a ajudam na limpeza. A trilha 
sonora orquestrada acompanha a fala de Branca de Neve. Os bichos fazem 
sonoplastia. 
Joly (2007) aborda sobre a importância analítica da mensagem implícita na 
sequência. É preciso clarificar que a interpretação ocorre a partir do contexto que a 
mensagem está inserida. É o momento que ocorre a associação mental dos 
elementos que não estão necessariamente presentes na cena, mas são sutilmente 
apresentados ao espectador a partir de diversas formas: um gesto, uma fala, uma 
ação, uma imagem. 
A sequência sugere que, Branca de Neve, põe-se a mostrar seus dotes de mulher 
prendada e maternal, às pessoas que ela nem conhece, mas imagina serem 
crianças, pelo tamanho dos móveis e utensílios, para ser aceita no grupo. Uma 
menina linda, dotada de uma voz encantadora que conta com o auxílio de seus 
amigos bichos ao serviço da casa. Ela serve a todos com muita alegria no coração, 
demonstrando satisfação e plenitude. Diante do exposto, fica evidente para seus 
espectadores, o perfil comportamental da princesa diante do mundo e das pessoas 
que a rodeiam. Seu sonho é conquistar o coração de um príncipe. 

Posicionamento do 
discurso 

 A Branca de neve é considerada a menos feminista e 
mais ingênua de todas as princesas da Disney. 
Demonstra subserviência e passividade em seus 
gestos, na sua fala, no seu comportamento, passando 
ao espectador um alto grau de ingenuidade. Por se 
tratar de uma menina de 14 anos, da década de 1930, 
esse posicionamento feminino reflete o comportamento 
desejado das mulheres na época, que eram criadas 
para servir os homens e serem excelentes provedoras 
do lar. 

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Identidade: A princesa Branca de Neve é uma 
adolescente cis gênero, sonhadora e idealista. 
Orientação Sexual: Heterossexual, ela almeja encontrar 
seu príncipe encantado que a despertará da morte com 
um beijo. 

Sexismo e misoginia  Sob a ótica do mundo contemporâneo, a narrativa traz 
questões de sexismo e misoginia ao dispor Branca de 
Neve como serviçal da casa dos anões por ser uma 
mulher, ser uma atribuição feminina e necessitar 
agradar os novos amigos em troca de um abrigo. 
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Classificação social  Branca de Neve não é uma princesa. Ela é uma plebeia, 
uma menina que vivia com uma mulher vil, uma 
madrasta má. Ela é a mais bela das belas. Perfeita, tem 
muitos dotes: canta com os pássaros, encanta os 
homens, é uma excelente dona de casa e é pacífica e 
ingênua. Sua linhagem nobre só será adquirida depois 
que se casar com o príncipe. 

Questões étnico-
raciais 

 Não Identificadas. A princesa originária do conto dos 
irmãos Grimm é alemã e sua pele é branca como a 
neve. A questão da diferença abordada na narrativa é 
desviada para o nanismo. Os personagens anões 
moram longe da civilização, na floresta, são 
apresentados de forma caricatural e seus nomes 
remetem diretamente ao principal defeito ou fragilidade 
de personalidade de cada um: Atchim (doente, frágil), 
Dengoso (carente, amoroso), Dunga (orelhudo, 
deformado), Feliz (alegre, pacifista), Mestre 
(trabalhador), Soneca (preguiçoso) e Zangado                
(exigente, sistemático) exaltando a presença dos 
marcadores sociais da diferença e ampliando a 
exclusão social. 

Figura 32 - Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Branca de Neve 

 

 

Figura 33 – Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil, Facebook, 03/06/201979 

 
79 Disponível em  
<https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBR/photos/a.226471560743779/2361240123933568>  
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Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia 
A maioria das imagens-mídia divulgadas nas redes sociais da franquia Princesas 
Disney Brasil relacionam à Branca de Neve com a passividade e docilidade no 
tratamento das pessoas. Pensando em atualizar esse conceito, porém sem tirar 
suas características identitárias próprias, a Disney faz memes e brincadeiras 
utilizando a imagem da princesa e recontextualizando-a para atrair a atenção das 
meninas. A imagem deste post demonstra claramente isso. São utilizadas duas 
imagens originais do filme, A primeira imagem remete à princesa apreensiva, 
chegando para o trabalho (doméstico) com medo de se deparar com a bagunça à 
sua volta e a segunda imagem, mostra a princesa aliviada, feliz, se despedindo do 
local de trabalho. A legenda que acompanha a imagem remete à realidade da mulher 
atual e faz uma pergunta buscando a interatividade da espectadora. “Feliz. Quanto 
tempo falta para o final de semana mesmo?”  

Posicionamento do 
discurso 

 Neste post percebe-se a intenção de amenizar o 
discurso original do filme, como se a princesa tivesse 
autonomia, pudesse ir e voltar do trabalho e receber 
uma remuneração por isso, descontextualizando a 
história original 

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Identidade de gênero: A princesa Branca de Neve é uma 
adolescente cis gênero, sonhadora e idealista. Ela 
almeja encontrar seu príncipe encantado que a 
despertará da morte com um beijo. 
Orientação Sexual: Heterossexual  

Sexismo e misoginia  Percebe-se a intenção de retirar das visualidades as 
questões de sexismo e misoginia impostas na narrativa 
original da Branca de Neve, conferindo a ela um 
posicionamento mais autônomo, embora ela continue a 
ser mostrada como uma serva da casa, porém o 
sexismo e a misoginia permanecem presentes, à 
medida que Branca de Neve presta serviços domésticos 
para a burguesia.  

Classificação social 
 

 Branca de Neve é uma jovem camponesa proveniente 
de uma classe social de baixa renda, que presta 
serviços domésticos para a burguesia.  

Questões étnico-
raciais 

 Não Identificadas. A princesa originária do conto dos 
irmãos Grimm é alemã e branca como a neve.  

 

Figura 34 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Branca de Neve 
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_______________________________________  
2.1.1 - Princesas clássicas Disney  
 

- Cinderela (Cinderela – 1950) 

 

Figura 35: Ilustração da princesa Cinderela, por Isaque Arêas, 201580 

 

Nome da Personagem Princesa:  Cinderela  

Ano da criação: 1948 

Filme: Cinderela 

Lançamento: 1950 

 
80 Ilustração de Isaque Arêas. Série Antes e Depois - Princesas Disney. Disponível no 
<https://www.instagram.com/p/Ba2PniogG_f/> Acesso em 13/02/2021 
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Figura 36: Cartaz original de Cinderella, 1950 

 

Elenco principal: Simone de Morais, Tina Vita, Maria Helena Pader e Jorge Goulart 

Diretores: Clyde Geronimi, Hamilton Luske e Wilfred Jackson  

Classificação: Livre 

Duração:  1’:01”: 42” 

Idade da princesa no filme: Cinderela é uma Jovem de 19 anos.  
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Sinopse:  O filme conta a história da jovem Ella, cujo pai comerciante se casa 

novamente depois de ficar viúvo de sua mãe. Ansiosa para apoiá-lo, ela recebe bem 

a madrasta e suas filhas, Anastasia e Drisella na nova casa. No entanto, quando seu 

pai morre subitamente, ela se vê à mercê de uma família cruel e invejosa. Trabalhando 

como empregada e agora chamada de Cinderela, ela começa a perder a esperança, 

mas uma fada madrinha provoca uma mudança em seu destino. Assim, a borralheira 

é obrigada pela madrasta a vestir-se mal e fazer trabalhos domésticos, que, assim 

como Branca de Neve, os faz cantando, com seus também amiguinhos, os animais 

na versão do conto utilizada pela Disney, dos Irmãos Grimm, existe uma fada 

madrinha, que dá à Cinderela um lindo vestido de presente, para que ela possa ir ao 

baile real do príncipe do reino, momento em que ele será apresentado à todas as 

mulheres solteiras da cidade. Mas o encanto se desfaz à meia-noite no palácio, 

Cinderela, dança com o Príncipe, que fica encantado com ela. Ao fugir do palácio na 

hora combinada, Cinderela, perde seu sapatinho de cristal e o príncipe, não mede 

esforços para encontrar a dona do sapatinho. 

Curiosidades:  

1 - A habilidade mais conhecida de Cinderela é o fato saber se comunicar com os 

animais. No entanto, ela parece falar e entender mais os ratos, do que os outros 

animais. Ela dá nomes para os ratos que ela conhecia, e provavelmente devido ao 

fato de viver isolada e sem tempo, ela acabou aprendendo a falar com os ratos, que 

eram os animais mais próximos de Cinderela. 

2 - Assim, como sua antecessora Branca de Neve, Cinderela é uma típica jovem 

prendada da década de 1950 borralheira e sabe cozinhar e limpar a casa com rapidez. 

3 - Em 2015 Cinderela passa por uma nova repaginação. E na versão live action, 

dirigida por Kenneth Branagh, o filme é relançado. Ela é protagonizada pela atriz norte-

americana Lily James 

4 - Criado pelo autor francês Charles Perrault, o conto de fadas foi publicado pela 

primeira vez em 1697. A versão mais conhecida é a do escritor francês Charles 

Perrault, de 1697, “La gatta cenerentola'' (gata borralheira) baseada num conto italiano 

popular. 
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Sobre a produção fílmica81:  

O filme Cinderela, lançado pela Disney em 1950 – treze anos após o 

lançamento do filme Branca de Neve e os sete anões– foi um grande, talvez o maior 

sucesso da Disney no século XX. O panorama era de pós-guerra, reconstrução das 

relações. Com um pouco mais de senso crítico que a anterior (Branca de Neve), a 

personagem Cinderela avançou em termos de construção identitária feminina e 

ampliou sua visão de mundo. Mesmo aceitando sua condição de borralheira, 

ambiciona ser princesa e tem esperança de conquistar um príncipe encantado que a 

fará feliz, longe da madrasta e de suas enteadas, que representam os personagens 

antagonistas da trama. Inúmeros personagens coadjuvantes como os ratinhos Jaq e 

Gus, seus ajudantes e a fada madrinha tem seus momentos de protagonista, o que 

enriquece muito a narrativa. Alguns críticos de cinema abordam que a tentativa de 

inovação da Disney excedeu, esteticamente, alguns limites, passando em alguns 

momentos da trama um contraste entre o cenário e a animosidade dos personagens, 

porém isso é perfeitamente entendível. Enfim, embora tenha problemas de 

representatividade feminina, a narrativa é envolvente e dá às suas espectadoras a 

capacidade de sonhar alto com seu príncipe encantado.  

A Disney insistiu que todas as cenas envolvendo personagens humanos 

deveriam ser feitas primeiro em live-action para determinar que esse trabalho se torne 

algo padrão. quase quatrocentas meninas competiram para o teste para o papel de 

Cinderela. Mas de todas elas, Walt Disney escolheu Jacqueline Ruth, nome artístico 

“llene Woods”, que na época trabalhava na rádio e não sabia nada sobre a audição 

para o papel de Cinderela. Um dia, seus colegas Mack David e Jerry Livingston 

pediram a ela para cantar uma música da Cinderela, e ela gostou. Então, sem dizer 

uma palavra para ela, os amigos de llene Woods transferiram a menina para o 

escritório do filme da Disney. Depois de ouvir o material, Walt Disney decidiu 

imediatamente que havia encontrado a voz para falar e cantar de seu principal 

personagem, e Ilene Woods foi contratada. No Brasil, a atriz Simone de Morais foi a 

escolhida para a dublagem do filme clássico, e desempenhou tanto os diálogos quanto 

as canções. No entanto, ela não desempenhou mais nenhum papel depois disso.  

 
81 Disponível em: https://disneyprincesas.fandom.com/pt-br/wiki/Cinderela_(personagem)Acesso em 

15 de setembro de 2019. 
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Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

Figura 37 - Frames da sequência fílmica de Cinderela, 1950 (21’50” a 23’ 45”) 82 

 
82 Trecho analisado Cinderela. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=oIaqF_ISvQw> 
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Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
Com trilha sonora orquestrada que acompanha a fala dos personagens e 
sonoplastia dos bichos (gato, ratos e pássaros) a cena passa dentro da casa de 
Cinderela. Em plongée, demonstrando bastante a inferioridade da personagem a 
câmera se aproxima de Ella. No quarto localizado no piso superior, as filhas de sua 
madrasta fazem aulas de canto enquanto Cinderela limpa o chão da casa. O gato 
malvado suja o chão de propósito. Quando a Cinderela corre em direção a ele, a 
campainha toca. Ela abre e percebe que se trata de um convite. Ela decide 
interromper a aula e entrega o convite para a madrasta que briga com ela, por entrar 
subitamente no quarto. As enteadas brigam compulsivamente entre elas e a mãe 
pede modos. Ela pega o convite e lê em voz alta sobre o baile. Cinderela indaga se 
pode ir também, já que é solteira. As irmãs riem dela e a madrasta a deixa ir sob 
algumas condições: limpar toda a casa. Ella se mostra resiliente e fica radiante com 
a possibilidade de ir à festa real. No baú pega um vestido para costurar. Ela costura 
com auxílio dos ratinhos. 
Joly (2007, p.116) fala da importância de todos os elementos fílmicos “De fato, a cor 
e a iluminação têm sobre o espectador um efeito psicofisiológico” conforme esses 
elementos são usados na imagem eles podem despertar memórias e ativar 
assimilação socioculturais de determinadas situações. 
Percebe-se nesta sequência e na magnitude do filme, a preocupação em mostrar 
um quantitativo de efeitos e imposição de ritmo nas falas, inovador para a época. 
Essa sequência fílmica é o ponto de virada de Ella, que decide ir ao baile e conhecer 
o príncipe que lhe fará feliz para sempre, nem que seja costurando sua própria roupa 
de baile. 

Posicionamento do 
discurso 

 A Cinderela se mostra autêntica, forte e independente. 
Ela não se deixa abalar pela raiva ou tristeza. É 
extremamente madura e mostra que pode superar 
obstáculos sem ajuda da magia. Sarcástica, ela defende 
com argumentos o que acredita. Ela fazia todos 
afazeres da casa sem qualquer remuneração ou elogio. 
Sua recompensa: encontrar o amor nos braços de um 
belo príncipe apaixonado. 

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Os pais da Cinderela faleceram. A mãe, ela perdeu 
ainda pequena, o pai casou de novo e faleceu. Ela 
desde então vive com a madrasta e duas enteadas. É 
uma jovem cis gênero de 19 anos 
Orientação Sexual: Heterossexual 

Sexismo e misoginia  A narrativa demonstra sexismo e misoginia ao colocar a 
Cinderela servindo sua madrasta e suas enteadas em 
um sistema de escravidão. Para além da atribuição 
feminina, ela é obrigada a servir e é tratada como uma 
subalterna. 
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Classificação social  Cinderela é uma jovem que mora de favor com a ex-
mulher do seu pai falecido. Ela faz todo o serviço de 
casa com a ajuda dos seus amigos animais. 

Questões étnico-
raciais 

 Embora seja borralheira e renegada, Cinderela é uma 
jovem francesa loira, de pele alva e segue os padrões 
patriarcais. 

 

Figura 38 - Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Cinderela 

 

 

Figura 39 – Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil, Facebook83 

Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia 

O uso do quiz, ou da enquete, tem sido um recurso de interação muito utilizado nas 

redes sociais. É uma forma de chamar a atenção e pedir a opinião do espectador 

sobre o conteúdo. Isso gera engajamento e faz com que a empresa perceba seu 

grau de responsabilidade sob a imagem divulgada. A ideia do jogo é colocar seis 

imagens do filme original da Cinderela indicando com letras, seis reações. Ao lançar 

a pergunta: Qual Cinderela é você hoje?  

 
83 Disponível em:  
https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBR/photos/a.226471560743779/3595974487126786 
acesso em 30/12/2020 
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Na verdade, o desejo é que o espectador busque em suas subjetividades alguma 

identificação com a princesa, paralelamente, percebendo-a como um ser humano, 

e não uma personagem.  

E o mais interessante é que não há legenda nas imagens, a interpretação é do 

espectador. O fato de as imagens advirem de diferentes contextos e possuírem 

condições diferentes, a interpretação acaba por ficar livre, podendo isso ser um 

ponto negativo ou positivo, dependendo do motivo que o autor da peça deseja 

demonstrar através dela. (JOLY, 2007) 

Na letra (A) a Cinderela está feliz, na letra (B), ela se mostra espantada, na letra © 

aparece com raiva, na letra (D) pensativa, na letra (E) dorminhoca e na letra (F)se 

sente linda e pronta para flertar com o príncipe.  

Posicionamento do 
discurso 

 A imagem-mídia adota um discurso posicionado na 
alteração de humor da jovem princesa, humanizando as 
relações e aproximando-se com sua espectadora. O 
discurso imagético mostra, através das feições da 
princesa no filme, e sem uso de linguagem escrita ou 
oral, a personalidade forte da princesa. 

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Os pais da Cinderela faleceram. A mãe, ela perdeu 
ainda pequena, o pai casou de novo e faleceu. Ela 
desde então vive com a madrasta e duas enteadas. 
É uma jovem cis gênero de 19 anos 
Orientação Sexual: Heterossexual 

Sexismo e misoginia  A imagem-mídia não insere a personagem em nenhum 
contexto específico, pois trata-se de um quiz. Assim, 
não é possível identificar sexismo e misoginia direto no 
discurso da imagem.   

Classificação social  Cinderela é uma jovem que paga sua hospedagem na 
casa de sua madrasta realizando todo o serviço da casa 
com a ajuda dos seus amigos animais. 

Questões étnico-
raciais 

 Cinderela é uma jovem francesa loira, de pele alva e 
segue os padrões de beleza da sociedade  

Figura 40 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Cinderela 
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_______________________________________  
2.1.1 - Princesas clássicas Disney  
 

- Aurora (A Bela Adormecida – 1959) 

 

 

 

Figura 41 - Ilustração da princesa Aurora, por Isaque Arêas - 2015 

 

Nome da personagem Princesa:  Aurora 

Ano da criação: 1959 

Filme:  A Bela Adormecida 

Lançamento: 1959 
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Figura 42: Cartaz original de Sleeping Beauty, 1959 

 

Elenco principal: Mary Costa, Eleanor Audley, Verna Felton, Bill Shirley 

Roteiro original: Charles Perrault 

Diretor: Clyde Geronimi 

Classificação: Livre 

Música: George Bruns 

Duração:  75’ 

Idade da princesa no filme: Aurora é uma adolescente de 16 anos.  

Bilheteria: U$ 51,6 milhões 
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Sinopse:  O filme conta a história da jovem Aurora que no dia do seu nascimento foi 

condenada pela ciumenta e vingativa fada Malévola a cair em sono profundo quando 

completar 16 anos. Ela foi criada pelas fadas do bem: Flora, Fauna e Primavera 

escondidas da bruxa Malévola, sem saber que era uma princesa. Mas não adiantou 

muito pois o feitiço já estava feito.  Na história ela fura o dedo no tear, é enfeitiçada 

por uma bruxa e cai em sono profundo. O feitiço só se desfaz com um beijo de amor 

verdadeiro. Para quebrar o feitiço somente o beijo de um amor verdadeiro. Ao príncipe 

Felipe só resta enfrentar a bruxa Malévola e salvar a princesa. 

 

Curiosidades:   

1 - A Bela Adormecida, a princesa Aurora também é originária de um clássico conto 

de fadas dos irmãos Grimm, que tem como título: original Dornrösche - A Rosa dos 

Espinhos. O filme é baseado também em dois contos de fadas: "La Belle au Bois 

Dormant", de Charles Perrault e "Little Briar Rose", dos Irmãos Grimm. As histórias 

foram posteriormente fundidas em uma.  

2 - Aurora é loira, tem olhos cor de violeta. É a mais esguia das princesas Disney e 

também conversa com os animais.  

3 - A vingativa fada Malévola ganhou uma narrativa lançada em 2014 que leva seu 

nome.  

 

Sobre a produção fílmica:  

O filme A Bela Adormecida começou a ser produzido em 1950 e foi lançado em 

1959. O atraso ocorreu devido à construção da Disneyland e projeto do estúdio para 

a TV. Importante dizer que a produção, devido aos planos maiores e agendas que a 

Disney precisava cumprir, deixou a desejar em vários pontos, principalmente de 

linguagem e narrativa.  

Considerada a mais passiva das princesas, Aurora aparece acordada em seu 

próprio filme por apenas 18 minutos. Durante todo o tempo da narrativa tem apenas 

18 diálogos e consequentemente, ao final casa com um príncipe que não conhece, 

mas acredita no felizes para sempre.  

Enfim, é a princesa fruto do pós-guerra, nem sabia que era princesa. A mais 

resignada, a que tem menos falas e menos interage na realeza da Disney. 
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Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Frames da sequência fílmica de A Bela Adormecida - 195984 

 
84Sequência fílmica de A bela Adormecida (1959). Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=-
MEj3sPVExc&list=PL5yF1xZ5UozWPKvtRBXU8vmNHOOs0CAs0&index=7> acesso 13/02/1019 
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Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
Aurora está na floresta conversando com seus amigos bichos. Ela começa a falar 
dos sonhos que teve com um lindo rapaz. O esquilo avista uma capa vermelha e um 
chapéu pendurado em uma árvore e tem uma ideia. Eles vestem a capa, chapéu e 
botas e começam a dançar e se divertir. Aurora canta e dança com os bichos que 
se vestem como um humano. O príncipe avista sua roupa e vai atrás dos bichos 
para resgatá-la. Ele chega perto deles e vê ela dançando. Ele tira os bichos de cena 
e se põe no lugar deles. Quando Aurora percebe, toma um susto ao ver o príncipe. 
É como se seu sonho tivesse virado realidade naquele momento. 

Posicionamento do 
discurso 

 Aurora é a primeira princesa de berço, filha de rei e 
rainha por ter sido roubada ainda bebê, ela não sabe de 
sua realeza, mas se porta como uma nobre. Tímida e 
sofisticada, se posiciona como uma moça romântica 
incurável.  

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Filha do rei e da rainha, ela foi criada por malévola, uma 
fada que a repreendia. Apresenta-se como uma jovem 
cis gênero de 16 anos 
Orientação Sexual: Heterossexual 

Sexismo e misoginia  A narrativa demonstra sexismo e misoginia ao 
apresentar imposições de comportamento sob Aurora, 
considerada a mais alienada e passiva das princesas. 

Ela representa simbolicamente tudo aquilo que o 

feminismo rejeita: a passividade.  

Classificação social  Aurora é uma princesa legítima. Filha do rei Stefan e da 
Rainha Leah. Mas foi criada longe deles. Malévola a 
tratava como uma filha, mas impedia-a de fazer diversas 
coisas. 

Questões étnico-
raciais 

 Ela é loira, alta, magra e atende aos estereótipos das 
princesas Disney.  

Figura 44 - Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Aurora 
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Figura 45 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil85 

 

Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia 

Percebe-se como comum o movimento de tratar por meio do humor situações de 

dramas das narrativas. Como já foi dito, a princesa Aurora passa grande parte do 

filme dormindo e possui pouquíssimas falas e interação. Porém na imagem-mídia, 

a situação se inverte. Aurora é demonstrada como uma jovem linda e decidida. E o 

uso do humor é inevitável para demonstrar esse amadurecimento, autoconfiança e 

independência, que não fazem parte do perfil da princesa, originariamente.  

A legenda: Hoje eu vou dormir cedo contrapondo a imagem da princesa com os 

olhos abertos e esbugalhados demonstra o quanto os jovens são volúveis e 

descomprometidos com seus horários. Essa característica choca com o perfil 

original de Aurora no filme. Será que ela passaria a noite em claro? Ou optaria pelo 

sono da beleza? 

Posicionamento do 
discurso 

 A imagem-mídia adota um discurso contrário ao perfil da 
princesa e aborda isso com humor. A imagem é 
conhecida, da princesa no momento em que ela é 
acordada pelo príncipe. Mas em outro contexto ela 
remete a um comportamento natural dos jovens, ficarem 
acordados de madrugada, geralmente utilizando a 
internet, assistindo e produzindo vídeos e vendo 

 
85 Disponível em 
https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBR/photos/a.226471560743779/2403788376345409 
acesso em 19/11/2020 
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memes. Isso gera identificação, aproximando-as da 
personalidade forte da princesa. 

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Aurora se apresenta no post como uma jovem do século 
XXI, que passa noites em claro pensando, na internet e 
conversando com os amigos. É uma jovem cis gênero 
de 16 anos 
Orientação Sexual: Heterossexual 

Sexismo e misoginia  A imagem-mídia não insere a personagem em nenhum 
contexto específico, pois trata-se de um meme, onde a 
própria princesa ri da sua posição. Assim, não é possível 
identificar sexismo e misoginia direto no discurso da 
imagem.   

Classificação social  Aurora é uma nobre. Filha do rei Stefan e da Rainha 
Leah. Embora não viva com eles, ela demonstra que 
sua passividade e educação vem de berço. 

Questões étnico-
raciais 

 Aurora atende aos estereótipos femininos das 
princesas Disney. Branca, heterossexual e tem olhos, 
claros, especificamente, cor de violeta.  

Figura 46 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Aurora 

As três princesas denominadas clássicas, Branca de Neve (1937), Cinderela 

(1950) e Aurora (filme A Bela Adormecida - 1959) possuem perfis semelhantes. Elas 

se apresentam como garotas inocentes, que dependem de uma atitude masculina 

para viverem felizes para sempre. Mas a situação das princesas começa a mudar com 

a segunda geração de princesas que surge 30 anos depois.  

Durante esse lapso temporal (1959 - 1989) a Disney investiu em outras 

narrativas e personagens, deixando de lado a produção de personagens de princesas. 

Mas é preciso reiterar que a Cinderela, diferentemente de todas as outras, tinha um 

lugar especial no coração de Walt Disney, e a prova disso é o seu castelo, símbolo 

oficial presente na marca da corporação. Ao lado do personagem Mickey, Cinderela 

compartilhava o coração de Walt Disney. Até os dias atuais ela é a referência entre as 

princesas, posiciona-se no centro das fotos e, juntamente com Rapunzel é uma das 

mais queridas da franquia e seus produtos são amplamente vendidos. 
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_______________________________________  
2.1.2 - Princesas Modernas Disney  
 

- Ariel (A Pequena Sereia - 1989) 

 

 
Figura 47 - Ilustração da princesa Ariel, por Isaque Arêas, 2015 

 

Nome da personagem Princesa: Ariel 

Ano da criação: 1989 

Filme:  A pequena sereia - The Little Mermaid 
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Figura 48: Cartaz original The Little Mermaid, 1989. 

Lançamento: 1989 

Elenco principal: Jodi Benson, Pat Carroll, Buddy Hackett, Samuel E. Wright 

Roteiro: Hans Christian Andersen, Howard Ashman 

Música: George Bruns 

Diretor: Ron Clements, John Musker 

Classificação: Livre 

Duração:  82” 

Idade da Princesa no filme: Ariel é uma adolescente de 16 anos.  

Lançamento: 15 de dezembro de 198 

Bilheteria: U$ 140 milhões  
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Sinopse: Ariel é uma princesa do mar. Reflexo do seu tempo, é uma sereia 

adolescente e rebelde, filha de Tritão, o rei do mar. Insatisfeita com a vida no fundo 

do oceano e curiosa sobre o mundo na terra. Ela se apaixona por um príncipe humano 

e faz um acordo com a bruxa do mar para transformá-la em humana. 

 

Curiosidades de produção:   

1 - A personagem foi criada baseada na protagonista do conto dinamarquês de Hans 

Christian Andersen, denominado Havfrue Den Lille: “a mocinha do mar”, mas foi 

desenvolvida com uma personalidade diferente para o filme de 1989. 

2 - Hoje em dia Ariel pode não ser considerada a mais empoderada, mas em 1989, 

ela foi bastante aclamada por seu poder de iniciativa.  

3 - A princesa Ariel é a primeira da Disney que não é (totalmente) humana, pelo menos 

inicialmente. Ela possui uma aparência distinta das demais princesas da Disney: usa 

cabelo comprido, de cor vermelha, sua cauda é verde e usa um top roxo.  

4 - Ariel é ruiva por dois motivos: o primeiro é que o filme Splash tinha acabado de ser 

lançado, e tinha uma sereia loura, o segundo é que era mais fácil criar e ajustar tons 

de vermelho quando Ariel estava em um ambiente escuro do que era com tons de 

amarelo. 

5 – Devido à alta demanda de bonecas da princesa Ariel, ainda em 1989, na época 

do lançamento, foi para o mercado um lote da princesa sereia loira. Na verdade, 

originariamente, ela chegou projetada loira, mas, posteriormente, optaram pelo cabelo 

vermelho para ajustar melhor à sua personalidade. 

6 – De todas as princesas, a Ariel é a princesa que mais possui elementos LGBT. A 

cena final da narrativa, o arco-íris e as cores vibrantes revelam muito a identidade dos 

diretores Ron Clements e John Musker.  

7 - A Úrsula foi inspirada em uma das maiores Drags Queen´s da época, a Divine 

(Ator, cantor e performer Harris Glenn Milstead, falecido em 1988) 

 

 Sobre a produção fílmica86:  

O projeto original da princesa Ariel foi desenvolvido pelo animador Glen Keane, 

que afirmou ser sua aparência baseada na de sua esposa. Também se tomou como 

 
86 Disponível em: <https://medium.com/@migdomserpa/a-pequena-sereia-1989-b097bd3e305e> 
acesso em 09 de abril de 2019. 
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referência a atriz Alyssa Milano, que tinha 16 anos, e a modelo Sherri Stoner, que 

forneceu referências live-action para os animadores durante o desenvolvimento do 

filme.  

O movimento de cabelo subaquático de Ariel foi baseado em imagens da 

astronauta Sally Ride, enquanto ela estava no espaço. Um desafio para animar Ariel 

para o filme de 1989 foi a cor. Obrigado a mostrar Ariel nos ambientes em mudança, 

tanto no fundo do mar e em terra, para a qual os animadores usaram trinta e dois 

modelos de cores, não incluindo mudanças de figurino.  

A cor azul-esverdeada da barbatana de Ariel era um tom especialmente 

misturado pelo laboratório de pintura da Disney, a cor foi batizada de ‘Ariel’, após o 

personagem. A escolha do vermelho como cor do cabelo de Ariel foi objeto de disputa 

entre os produtores e executivos do estúdio que queriam o personagem com cabelo 

loiro. Notou-se que o cabelo vermelho contrastava melhor com a cauda verde de Ariel 

e que o vermelho era mais fácil de escurecer do que o amarelo, por isso acabou sendo 

mantido. 

Análise fílmica de conteúdo interseccional 
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Figura 49: Frames da sequência fílmica de A pequena Sereia, 1989. 

Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
Essa cena inicial do filme é muito emblemática. Ela mostra uma discussão entre o 
Tritão - pai de Ariel - e a filha. Ele descobre por linguado (o peixe) que ela esteve na 
superfície. Então, com sua autoridade de pai, ordena Ariel a nunca mais ir para a 
superfície. Ela alega que não é mais criança e ele fica furioso com seus argumentos 
dizendo que enquanto viver no seu lar obedecerá a suas ordens e chega a dizer a 
ela em tom ríspido: – nem mais uma palavra, mocinha...fui bem claro? Ela escuta, 
obedece, mas não se conforma.  

Posicionamento do 
discurso 

 Ariel é uma princesa do mar. Uma sereia adolescente 
aventureira e teimosa. Sua curiosidade e amor pela 
adrenalina, típica da juventude, às vezes deixa-a em 
apuros. A princesa é capaz de superar qualquer 
obstáculo que enfrenta. Seu melhor amigo é um peixe 
chamado Linguado, e ela desenvolve uma relação 
próxima com um caranguejo chamado Sebastião. Ariel 
também mostra sua impulsividade ao aceitar a proposta 
de Úrsula e não mede a consequência dos seus atos. 
Um perfil comportamental um pouco diferente das 
princesas clássicas, mas que cai por terra quando ela 
opta por ir atrás do seu amor, perder a voz, se tornar 
humana e largar o reino.   

Questões 
geracionais: 

 Ariel é uma jovem princesa sereia geniosa, 
irresponsável e impulsiva que deseja se tornar humana 
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Figura 50: Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Ariel 

 

 

Figura 51 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil87 

 

 

 
87 Disponível em: 
<https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBR/photos/a.226471560743779/2464684250255821>, 
acesso em 05/03/2019. 

identidade de gênero 
e orientação sexual 

para viver com seu amado. Identidade de Gênero: cis 
gênero. Orientação Sexual: heterossexual 

Sexismo e misoginia  A narrativa demonstra traços de sexismo e misoginia 
relacionados ao comportamento de Tritão (pai) que grita 
com a filha, a deixa sem comida, e demonstra traços de 
homofobia com alguns personagens secundários da 
trama. Nesta sequência fílmica é possível detectar a 
presença da agressão psicológica por parte do pai, que 
repreende Ariel por ter ido à terra.  

Classificação social  Ariel é uma adolescente sereia, filha do rei dos mares, o 
Tritão. Uma princesa do mar, legítima  

Questões Étnico-
raciais 

 Ariel é a primeira protagonista princesa não humana da 
Disney. Assim, seu estereótipo é, no mínimo, inusitado 
e não aceito na terra firme. Ela é linda, ruiva, tem um 
corpo escultural, mas é um peixe.  
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Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia 

A Princesa Ariel foi considerada, na década de 1990 uma princesa rebelde e 

desobediente, com personalidade forte, alguns anos depois essa imagem foi se 

desfazendo e o comportamento dela no filme passou a ser questionado e ela ficou 

tachada no mundo Disney como a princesa inconsequente.  

Reiterando esse movimento de trazer para o mundo real as cotidianidades e usar 

de humor como saída para gerar identificação com as meninas, percebe-se que 

essa imagem-mídia analisada suscita uma questão leve e recorrente: as pequenas 

mentirinhas do dia-a-dia, que contamos para nos livrar das broncas. 

No título da foto: “Eu já tô a caminho. Eu de verdade” que mostra Ariel ainda 

tomando banho de espuma enquanto as pessoas a esperam, reflete o perfil da 

princesa e reitera a atitude da maioria das jovens que só se preocupam com seu 

mundo pessoal. Assim, a julgar pela quantidade de likes e interações do post, 

acredito que essa falta de compromisso da princesa com as pessoas e a vida, que 

tem sido sua marca registrada gerou grande identificação das pessoas 

Posicionamento do 
discurso 

 A imagem-mídia adota um discurso fundamentado na 
mentira, na enganação, que vai de encontro ao perfil da 
princesa e aborda isso com humor. No contexto atual, 
na correria do mundo, essas pequenas mentiras são 
recorrentes e a prova deste comportamento é percebido 
na legenda que diz: “Quem nunca? Afinal, nosso bem 
estar em primeiro lugar”  

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Ariel se apresenta no post como uma jovem princesa, 
privilegiada e feliz do século XX, que toma banho de 
espuma. É uma jovem cis gênero de 16 anos 
Orientação Sexual: Heterossexual 

Sexismo e misoginia  A imagem-mídia não insere a personagem em nenhum 
contexto específico, pois trata-se de um meme, que 
trata de uma ação recorrente na vida das pessoas. 
Assim, não é possível identificar sexismo e misoginia 
direto no discurso da imagem.   

Classificação social  Ariel é uma princesa do mar, uma linda sereia filha do 
rei Tritão. Embora viva no reino, sonha com a terra firme 
e um príncipe humano.  

Questões étnico-
raciais 

 O post não trata especificamente de nenhuma questão 
étnico-racial, mas Ariel é uma sereia e para ser aceita 
no mundo humano, se sujeita a perder seu reino e sua 
voz.  

Figura 52 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Ariel 
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_______________________________________  
2.1.2 - Princesas Modernas Disney  
 

- Bela (A Bela e a Fera - 1991) 

              

 

 

 

 Figura 53 - Ilustração da princesa Bela, por Isaque Arêas - 2015 

 

Nome da Personagem Princesa: Bela 

Ano da criação: 1991 

Filme:  A Bela e a Fera (Beauty and the Beast)  
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Figura 54: Cartaz original A bela e a Fera, 1991 

 

Lançamento: 22 de novembro de 1991 

Elenco principal: Paige O’Hara,Robby Benson, Richard White 

Roteiro: Hans Christian Andersen, Howard Ashman 

Música: George Bruns 

Diretores: Gary Trousdale, Kirk Wise 

Classificação: Livre 

Duração:  110” 

Idade da princesa no filme: Bela é uma jovem de 17 anos.  

Bilheteria: U$ 337.350.553 milhões  
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Sinopse: Numa pequena aldeia da França vive a Bela, uma jovem inteligente que é 

considerada um pouco estranha pelos moradores da localidade. Seu pai, Maurice, é 

um inventor alucinado. Ela é cortejada por Gaston que propõe casamento. Mas apesar 

de todas as jovens do lugarejo o acharem um homem bonito, a Bela não o suporta, 

pois considera ele primitivo e convencido. Quando o pai de Bela vai para uma feira 

demonstrar sua nova invenção, ele acaba se perdendo na floresta e é atacado por 

lobos. Desesperado, procura abrigo em um castelo, mas acaba se tornando 

prisioneiro da Fera, o senhor do castelo, que na verdade é um príncipe que foi 

amaldiçoado por uma feiticeira quando negou abrigo a ela. 

 

Curiosidades:  

1 - Bela é a única Princesa Disney que tem olhos castanhos. 

2 - Bela é a mais culta das princesas. Ela ganhou esse título devido ao seu amor pelos 

livros, provendo-lhe um vasto vocabulário, imaginação ativa, e mente aberta. Ela é 

muito confiante e sincera em suas opiniões, e raramente gosta que lhe digam o que 

fazer. Diferente da maioria dos personagens do filme, Bela não está preocupada com 

as aparências, e é capaz de olhar o passado com grande amor. 

3 - O sucesso de A Bela e a Fera levou à produção de um musical da Broadway 

baseado no filme, que ocorreu entre 1994-2007.  

4 - Criada pela roteirista Linda Woolverton e animada por James Baxter e Mark Henn, 

a princesa Bela foi baseada na heroína do conto de fadas A Bela e a Fera, mas foi 

desenvolvido por Linda Woolverton em um personagem mais forte para a adaptação 

cinematográfica da Disney. 5 - O live action do Filme foi lançado em 2017 e foi um 

sucesso de bilheteria. 

 

Sobre a produção fílmica:  

Uma das tarefas de Woolverton foi criar uma heroína que seria mais assertiva, 

independente, e melhor do que as heroínas de animação da Disney anteriores. Bela 

é uma jovem muito atraente que está no final da adolescência. Embora ela seja 

conhecida em toda a sua vila por sua beleza, ela é muito culta, adepta da literatura, 

mas completamente ignorante sobre sua própria aparência. Ela é tida na cidade como 

"estranha" e "peculiar". Bela presta muito pouca atenção à sua aparência, ao contrário 

do vaidoso Gaston, que só ama ela porque é "a garota mais bonita da cidade". 
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Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Frames da sequência fílmica de A bela e a fera, 1991 (37”:31’ a 39”:34)  
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Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
A sequência fílmica analisada é uma das mais importantes do filme, pois demonstra 
o verdadeiro perfil comportamental de uma princesa virtuosa, não superficial. A mais 
inteligente e estudiosa da franquia Disney Princess. Bela curiosa, entra na ala 
proibida do castelo e descobre a verdadeira imagem da Fera a partir de uma pintura 
destruída. Ela vê a flor encantada e é flagrada pela fera que, furiosa, briga com ela 
e tenta atacá-la. Ela foge para a floresta e a Fera vai em seu encalço. Encontram 
com lobos e Bela salva a vida da Fera. Ele pede desculpas e ela que manda ele 
controlar seus nervos. 

Posicionamento do 
discurso 

 Analisando o posicionamento do discurso da sequência 
fílmica, percebe-se que bela foi ousada ao entrar na 
parte proibida do castelo e não teve medo de enfrentar 
os desafios. Mesmo com medo da fera fugiu, porém 
quando percebeu que ele corria perigo não mediu 
esforços, encarou os lobos e conseguiu salvá-lo. Ela 
teve pena da criatura, e isso demonstra o tamanho do 
seu coração e da compreensão da dor daquela fera. 
Com um perfil de resiliência, que se aproxima do 
comportamento das princesas clássicas, a Bela lida com 
um “homem/animal” cheio de rancor, problemático e 
acaba se envolvendo emocionalmente. Ela adota um 
comportamento maternal usual entre relações 
amorosas consideradas abusivas.   
Mas na trama ela se mostra impositiva e quando Gaston 
diz que o seu casamento ideal com a Bela inclui ter seis 
ou sete filhos, cuidando dele, preparando o almoço ou 
massageando seus pés ela reprova. Obstinada quando 
se trata de afirmar os seus pontos de vista, emite 
opiniões, e mantém suas ideias. 

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Bela é filha única de um homem culto, tachado de 
inventor maluco. Ela é muito estudiosa, recatada e 
possui uma baixa autoestima. Quanto aos traços de 
feminilidade, a Bela, no início da trama, foi tachada 
como estranha (nerd) e pouco feminina. Depois que 
encontra o amor, nos braços da fera, sua feminilidade 
aparece em destaque. Isso é percebido, 
imageticamente, pelas suas vestimentas alteradas ao 
longo do filme. 
Identidade de Gênero: cis gênero   
Orientação Sexual: heterossexual 
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Sexismo e misoginia  A narrativa demonstra traços de sexismo e misoginia 
relacionados ao comportamento da Fera em relação à 
Bela. Ele é arbitrário e justifica seus atos pela sua 
condição de encantamento. Do seu discurso emana 
violência física, psicológica e machismo. Nesta 
sequência fílmica é possível detectar a presença da 
agressão física e agressão psicológica por parte de um 
homem problemático (a fera), o que a deixa penalizada 
e faz com que ela o perdoe.  

Classificação social  Bela é uma jovem humilde, aldeã estudiosa, filha de um 
homem inteligente e estudioso, mas considerado 
esquisito pelas pessoas da cidade.   

Questões Étnico-
raciais 

 Bela é uma menina de pele clara e olhos castanhos. 
Muito bonita esteticamente, e muito mais linda em suas 
atitudes. Ela defende as minorias e tem um coração 
enorme. Nesta sequência não foi percebida nenhuma 
questão étnica-racial. 

Figura 56: Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Bela 

 

 

 

Figura 57 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil88 

 

 
88 Disponível em: <https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBR/videos/681665988948430> acesso 

em 22/02/2020 
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Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia 

A princesa Bela, não nasceu princesa e sim tornou-se uma princesa ao casar com 

o príncipe Adam, que enfeitiçado tornou-se a Fera. Há quem diga que ela sofreu da 

síndrome de Estocolmo (vítima se apaixona pelo seu algoz), porém eu acredito que 

esse comportamento social, maternal, amoroso e de dependência psicológica, é 

muito comum nos relacionamentos amorosos. A imagem-mídia analisada, embora 

tenha sido divulgada no formato de meme, utilizando uma visualidade da princesa 

servindo a fera, é recontextualizada para uma situação cotidiana leve muito 

recorrente é parte de uma fala muito comum entre os jovens de que “sopa não é 

janta”, comer sopa a noite não tira a fome. Assim, mais uma vez, a Disney usa, de 

forma bem humorada para demonstrar que todas as princesas vivenciam situações 

reais com a proposta de gerar identificação com o público.  

Posicionamento do 
discurso 

 A imagem-mídia adota um posicionamento de discurso 
fundamentado no bom humor. Ele minimiza com isso os 
traços de comportamento da princesa que não são 
interessantes de ser exaltados, como a subserviência 
ao gênero masculino e as inúmeras formas de 
violências sofridas durante a trama. A legenda da 
imagem remete a chegada do frio e alia a sopa como 
opção alimentar.  

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Ela se apresenta no post como uma jovem subserviente 
e encanadora que deseja agradar as pessoas 
oferecendo uma sopa. É uma jovem cis gênero de 17 
anos. Orientação Sexual: Heterossexual 

Sexismo e misoginia  A imagem-mídia não insere a personagem em nenhum 
contexto específico, pois trata-se de um meme, que 
trata de uma ação recorrente na vida das pessoas. 
Assim, não é possível identificar sexismo e misoginia 
direto no discurso da imagem.   

Classificação social  Bela é uma jovem humilde, aldeã estudiosa, filha de um 
homem inteligente e estudioso, mas considerado 
esquisito pelas pessoas da cidade.   

Questões étnico-
raciais 

 Bela é uma menina de pele clara e olhos castanhos. 
Muito bonita esteticamente, e muito mais linda em suas 
atitudes. Ela defende as minorias e tem um coração 
enorme. Nesta sequência não foi percebida nenhuma 
questão étnica-racial. 

Figura 58 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Bela 
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_______________________________________  
2.1.2 - Princesas Modernas Disney  
 

- Jasmine (Aladdin, 1992) 

 

 

Figura 59 - Ilustração da princesa Jasmine, por Isaque Arêas, 2015 

 
Nome da Personagem Princesa: Jasmine 

Ano da criação: 1992 

Filme: Aladdin 
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Figura 60 - Cartaz original do Filme Aladdin, 1992. 

 

Lançamento: 25 de novembro de 1992 

Elenco principal: Scott Weinger, Jonathan Freeman, Robim Williams, Linda Larkin, 

Frank Welker, Gilbert Gottfried, Dougrals Seale 

Roteiro: Ron Clements, John Musker, Ted Elliot, Terry Rossio  

Diretores: Ron Clements, John Musker 

Classificação: Livre 

Duração: 90” 

Idade da Princesa no filme: Jasmine é uma jovem de 16 anos.  

Bilheteria: US$ 28 milhões  
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 Sinopse: Após o sultão ordenar que sua filha, a princesa Jasmine, ache um marido 

rapidamente, ela foge do palácio e conhece um tipo meio malandro, Aladdin, que 

conquista seu coração. Jafar criou um feitiço para dominar o sultão, e pensa que se 

casar com Jasmine irá se tornar ele mesmo o sultão. Quando descobre que há na 

lâmpada um gênio poderoso, que pode se transformar em qualquer pessoa ou coisa 

e que lhe concederá três desejos, Aladdin planeja usá-los para conquistar Jasmine, 

sem imaginar que Jafar é um diabólico inimigo, que precisa ser detido. 

 

Curiosidades:  

1 - A 1ª versão do roteiro dizia que Aladdin tinha três amigos, chamados Babak, Omar 

e Kassim, um anel mágico e ainda trazia dois gênios. 

2 - Inicialmente o visual de Aladdin seria parecido com o do ator Michael J. Fox. Como 

o produtor Jeffrey Katzenberg achava que o personagem não teria tanto apelo para o 

público feminino, foi feita a mudança para que Aladdin se parecesse fisicamente com 

Tom Cruise. 

3 - Jasmine" é um nome persa para uma bela flor que persas chamam de "yas" ou 

"Yasamin." 

 

Sobre a produção fílmica:  

O filme é uma adaptação do conto árabe Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, 

contido em As Mil e uma Noites. O roteiro foi esboçado três vezes antes do presidente 

da Disney, Jeffrey Katzenberg, concordar com a produção. Os animadores basearam 

seus projetos nos trabalhos do cartunista Al Hirschfeld, tendo sido utilizados 

computadores para colorir e para criar alguns elementos da animação. A trilha sonora 

foi escrita por Alan Menken e apresenta canções compostas por Ashman e Tim Rice, 

que assumiu após a morte de Ashman. Foi lançado em 25 de novembro de 1992 com 

críticas positivas, apesar de alguns árabes considerarem o filme racista. Relacionado 

a essa questão e ampliando para questões de gênero e representação, o filme de 

Aladdin é dotado de vários estereótipos da cultura árabe, e na sua produção há a 

presença do olhar colonizador euro americano. (BERARDO, LISITA, ROSENZWEIG, 

2018). Os personagens maus possuem características, como por exemplo, barbas, 

turbantes e um sotaque árabe forte. Já os protagonistas, Aladdin e Jasmine, além de 

falarem sem sotaque, possuem visualmente, tons de pele mais embranquecidos e 
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seus traços físicos se aproximam da raça ariana, principalmente aos dos norte-

americanos. Embora o filme tenha sido bem sucedido faturando mais de 217 milhões 

de dólares nos Estados Unidos e mais de 504 milhões em todo o mundo, é possível 

perceber durante a narrativa, um mundo árabe estereotipado filme, uma vez que nas 

fachadas dos cenários do filme aparecem nos letreiros, apenas rabiscos sem sentidos 

simulando as iconografias e não correspondendo à linguagem escrita árabe, 

demonstrando um certo desleixo e despreocupação com a cultura do oriente.  

 

Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

Figura 61 - Frames da sequência fílmica de Aladdin, 199289 

 
89Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=nut5WEX89Q0&list=PL5yF1xZ5UozUPWfUoxQEL9On79NeXEjD
F&index=5> acesso em 04/04/2020 



158 
 

Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
A cena se passa no jardim do Palácio. Jasmine conversa com seu tigre e com os 
pássaros. Seu pai se aproxima e fala que de acordo com as leis ela tem que se 
casar. Ela diz que não concorda em não se casar por amor. O pai fica furioso e diz 
não ter tempo de alterar a lei do país. Então ele ordena que ela escolha logo o 
pretendente e em um ato libertário Jasmine solta todos os pássaros da gaiola, 
passando ao espectador a mensagem de que ela também deseja ser livre. Jasmine 
não quer se sentir obrigada a se casar com qualquer príncipe que aparecesse por 
conta de uma lei – feita por homens para o interesse dos homens. O Sultão 
discorda da postura de Jasmine e aponta a importância dela se casar, tomando de 
sua mão um dos passarinhos, colocando-o de volta na gaiola 

Posicionamento do 

discurso 

 Jasmine possui um e se mostra disposta a fazer 
jogos de poder. De espírito livre, em vários 
aspectos se assemelha a uma "rebelde princesa". 
Ela é teimosa e anseia pela liberdade que as outras 
meninas têm. Isto faz com que Jasmine saia 
escondida do palácio. Muito voluntariosa, ela 
deseja se casar por amor. Recusa todos os 
pretendentes que seu pai escolheu, preferindo a 
liberdade de escolha que ela representa na cena 
com o ato de libertação dos pássaros na gaiola.  

Questões geracionais: 

identidade de gênero e 

orientação sexual 

 Ela é uma princesa jovem cis gênero com 
pensamento eurocêntrico90 e representa a visão da 
mulher da alta sociedade do mundo árabe. Possui 
orientação sexual heterossexual e se apresenta 
hipersexualizada.  

Sexismo e misoginia  Constato a presença de sexismo e misoginia na 
sequência analisada, através da atitude do pai em 
tirar bruscamente o passarinho das mãos dela e 
devolvê-lo para a gaiola, como demonstração de 
que não existe liberdade feminina naquele país. 

Classificação social  Jasmine é a filha do Sudão, o mais poderoso 
homem da Arábia. 

Questões Étnico-raciais  Uma série de questões étnicos-raciais permeiam 
toda a trama, desde a aparência dos 
personagens, até nas vestimentas, uma vez que o 
filme foi realizado a partir de um olhar colonizador.  

Figura 62 - Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Jasmine. 

 
90 A cultura eurocêntrica rotula tudo que está fora do padrão euro-americano como exótico e um exótico 

cheio de estereótipos e preconceitos. 
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Figura 63 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil91 

 

Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia 
A imagem analisada é um frame estático da sequência anterior. Ele mostra Jasmine 
no jardim real do seu palácio, afagando seu “gato”, um tigre de bengala. Um meme 
pronto para ser trabalhado imageticamente, pois por aqui - no ocidente -, é usual 
os felinos de estimação serem bem menores, como gatos. Assim, a imagem foi 
claramente recontextualizada, e o tigre aparece na imagem dócil como se ele 
tivesse aprontado alguma bagunça e ido até a dona se desculpar.  O título diz: 
“Quando seu gato faz bagunça e depois pede desculpas”.  

Posicionamento do discurso  Trata-se de um meme que traz leveza ao 
abordar o assunto “pets de estimação”, o 
preferido da internet.  
É interessante notar que essa nova roupagem 
dada a imagem em relação à original, 
desconecta-se da cena original, em que 
Jasmine é repreendida por seu pai que a obriga 
a se casar com um desconhecido.  

 
91 Disponível em 
https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBR/photos/a.226471560743779/2566109143446664 
acesso em 12/12/2020. 
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Questões geracionais: 
identidade de gênero e 
orientação sexual 

 Ela é uma princesa jovem que tem um bicho de 

estimação. Ela é sonhadora e vive escapando 

do castelo para a cidade, em busca de 

aventuras. Numa dessas escapadas, conhece 

o Aladdin, um jovem ladrão por quem ela se 

apaixona  

Sexismo e misoginia  Não há presença de sexismo e misoginia na 

imagem analisada.  

Classificação social  Por ser uma princesa, ela possui um tigre de 

estimação e não um bichinho qualquer. Isso 

demonstra sua imponente personalidade. 

Questões Étnico-raciais  Uma série de questões étnicos-raciais 

permeiam toda a trama, desde a aparência dos 

personagens, até nas vestimentas, uma vez 

que o filme foi realizado a partir de um olhar 

colonizador. Porém nesta imagem, não pode 

ser percebida. 

 Figura 64 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Jasmine. 
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_______________________________________  
 

2.1.2 - Princesas Modernas Disney  
 

Pocahontas, o Encontro de Dois Mundos (Pocahontas, 1995) 

 

 

Figura 65 - Ilustração da princesa Pocahontas, por Isaque Arêas, 2015 

 
Nome da Personagem Princesa: Pocahontas 

Ano da criação: 1995 

Filme: Pocahontas, o encontro de dois mundos 
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Figura 66 - Cartaz original do Filme Pocahontas, 1995. 

 

Lançamento: 23 de junho de 1995 

Elenco principal: Irene Bedard, Mel Gibson, David Ogden Stiers e John Kassir 

Roteiro: Carl Binder, Susannah Grant e Philip Lazebnik  

Música: Alan Menken e Stephen Schwartz  

Diretores: Eric Goldberg e Mike Gabriel 

Classificação: Livre 

Duração: 1’:31” 

Idade da Princesa no filme: a princesa tem 18 anos 

Bilheteria: US$ 346,1 milhões 
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Sinopse: Um navio parte da Inglaterra com o objetivo de encontrar o "novo mundo", 

tendo a bordo o governador Ratcliff (David Ogden Stiers), que está ansioso em 

encontrar ouro, e o capitão John Smith (Mel Gibson). Ao chegarem, John decide 

explorar o mundo desconhecido. Logo encontra Pocahontas (Irene Bedard), uma bela 

índia por quem se apaixona. Só que o povo índio e os ingleses logo entram em guerra, 

já que estão em disputa pelas terras da América. 

 

Curiosidades:  

1 - Pocahontas é a primeira princesa da Disney norte-americana e a primeira de 

origem indígena. 

2 – Pocahontas é uma personagem que existiu na vida real Apesar de Pocahontas 

ser a única princesa Disney a ser baseada em uma figura histórica, trata-se de uma 

ficção. A Disney usou a real Pocahontas só como inspiração. Foram mantidos os 

nomes, etnia e localização geográfica. 

3 - É a primeira Princesa Disney a ter uma tatuagem visível devido à sua etnia. 

4 - O verdadeiro nome de Pocahontas é Matoaka, enquanto Pocahontas é seu apelido. 

No entanto, este nome não é mencionado nos filmes da Disney. 

5 – No final da trama ela opta pela sua nação, não ficando com Smith (seu amor), 

demonstrando assim, o inicio da virada sobre amor romântico e o “felizes para sempre”  

 

Sobre a produção fílmica92:  

Pocahontas foi o primeiro filme da Disney inspirado em um personagem real, 

uma índia norte-americana que se envolveu com um inglês e sua história se 

transformou num mito romântico. Mas na história real, Smith era um velho colono e 

Pocahontas se tornou sua amiga, após salvá-lo.  

Como a história original envolvia questões não indicadas para as crianças, a 

Disney resolveu alterá-la. Assim, a filha do Chefe da tribo dos Powhatans era uma 

bela jovem de 18 anos, magra, de pele bronzeada, longos cabelos negros, e com uma 

tatuagem avermelhada no braço direito. A índia de corpo esbelto, boca vermelha e 

olhos castanhos, representa e simboliza a boa selvagem que deseja a paz e a 

pacificação. Esse filme marca os 400 anos dos Estados Unidos e aponta a trama e o 

papel da princesa como um mito da pacificação entre os povos indígenas que 

 
92 Disponível em: <https://disneyprincesas.fandom.com/pt-br/wiki/Pocahontas_(personagem)> acesso 
em 22/02/2020. 
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habitavam os EUA e os seus colonizadores ingleses. Na poética da Disney, a princesa 

evita a guerra, mas na história real, é sabido da existência de inúmeros massacres 

indígenas e dizimação dos povos pelos ingleses 

 

Análise fílmica de conteúdo interseccional

 

Figura 67 - Frames da sequência fílmica de Pocahontas, 1995 

 

Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
a sequência fílmica analisada se passa na floresta. Pocahontas, canta para John 
Smith e mostra a ele a importância da natureza, através da música cores do vento. 
Isso faz com que John mude os seus caminhos, e os dois começam a se apaixonar. 
Ela tira a arma de suas mãos e os dois saltam juntos de uma cachoeira.  
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Posicionamento do 

discurso 

 Pocahontas é uma princesa indígena altamente 
espiritual. Ela expressa uma sabedoria além de seus 
anos e oferece carinho e orientação para aqueles ao 
seu redor. Ela adora aventura e natureza. No filme, ela 
parece ter poderes xamânicos pois é capaz de 
comungar com a natureza, falar com espíritos, empatia 
com animais, e entender línguas desconhecidas. O 
discurso da sequência mostra uma jovem idealista, 
romântica e disposta a mudar as ações e os sentimentos 
do homem branco pelo qual ela se apaixona.  

Questões 

geracionais: 

identidade de gênero 

e orientação sexual 

 Pocahontas é uma jovem cis gênero. Orientação 
Sexual: heterossexual. Por ser uma índia, e advir de 
uma outra cultura, ela demonstra ter poderes espirituais 
advindos da natureza. É a primeira protagonista 
princesa que demonstra habilidades diferentes. Mas 
isso não é explorado, a trama se desdobra no romance 
com John Smith. 

Sexismo e misoginia 
 Uma trama absolutamente sexista que foca a felicidade 

da princesa indígena, na figura de um homem branco, 
militar, americano (seu colonizador). 

Classificação social 
 Pocahontas é uma ameríndia, filha de Wahunsunacock 

que governava uma área que abrangia quase todas as 
tribos do litoral do estado da Virgínia.  

Questões Étnico-

raciais 

 É a primeira e única protagonista princesa que possui 
descendência indígena norte-americana. Ela se 
apaixona por um americano muito preconceituoso. 

Figura 68 - Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Pocahontas 

 

Figura 69 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil93  

 
93 Disponível em: 
<https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBR/photos/a.226471560743779/1307524172638507> 
acesso em 14/02/2021 
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Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia  
Um pot-pourri de imagens permeadas por palavras que compõem a frase: 
Liberdade é escolher sua própria aventura. Essa imagem-mídia reforça a ideia 
de liberdade que permeia a personagem. Assim, essa representação positiva 
vai de encontro ao perfil desejado da princesa atual e verdadeira.  As seis 
imagens que compõem o post, são duas da Pocahontas no filme, uma criança 
de aproximadamente 8 anos pintando e uma adolescente dançando, uma 
jovem estudando e uma mulher adulta em um momento de lazer brincando com 
seu bicho de estimação.  

Posicionamento do discurso   O discurso da imagem, reafirma o perfil 
da princesa indígena que preza pela 
liberdade. Brincando esteticamente com 
as palavras, como num jogo de tabuleiro, 
ele passa uma mensagem 
despretensiosa, porém verdadeira. 

Questões geracionais: 
identidade de gênero e 
orientação sexual 

  Foi contemplada nas imagens, sempre 
as mulheres de todas as idades, visando 
mostrar que a liberdade é para todas, da 
criança à mulher adulta. 

Sexismo e misoginia  Não foi constatada a presença de 
sexismo ou misoginia na imagem e no 
discurso. 

Classificação social  As mulheres presentes no texto são 
provenientes da classe média alta, com 
acesso às artes, educação, lazer e 
cultura. 

Questões Étnico-raciais  A imagem-mídia contém visualidades de 
pessoas do gênero feminino: brancas, 
negras, orientais e pardas, impossível 
distinguir racialmente.  

Figura 70 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Pocahontas. 
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_______________________________________  
 

2.1.2 - Princesas Modernas Disney  
 

Mulan (Mulan, 1998) 

 

 

 

Figura 71- Ilustração da princesa Mulan, por Isaque Arêas, 2015 

 
Nome da Personagem Princesa: Mulan 

Ano da criação: 1998 

Filme: Mulan 
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Figura 72 - Cartaz original do Filme Mulan, 1998 

 

Lançamento: 19 de junho de 1998 

Elenco principal: Eddie Murphy, BD Wong, Lea Salonga e Pat Morita 

Roteiro: Rita Hsiao, Chris Sanders, Philip Lazebnik, Raymond Singer, Eugenia 

Bostwick-singer  

Música: Jerry Goldsmith 

Diretores: Tony Bancroft e Barry Cook 

Classificação: Livre 

Duração: 1’ 28” 

Idade da princesa no filme: a princesa Mulan tem 16 anos 

Bilheteria:  US$ 304.320.254 
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Sinopse: Os mongóis invadem a China, o imperador decreta que cada família ceda 

um homem para o exército imperial. A jovem Mulan fica angustiada ao ver seu velho 

pai doente ser convocado, por ser o único homem da família. Assim, Mulan rouba sua 

armadura e espada, se disfarça de homem e se apresenta no lugar do pai, mas os 

espíritos dos ancestrais decidem protegê-la e ordenam a um dragão, que havia caído 

em desgraça, que convença a jovem a abandonar seu plano. Ele concorda, mas 

quando conhece a jovem descobre que ela não pode ter dissuadido e, assim, decide 

ajudá-la a cumprir sua perigosa missão de ir para a guerra e voltar viva. 

 

Curiosidades:  

1 - Mulan é baseada no personagem Hua Mulan do poema épico The Ballad of Mulan. 

Hua Mulan se tornou uma figura lendária. Não se sabe se ela foi uma figura real.  

2 - Ela é a primeira e única das princesas da Disney de descendência asiática. 

3 - O Live action do filme original foi lançado apenas em 2021 pela Disney Plus, devido 

à pandemia do COVID-19 

4 Mulan tem reflexos rápidos e se tornou um excelente espadachim E uma 

adolescente que luta para encontrar seu caminho e não espera um príncipe 

encantado. 

5 - Quando Mulan canta a música "Reflection" no templo de seu pai, seu reflexo 

aparece na superfície polida das pedras do local. As palavras escritas nestas pedras 

são os nomes dos animadores da Disney que trabalharam em Mulan, só que escritos 

em chinês arcaico. 

6 - Interessante pontuar que o filme Mulan fez muito mais sucesso entre os imigrantes 

chineses dos Estados Unidos, do que, propriamente na China, uma vez que a rebeldia 

de Mulan foi considerada, tradicionalmente, como transgressora. 

7 – A cena original em que Mulan é descoberta como mulher pelo exército, foi 

modificada no roteiro devido à interferência de Brenda Chapman, produtora do filme. 

Era uma cena em que as roupas dela eram rasgadas pelos soldados, simulando um 

“estupro”. Importante falar que Chapman foi diretora do Filme Valente (Brave), 

posteriormente. 
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Sobre a produção fílmica94:  

O filme Mulan foi produzido no estúdio de animação da Disney, no MGM Studio 

em Orlando. Começou a ser pensado em 1994. A Disney teve muito cuidado para não 

ofender a cultura do país. Mulan é uma Princesa Disney, mesmo não sendo filha de 

rei ou rainha e não sendo casada com um príncipe, ela segue a terceira regra da 

Disney, ser princesa por um ato heroico, ela é condecorada. Ela é transgressora e 

tudo que faz é com o intuito de salvar o pai e a nação. Defensora do império, passa 

por cima de sua feminilidade e do molde social que era obrigada a seguir.  

 

Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

Figura 73 - Frames da sequência fílmica de Mulan, 1998 - 00’:02” - 02’:00” 95 

 
94 Disponível em: <https://disneyprincesas.fandom.com/pt-br/wiki/Mulan_(personagem)>acesso em 
22/02/2021 
95 Trecho do Filme Mulan <https://www.youtube.com/watch?v=oIaqF_ISvQw> acesso em 22/02/2021 
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Análise fílmica de conteúdo interseccional 

Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
Mulan chega cavalgando em alta velocidade e como uma verdadeira amazona salta 
do cavalo em frente à sua casa. A mãe se aproxima e a repreende sobre seu 
comportamento. Ela puxa Mulan para dentro de casa, tira suas roupas, e a joga em 
uma tina d'água para lavá-la. Ela fica furiosa e diz que isso não são modos de 
menina. Assim arruma seu cabelo, veste ela com roupas femininas bem justas e 
leva Mulan para fazer os serviços de mulheres, compras. 

Posicionamento do 
discurso 

 Mulan é uma princesa tipicamente moderna dos filmes 
da Disney, ela é corajosa, autossuficiente, e não se 
interessa por casamento. Sua coragem, inteligência e 
determinação ajudam nas suas aventuras. Apesar de 
sua beleza, ela é desajeitada, sem rodeios, silenciosa e 
recatada. Deseja ser aceita do jeito que ela é. Ama artes 
marciais, protege os que ela ama, missões, ar livre, 
passeios a cavalo, espada de combate, arcos e flechas. 
Seu maior desejo: agradar sua família Na sequência 
fílmica ela se mostra, diante da sua família resiliente e 
obediente ao ser banhada e vestida com roupas de 
“mulher”, após um passeio a cavalo. 

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Uma jovem oriental que, por questões familiares, se 
veste de homem, se alista no exército e vai para a 
guerra no lugar do seu pai doente. A narrativa não deixa 
clara sua identidade de gênero ou orientação sexual, 
pois como o foco do filme não está na busca da 
felicidade em um par romântico e sim em salvar sua 
nação, isso não é abordado. Ela não se encaixa nas 
expectativas de uma tradicional família chinesa da 
época. 

Sexismo e misoginia  As mulheres não podiam ir para a guerra, assim, pela 
tradição cultural do seu país sofreu diversas situações 
de sexismo e misoginia na trama. Na sequência 
avaliado esse posicionamento fica nítido quando a 
família toda, se junta para arrumá-la mais feminina, com 
roupas adequadas para ela sair de casa. 

Classificação social  Mulan é uma adolescente chinesa plebeia, porém, ao 
final do filme acaba sendo condecorada. Ela se tornou 
princesa da Disney pelo seu mérito de salvar a China. 

Questões Étnico-
raciais 

 Mulan é a primeira protagonista princesa a possuir 
descendência asiática, mas devido a seus atos de 
transgressão à cultura chinesa, não foi bem recebido na 
China, e sim pelos imigrantes chineses dos EUA   

Figura 74 - Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Mulan 
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Figura 75 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil96. 

 

Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia 
A visualidade acima compõe a cena final do filme Mulan (1998), quando a 
personagem Mulan é condecorada pelas mãos do Imperador de um país 
completamente patriarcal, como a China. Trata-se de uma cena forte e 
representativa, visto que o Imperador, se curva uma mulher, fazendo com que 
todos os soldados e a população também se curvem a ela, Mulan, uma mulher, em 
reconhecimento pela sua bravura, por ter salvado o Império da China do ataque 
dos Hunos. 

Posicionamento do discurso  Percebe-se, no discurso uma aproximação da 
visualidade da cena fílmica, ao contexto da 
adolescente/jovem contemporânea aliando-a 
a proposta comunicacional da tag 
#SouPrincesaSouReal.  
Na frase título “Na alma há sempre uma 
chama acesa'', um fragmento de uma das 
músicas da trilha sonora do filme, é expressa 
a ideia de que todos devem acreditar na fé 
transformadora. Analisando a frase do post: 
“Que a luz do luar nos traga inspiração. (emoji 
microfone). Você também ama esse hino de 
Mulan?” (emoji o/) percebe-se, igualmente, a 

 
96Disponível em 
<https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBrasil/rphotos/a.226471560743779.57309.152501234807
479/1802863266437926/?type=3&theater> acesso em 12/07/2018 
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ânsia de uma aproximação identitária e de 
interatividade.  

Questões geracionais: 
identidade de gênero e 
orientação sexual 

 O marcador social da religiosidade está muito 
presente nas sociedades orientais. Esse 
desejo romântico de paz envolve, 
implicitamente, questões de gênero 
relacionadas à submissão da categoria 
mulher, diretamente ligadas às questões 
como conformismo, mansidão, fidelidade, 
corpos dóceis, identidades submissas e o 
temor um Deus, onipotente e imagem e 
semelhança do Homem, além do pecado 
carnal. 

Sexismo e misoginia  As mulheres não podiam ir para a guerra, mas 
mesmo assim ela foi e conquistou uma 
condecoração. Assim, não vejo sexismo e 
misoginia nesta imagem, embora ela tenha 
sofrido durante toda a trama. 

Classificação social  Mulan é uma plebeia, porém, ao final do filme 
acaba sendo reconhecida por seu ato de 
bravura e se torna uma liderança perante a 
realeza  

Questões Étnico-raciais   Não se aplicam à visualidade analisada. 

Figura 76 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Mulan. 

As cinco princesas denominadas modernas: Ariel (1989), Bela (1991), Jasmine 

(1992), Pocahontas (1995) e Mulan (1998) retornaram após trinta anos com força total 

ao imaginário infantil. Com uma nova roupagem, porém com traços de personalidade 

ainda muito próximos das princesas clássicas, elas contam novas histórias e o foco 

das narrativas se afastam da felicidade individual e passam a pensar um pouco mais 

no coletivo, mesmo que timidamente. Porém uma coisa elas têm em comum, 

personalidade marcante. Cada um do seu jeito elas se mostram nas narrativas como 

mulheres fortes. A Ariel, sereia rebelde e inconsequente; a Bela, inteligente, culta, mas 

submissa e permissiva; Jasmine impetuosa e consciente; Pocahontas, forte, almeja a 

liberdade, mas idealista e utópica; e Mulan, que de todas é a mais sensata, preza a 

família e encontra a felicidade no bem comum. Esse movimento da Disneyzação da 

cultura permite uma maior adesão identitária cultural com as meninas, que veem 

refletido nas princesas as suas personalidades. 
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_______________________________________  
 

2.1.3 - Princesas Contemporâneas Disney  
 

Tiana (A Princesa e o Sapo - 2009) 

 

 

Figura 77- Fotoart princesa Tiana (cantora Rihanna,) por @helen_morgun, artista digital espanhola97  

 

Nome da personagem Princesa: Tiana 

Ano da criação: 2009 

Filme: A Princesa e o Sapo (The Princess and the Frog) 

 
97 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BsOF0_GHwyG/> acesso em 21/01/2021 
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Figura 78 - Cartaz original do Filme The Princess and the Frog, 2009. 

 

Lançamento: 11/12/2009 

Elenco principal: Eddie Murphy, BD Wong, Lea Salonga e Pat Morita 

Roteiro: John Musker Ron Clements, Rob Edwards 

Música:  Randy Newman 

Diretores: John Musker Ron Clements 

Classificação: Livre 

Duração: 89’ 

Idade da Princesa no filme: Tiana é uma jovem de 19 anos 

Bilheteria: US$ 267 milhões 
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Sinopse: O enredo da história é sobre a jovem Tiana, uma garçonete negra, oriunda 

de uma família pobre, mãe empregada doméstica e que cresceu entre a classe média, 

na casa dos patrões brancos. Ela sonha em ser proprietária de um restaurante no 

Bairro de Nova Orleans durante a era do Jazz. Ela conhece um príncipe chamado 

Naveen, que foi transformado em um sapo pelo malvado feiticeiro Dr. Facilier. É uma 

garota determinada e independente que descobre o orgulho em fazer as coisas à sua 

maneira, sem ajuda de ninguém 

Curiosidades:  

1 - Tiana é uma personagem original da Disney. Embora ela tenha sido inspirada, em 

partes do livro de 2002 de ED Baker, The Frog Princess, e no conto de fadas original 

"The Frog Prince" dos irmãos Grimm, a Disney fez algumas mudanças para tornar a 

história própria. 

2 - Ao descrever Tiana, Mark Henn, supervisor de animação do filme disse que ela 

está seguindo "uma nova tendência nas nossas princesas", comparando ela a Ariel 

de A Pequena Sereia. 

3 - Tiana é a primeira princesa negra da franquia Disney Princesas e a segunda 

princesa americana, após a princesa indígena Pocahontas 

4 - Ela não nasce princesa, se torna uma princesa ao beijar um sapo. E isso ocorre 

apenas nos minutos finais da trama. Essa narrativa reforça a ideia de que as pessoas 

de etnia negra, que se declaram pretas e pardas, têm, historicamente, maiores 

dificuldades de se crescer em uma sociedade patriarcal, misógina e norte-americana. 

E para que isso ocorra, tem que trabalhar duro e provar seu valor para a burguesia  

 

Sobre a produção fílmica:  

  O filme A princesa e o Sapo foi animado por brasileiros, o animador Haroldo 

Guimarães Neto e sua equipe de artistas da HGN Produções, localizada em São 

Paulo. O convite, de acordo com o fundador, Haroldo Guimarães Neto, surgiu de forma 

natural, pois o estúdio já havia trabalhado em séries de televisão da Disney e 

participou da produção do curta-metragem do Pateta “How to Hook Up Your Home 

Theater", produção em 2D que serviu de ensaio para A Princesa e o Sapo.  
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Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

Figura 79 - Frames da sequência fílmica filme A Princesa e o sapo, 200998 

 

Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
Na sequência fílmica analisada, Tiana sonha com o seu restaurante. Ela vai até a 
sacada, já vestida para a festa. Ela se debruça no parapeito e vê uma estrela no 
céu. Ela pensa em fazer um pedido e vê um sapo ao seu lado. Espantada ela diz 
pra ele, em tom de deboche se ele não quer um beijinho e ele responde. Ela grita e 
sai correndo. 

Posicionamento do 

discurso 

 Durante as primeiras cenas do filme, Tiana está 
ocupada com seus trabalhos, sem ligar muito para os 
romances. No entanto, Tiana começa gradualmente a 
se apaixonar por Naveen, e percebe que a coisa mais 
importante no mundo não é só o sucesso e muito 

 
98 Trecho do Filme A princesa e o sapo. < https://www.youtube.com/watch?v=6adguUzANnI> acesso 
em 20/03/2019 
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trabalho, mas um equilíbrio entre amizade, amor e 
diversão.  

Questões 

geracionais: 

identidade de gênero 

e orientação sexual 

 Tiana é uma jovem cis gênero, heterossexual.  Tiana se 
apresenta como uma bela jovem afro-americana, alta, 
de corpo delgado, cheia de sonhos e com visão 
empreendedora. Tem cabelos de comprimento médio 
preto geralmente amarrados em um rabo de cavalo 
baixo, olhos castanhos e um sorriso brilhante. 

Sexismo e misoginia  A Tiana pela sua origem e etnia, sofreu por ser uma 
jovem negra e plebeia. E mesmo depois que se torna 
princesa, ainda casa com um príncipe de reino falido e 
continua trabalhando. 

Classificação social  Tiana é uma jovem americana com excelentes dotes 
culinários, porém é pobre e periférica. Trabalha de 
garçonete e sonha em ter seu próprio negócio 

Questões Etnico-

raciais 

 Tiana é a única princesa negra da Disney, por essa 
razão, ela sofre durante toda a narrativa, com questões 
étnico-raciais.  

Figura 80 - Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Tiana 

 

 

Figura 81 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil99 
 

 
99 Disponível em 
https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBR/photos/a.226471560743779/2170190216371894/ 
acesso em 09/09/2019 
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Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia  
Esta imagem-mídia se mostra muito interessante pela sua força imagética e pela 
interatividade proposta. A princesa Tiana é apresentada em quatro situações e cada 
uma delas vai de encontro aos objetivos das redes sociais que ela atua, mostrando 
sua versatilidade e, mais uma vez, aproximando a imagem das princesas ao nosso 
cotidiano. Assim, na foto 1, de título: no LinkedIn, desvela-se uma Tiana bem 
vestida, com roupas de trabalho. A foto 2, de título: no Instagram - desvela-se uma 
Tiana linda, vestida de princesa. A foto 3, de título no Twitter, mostra o Sapo 
(príncipe) indignado e falastrão e na foto 4, de título: no Facebook, mostra uma Tiana 
leve, feliz. Uma das estratégias de transmidialidades utilizada estrategicamente na 
comunicação da Disney Princess consiste na busca de referências nas visualidades 
imagéticas fílmicas (neste exemplo, a partir de imagens do filme “A princesa e o 
sapo”) de forma que as pessoas se identifiquem com a visualidade e se sintam 
confortáveis. O post ainda traz uma legenda instigante, movendo o público à 
interação. “Quem aí tem também 156.132.030 fotos salvas e deixa uma para cada 
rede social?” 

Posicionamento do 
discurso 

 O discurso do post é claro e objetiva a interatividade do 
espectador, além da identificação imediata com a 
proposta, uma vez que todos os celulares dos jovens 
são repletos de fotos e elas devem ser usadas nas 
ocasiões e redes sociais corretas.  

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Esse post aborda a contemporaneidade e os hábitos 
dos Jovens na internet. Embora o filme passe em 1920, 
ele mostra uma Tiana do século XXI, totalmente 
empreendedora, feliz e engajada nas redes sociais. 
Uma mulher cis gênero, heterossexual bem resolvida. 

Sexismo e misoginia  Não foi constatado sexismo e misoginia nesta imagem-
mídia. 

Classificação social  Tiana é uma jovem americana trabalhadora, engajada 
que gosta de se relacionar com seus clientes. Ela 
aparece aqui interagindo nas redes sociais. 

Questões Étnico-
raciais 

 Não foi constatado sexismo e misoginia nesta imagem-
mídia.  

Figura 82 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Tiana 
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_______________________________________  
 

2.1.3 - Princesas Contemporâneas Disney  
 

Rapunzel (Enrolados - 2010) 

 

Figura 83 – Ilustração Rapunzel da série disney-fine-art da artista visual Victoria Ying @victoriaying100 

 

Nome da Personagem Princesa: Rapunzel 

Ano da criação: 2009 

Filme: Enrolados (Tangler) 

 
100 Disponível em https://www.instagram.com/p/CIHUdPCnPYK/ acesso em 10/01/2021 
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Figura 84 – Cartaz original do Filme Tangled, 2010 

 

Lançamento: 24 de novembro de 2010 

Elenco principal: Luciano Huck, Mandy Moore, Zachary Levi  

Roteiro: Dan Fogelman 

Música: Alan Menken e Glenn Slater 

Diretores: Byron Howard, Nathan Greno 

Classificação: Livre 

Duração: 1’:41” 

Idade da princesa no filme:17 anos. 

Bilheteria: US$ 591.794.936  
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Sinopse: Flynn Ryder é o bandido mais procurado e sedutor do reino. Um dia, em 

plena fuga, ele se esconde em uma torre. Lá conhece Rapunzel, uma jovem prestes 

a completar 18 anos que tem um enorme cabelo dourado. Rapunzel deseja deixar seu 

confinamento na torre para ver as luzes que sempre surgem no dia de seu aniversário. 

Para tanto, faz um acordo com Flynn. Ele a ajuda a fugir e ela lhe devolve a valiosa 

tiara que tinha roubado. Só que a mamãe Gothel (Donna Murphy), que manteve 

Rapunzel na torre durante toda a sua vida, não quer que ela deixe o local de jeito 

nenhum. 

 

Curiosidades:  

1 - Originalmente o filme se chamaria Rapunzel, mas teve o título mudado para 

Tangled para soar neutro aos gêneros 

2 - Rapunzel tem muita agilidade. Pode usar seus cabelos como mãos e pés, para 

atacar algum intruso. Ela revelou que se seu cabelo for cortado, ele ficará castanho e 

ela perderá seus poderes. Ela também pode dar grandes saltos, em penhascos e 

árvores, que são considerados anormais.  

3 - Tem cabelos dourados, que chegam a medir 70 metros de comprimento, grandes 

olhos verdes e sorriso brincalhão  

 

Sobre a produção fílmica: 

Apesar de Rapunzel ser baseada no personagem clássico do conto de fadas 

dos Irmãos Grimm, sua personalidade no filme foi um pouco alterada a fim de 

desenvolver um lado mais aventureiro e extrovertido do personagem.  

Quando Glen Keane estava trabalhando com Rapunzel, ele teve grande 

dificuldade de trabalhar com computador, já que estava acostumado a fazer 

animações clássicas, em 2D. Ele fez diversos esboços, que ele mesmo não 

considerava bem, por que não sentia realidade neles. Ele tentou, então, começar a 

misturar as imagens feitas a mão com as imagens feitas no computador.  
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Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

 

Figura 85 – Frames da sequência fílmica do filme Enrolados, 2010101 

 

 

 

 
101Filme Enrolados. Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=OF_cU95iCUM> acesso em 
23/02/2021 
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Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
Flynn Ryder, ao roubar a coroa da princesa, foge para a floresta e encontra a torre 
de Rapunzel. Precisando se esconder, ele sobe e entra pela janela. Rapunzel dá 
um golpe e frigideira nele e ele desmaia. Ao ouvir a voz de sua mãe chegando, 
Rapunzel pensa em contar a ela o ocorrido, mas desiste, uma vez que ela grita 
enfaticamente que nunca ela irá sair daquela torre. 

Posicionamento do 
discurso 

 Como passou a vida isolada em uma torre com pouca 
coisa para fazer, Rapunzel é eficientemente educada na 
literatura, e talentosa em quase todas as áreas, como 
música e até mesmo em assuntos mais avançados 
como a astronomia. A sua maior paixão é a arte, tal 
como indicado pela quantidade de pinturas sobre as 
paredes internas da torre. Ela deseja ver o mundo além 
de sua janela. Ousada, salta de penhascos altos e 
balança em grandes distâncias com seus cabelos. Na 
sequência analisada ela omite da mãe que tem um 
homem escondido na torre. E embora demonstre 
resignação após ter sofrido violência psicológica (gritos 
da mãe de que nunca ela sairá da torre), na verdade ela 
vai desobedecer.    

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Rapunzel é uma jovem cis gênero de orientação sexual: 
heterossexual. Ela é uma legítima princesa, mas não 
sabe disso.  

Sexismo e misoginia  Rapunzel foi tirada dos seus pais muito cedo e nunca se 
relacionou com ninguém exceto sua mãe (adotiva). Ela 
sabe se defender e sofre muito por estar presa a torre e 
a desculpa da mãe em colocá-la lá está fundamentada 
na segurança da menina. Percebe-se sexismo e 
misoginia na narrativa, embora na sequência narrativa 
não tenha sido encontrada. 

Classificação social  Rapunzel é uma legítima princesa que foi tirada dos 
seus pais ainda bebê e sofreu sob os cuidados de uma 
bruxa que aparenta ser boazinha. A bruxa dá a ela todo 
o carinho, embora aja, verdadeiramente, com falsidade, 
pois não quer perder sua juventude eterna que 
consegue através da força dos cabelos de Rapunzel.  

Questões étnico-
raciais 

 Não foram identificadas questões étnica-racial nesta na 
sequência. 

Figura 86 - Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Rapunzel 
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Figura 87 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil 102 

 

Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da Imagem-mídia:  
A imagem que originou a imagem-mídia faz parte da sequência do filme Enrolados 
(2010), quando Rapunzel está na janela da torre acenando para a sua mãe. A cena 
da imagem ocorre após Rapunzel mentir para sua mãe que está conformada com o 
fato de viver presa no alto da torre e pede a ela de presente uma tinta branca de 
uma concha que só pode ser encontrada após três dias de viagem, afastando a mãe 
da torre por este período. Esse pedido surge após os aposentos que Rapunzel vivia 
ser invadido por um jovem rapaz (ladrão), que ela inicialmente o nocauteia e o coloca 
em seu armário para que sua mãe não o descubra. Com a ajuda de seu amigo 
camaleão, ela bola um plano para persuadir o jovem intruso a levá-la para conhecer 
o mundo lá fora, coisa que sua mãe a proibia. 

Posicionamento do 
discurso 

 Analisando o discurso presente na imagem-mídia, 
percebe-se que essa proposital descontextualização e o 
uso do humor na utilização linguística do meme gerou 
identificação imediata das espectadoras com a 
princesa. É como se no seu imaginário ela pensasse: 
“Isso acontece comigo sempre, consequentemente, sou 
uma princesa da vida real” demonstrando, claramente, 
o poder aproximativo da visualidade relacionada à 
representação proposta pela comunicação. 

 
102Fonte:<https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBrasil/photos/a.226471560743779.57309.152501
234807479/1836205583103694/?type=3&theater> acesso em 12/07/2018 
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Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Uma linguagem jovem, bem humorada e de 
aproximação com o público. Essa tem sido a receita da 
Disney Princess para conseguir passar sua mensagem 
de que todas as mulheres do mundo são princesas. 

Sexismo e misoginia  Não foram identificadas nenhuma questão de sexismo e 
misoginia na imagem-mídia. 

Classificação social  De todas analisadas, a visualidade que mais se 
aproxima do marcador social da diferença de classes é 
essa imagem-mídia. Na frase título, “Vendo o ônibus 
indo embora”, percebe-se a intencionalidade da Disney 
em demonstrar que toda e qualquer adolescente é uma 
princesa real, independentemente de sua condição 
social.  

Questões étnico-
raciais 

 Analisando a frase do post: “Aquela sensação de ser 
deixada pra trás em pleno ponto de ônibus. Quem 
nunca?” percebe-se uma intenção, de 
identificação/aproximação à realidade cotidiana das 
adolescentes brasileiras usuárias de transporte público, 
apesar de nos apresentar uma princesa branca, loira, 
jovem.  

Figura 88 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Rapunzel 
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_______________________________________  
 
2.1.3 - Princesas Contemporâneas Disney  
 

Merida (Valente – 2012) 

 

 

Figura 89 - Ilustração Merida da série disney-fine-art da artista visual Victoria Ying @victoriaying103 

 

Nome da personagem Princesa: Merida 

Ano da criação: 2011 

Filme: Valente (Brave) 

 
103 Disponível em: https://www.michaelgodardartgallery.com/pages/disney-fine-art acesso em 
13/02/2020 
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Figura 90 - Cartaz do Filme Valente (Brave), 2010 

 

Lançamento: 20/07/2012 

Elenco principal: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson, Julie Walters, 

Kevin McKidd, Craig Ferguson, Robbie Coltrane, John Ratzenberg 

Roteiro: Mark Andrews, Steve Purcell, Brenda Chapman, Irene Mercchi  

Música: Patrick Doyle 

Diretores: Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell 
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Classificação: Livre 

Duração: 93’ 

Idade da princesa no filme: 16 anos. 

Bilheteria: US$ 540.437,063 milhões  

  

Sinopse: Uma competição é organizada contra a sua vontade, para escolher seu 

futuro marido, Merida decide recorrer à ajuda de uma bruxa, a quem pede que sua 

mãe mude. Mas quando o feitiço surte efeito, a transformação da rainha não é 

exatamente o que Merida imaginava... Agora caberá à jovem ajudar a sua mãe e 

impedir que o reino entre em guerra com os povos vizinhos. 

 

Curiosidades104:  

1 - Antes de definir por Valente, o longa era chamado The Bear and the Bow 

2 - Em vez de uma competição de arco e flecha para ganhar a mão de Merida, o roteiro 

original dizia ser uma competição de arremesso de toras.  

3 - Valente foi apontado como o primeiro conto de fadas da Pixar. 

4 – A procura por cursos de arco e flecha aumentou significativamente nos EUA depois 

do lançamento de Brave. 

 

Sobre a produção fílmica: 

Valente foi a primeira produção da “Pixar” a ter como protagonista uma 

personagem mulher. As cenas na neve mostradas no primeiro trailer não estão na 

versão final do filme. Originalmente, 80% da história era passada na Neve. O filme 

também seria o primeiro do estúdio a contar com uma mulher na função de direção, 

mas Brenda Chapman deixou a produção do filme e foi substituída por um homem, 

Mark Andrews. Os animadores de Valente tiveram que aprender pessoalmente a 

coreografia para as cenas de luta do filme. Eles praticavam um com o outro até que 

se tornaram especialistas em como as pessoas se movem durante as lutas 

 

 

 

 
104 Disponível em http://panepaints.blogspot.com/2015/02/15-coisas-que-voce-nao-sabia-sobre.html> 
acesso em 11/11/2020 

http://panepaints.blogspot.com/2015/02/15-coisas-que-voce-nao-sabia-sobre.html
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Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

 

Figura 91 - Frames da sequência fílmica de Valente, 2012105 

 

 
105 Trecho do filme Valente. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wQae9BpXoLA> 
acesso 12/12/2020 
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Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  
A sequência analisada passa no castelo onde vive Merida e sua família. Uma cena 
típica de jantar. A mãe e Merida recebe várias cartas de aceite do reino de Lourdes 
que desejam competir pelo coração de Merida e casar-se com ela. Ela pergunta 
sobre o que estão falando. Ela pede para as crianças se retirarem do recinto e pede 
para Fergus, o pai, dizer a Merida do que se trata. Ele titubeia e a mãe começa a 
falar. Ela dá a notícia sorrindo e Merida fica indignada. Ela retruca dizendo não saber 
porque ela está agindo assim, pois a vida toda ela foi preparada para tal feito. Ela 
retruca novamente, indignada dizendo que essa é uma vontade dela e não da 
princesa e continua dizendo que pensou que as princesas só cumprissem ordens. 
A mãe diz a ela que uma princesa nunca levanta a voz. Merida se levanta da mesa 
e sai dizendo que a mãe não pode obrigá-la. 

Posicionamento do 

discurso 

 Merida é uma menina impetuosa que quer assumir o 
controle de seu próprio destino. Aprimorou sua 
habilidade no tiro com arco, e é uma arqueira 
experiente. Merida também tem um lado doce, 
especialmente quando se trata de seus irmãos 
trigêmeos. Nesta sequência a princesa mostra que tem 
força e opinião. Ela, de forma altiva, retruca seus pais 
questionando-os sobre a sua condição de princesa.de 
sempre cumprir ordens Seu pai afirma que esse é o seu 
dever de princesa, obedecer e casar-se com um nobre 
com um nobre para manter o status. A mãe apoia a 
tradição. 

Questões 

geracionais: 

identidade de gênero 

e orientação sexual 

 Criada pela mãe, Elinor para ser a sucessora perfeita, 
segundo a etiqueta e os costumes do reino, a princesa 
A vida de princesa não é fácil e Merida não pode 
escolher nem mesmo seu próprio pretendente, ou 
nenhum pretendente, caso não queira casar. Assim, ela 
se apresenta como uma mulher cis gênero, porém não 
foi possível detectar a identidade de gênero da 
personagem. 

Sexismo e misoginia 
 Por ser mulher e princesa, Merida deve obedecer às 

ordens do rei e da rainha O sexismo e a misoginia se 
fazem presentes na narrativa, por ela realizar atividades 
destinada aos homens, o que demonstra a cultura 
patriarcal vigente. 

Classificação social 
 Merida, é uma garota de cabelos vermelhos, vibrantes e 

rebeldes. Uma princesa, não convencional, porém faz 
parte da realeza e demonstra não ter a mínima vocação 
para ser rainha. Ela prefere a liberdade: cavalgar pelas 
planícies selvagens da Escócia e praticar o seu esporte 
favorito, o tiro ao arco.  

https://disneyprincesas.fandom.com/pt-br/wiki/Harris,_Hubert_e_Hamish
https://disneyprincesas.fandom.com/pt-br/wiki/Harris,_Hubert_e_Hamish
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Questões Étnico-

raciais 

 Ao escolher um pretendente nobre para casar com sua 
filha, o rei o faz baseado no dote, que irá receber e no 
aumento do patrimônio, com a união da realeza. Em 
nenhuma hora se pensa em amor, apenas na 
conveniência. 

Figura 92 - Instrumento analítico Fílmico-Interseccional aplicado à princesa Merida 

 

 

Figura 93 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil 106 

 

Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia  
A imagem-mídia compõe um frame da cena inicial do filme Valente (2012) em que 
ela chega no castelo toda descabelada. A rainha Elinor com uma cara incrédula e 
descrente para Mérida e gesticula para que a filha sorria. Mérida, então, morde a 
maçã, limpa a boca, sorri forçadamente e segue andando à sua maneira, em 
compasso de contestação, demonstrando personalidade e atitude, longe da 
feminilidade e complacência esperada de uma princesa. Assim, a imagem mostra 
uma princesa altiva, contestadora andando para um compromisso real. No contexto 
atual, trata-se de um meme. Uma peça que se utiliza do humor para contextualizar 
um fato sob outra perspectiva. A ideia de aproximar a visualidade do frame imagético 
para o contexto da adolescente/jovem contemporânea demonstra, claramente a 
proposta comunicacional da tag #SouPrincesaSouReal, pela inclusão do texto 

 
106Disponível em: 

<https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBrasil/rphotos/a.226471560743779.57309.152501234807
479/1802863266437926/?type=3&theater> acesso em 12/07/2019 
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“Quando chego ‘sozinha’ na festa”.  

Posicionamento do 

discurso 

 Trazendo para a realidade do século XIX, a partir da 
análise dos marcadores sociais que posicionam os 
sujeitos nos grupos sociais, percebe-se que a atitude 
impressa no olhar altivo de Mérida demonstra a força de 
uma princesa que sabe o que quer. Mérida demonstra 
ser um belo exemplar de uma geração de mulheres que 
expressam, de forma impulsiva, porém com 
propriedade, todos os seus desejos. Seus longos 
cabelos ruivos e cacheados, rebeldes e soltos ao vento, 
o vestido verde justo e acinturado e o olhar incisivo e 
penetrante demonstram a autenticidade da princesa e o 
desejo juvenil de demonstrar a todos o seu estilo e a sua 
personalidade. Na frase que acompanha o post: “Quem 
nunca? Compartilhe se você também fica procurando 
suas amigas!” Inicia com uma expressão coloquial 
interrogativa, muito conhecida e utilizada entre as 
jovens brasileiras. E, na busca de uma aproximação 
identitária, segue solicitando compartilhamentos das 
“princesas adolescentes da vida real”.  

Questões 

geracionais: 

identidade de gênero 

e orientação sexual 

 Analisando o discurso, percebe-se uma aproximação 
identitária de sua personalidade ao contexto imagético 
e discursivo presente na postagem, relacionando, a 
representação da princesa às questões 
comportamentais do século atual, como emancipação e 
autonomia feminina. 

Sexismo e misoginia  Merida sobre com as questões de sexismo e misoginia 
durante a trama, mas é obediente à sua mãe Elinor e 
agem como uma perfeita princesa perto dos convidados  

Classificação social  Merida, na condição de princesa deve representar o 
reino ao lado de seus pais, então cumpre seus 
compromissos reais, mesmo chegando um pouco 
atrasada, contextualiza a imagem-mídia 

Questões Étnico-

raciais 

 Não foram identificadas nenhuma questão étnico-racial 
na imagem-mídia. 

Figura 94 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à princesa Merida 
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_______________________________________  
2.1.3 - Princesas Contemporâneas Disney  
 

Elsa e Anna (Frozen, uma aventura congelante, 2014) 

 

 

Figura 95 - Ilustração da rainha Elsa e princesa Anna, por Eviethelion - 2014107 

 

Nomes das personagens: Princesa Anna e Rainha Elsa 

Ano da criação: 2013 

Filme: Frozen, uma aventura congelante 

 
107 Disponível em: <https://www.deviantart.com/eviethelion/art/Elsa-and-Anna-427317844> acesso em 
22/02/2020 
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Figura 96 - Cartaz do Filme Frozen, uma aventura congelante, 2014 

 

Lançamento: 3 de janeiro de 2014 

Elenco principal: Kristen Bell, Jonathan Groff, Josh Gad, Idina Menzel 

Roteiro: Jennifer Lee 

Música / canção original: Let It Go, composta por: Kristen Anderson-Lopez, Robert 

Lopez, Christophe Beck 



196 
 

Diretores: Jennifer Lee, Chris Buck 

Classificação: Livre 

Duração: 1’42” 

Idade da rainha e da princesa no filme: Elsa tem 21 anos e Anna tem 18 anos. 

Bilheteria: U$S 1, 28 bilhão 

 

Sinopse: A caçula Anna adora sua irmã Elsa, mas um acidente envolvendo os 

poderes especiais da mais velha, durante a infância, fez com que os pais as 

mantivessem afastadas. Após a morte deles, as duas cresceram isoladas no castelo 

da família. Um dia Elsa deveria assumir o reinado de Arendell. Com o reencontro das 

duas, um acidente acontece e Elsa decide partir para sempre e se isolar do mundo, 

deixando todos para trás e provocando o congelamento do reino. É quando Anna 

decide se aventurar pelas montanhas de gelo para encontrar a irmã e acabar com o 

frio. 

 

Curiosidades:  

1 - Frozen foi baseado no Conto A rainha da Neve, do escritor dinamarquês Hans 

Christian Andersen 

2 - Frozen foi a terceira tentativa da Disney em adaptar o conto “A Rainha de Gelo” 

para o cinema 

3 - Jennifer Lee, diretora do longa, foi a primeira mulher que ficou responsável por um 

longa-animado da Walt Disney. 

4 – A música tema do filme “Let it Go”, tornou-se o hino LGBT. 

 

Sobre a produção fílmica:  

O projeto do filme passou por três revitalizações. Em 2011 Chris Buck foi 

escolhido para a direção e ficou decidido que a Rainha da Neve seria irmã da heroína 

(Anna), criando uma relação real para as duas personagens principais.  

Porém, em 2012, Jennifer Lee assumiu o roteiro e codireção, e junto com as 

canções de Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, estabeleceram uma 

personalidade humana para a Rainha da Neve, Elsa, que até então era uma vilã. 
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Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

 

Figura 97 - Frames da sequência fílmica de Frozen, 2014108 

 

Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo 
A sequência analisada mostra bem a personalidade das protagonistas. Inicia com 
Anna acordando muito feliz, pois seria o dia da coroação da irmã. Neste dia, as 
portas do castelo seriam abertas. Ela canta pelos cômodos do castelo, radiante. Em 
contraponto se encontra Elsa, apreensiva, olha pela janela e canta uma música 
triste, pois tem que todos possam descobrir seus poderes congelantes, caso tenha 
que tirar a luva.  

Posicionamento do 
discurso 

 Como rainha, Elsa age calma, reservada e experiente 
na graça e equilíbrio. Quando era mais nova, ela se 
preocupava fortemente com Anna e, embora fosse a 
mais madura das duas, ela era muito brincalhona. No 
entanto, desde que a sua magia quase causou a morte 

 
108 Trecho do filme Frozen. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XvwhdaTDnRs> 
acesso em 14/09/2020 
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de sua irmã Anna, Elsa tinha vivido com medo em uma 
grande parte de sua vida, muito nervosa para deixar 
seus poderes aparecerem.  
Ao contrário de sua irmã mais velha, Anna é muito 
excêntrica, desajeitada, e está longe de ser elegante. 
Ela geralmente age antes de pensar e pode ser bastante 
impulsiva, mas é muito inocente, no entanto. Ela é uma 
garota de espírito livre, que sonha em sair do seu 
castelo. Essa sequência fílmica demonstra bem o 
antagonismo de personalidades das irmãs e o problema 
da reclusão de Elsa.  

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Princesa Anna de Arendell é a principal protagonista do 
filme de animação de 2014 da Disney, Frozen: uma 
Aventura Congelante. Ela é a irmã destemida, corajosa, 
e inocentemente estranha da poderosa rainha da neve 
Elsa, e embarca em uma perigosa jornada para salvar 
seu reino de um inverno eterno. Elsa é uma jovem 
belíssima com uma figura esguia, cabelo platinado loiro, 
olhos azuis e pele pálida, com um pouquinho de sardas 
(um traço que ela divide com sua irmã, Anna).  
No enredo, o filme não faz nenhum tipo de referência 
relacionada a identidade de gênero da rainha Elsa, uma 
vez que a sua preocupação é focalizada nas questões 
do reino. Já a princesa Anna é cis gênero, de orientação 
heterossexual e se apaixona por um plebeu, vendedor 
de gelo. Muito romântica, sonha com o momento da 
cerimônia de coroação de Elsa, para finalmente poder 
se casar. 

Sexismo e misoginia  Não foi possível identificar nenhum traço de misoginia 
ou sexismo na sequência analisada 

Classificação social  Elsa e Anna são irmãs, rainha e princesa. Mulheres que 
perderam os pais e devem cuidar do reino. Elas fazem 
parte da realeza. Elsa é a substituta direta do rei, por ser 
a irmã mais velha e isso não é contestado durante a 
trama. 

Questões étnico-
raciais 

 Não foi possível identificar nenhum traço sobre 
questões étnicos-raciais na sequência analisada. 

Figura 98 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à Elsa e Anna 
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Figura 99 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil 109 

 

Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia 
Esta imagem-mídia embora se mostre muito interessante, à medida que une a 
música, principal ícone do filme à força imagética das irmãs unidas na neve em três 
situações distintas (elas crianças, adolescentes e adultas), mostrando que por toda 
vida elas estiveram juntas e brincaram na neve. A legenda do post anuncia a todos 
a chegada do inverno fazendo, de forma linguística, alusão à música: Let it go. A 
legenda do post diz: O inverno chegou e “o frio não vai mesmo me incomodar”  

Posicionamento do 
discurso 

 O discurso da imagem-mídia é de anúncio da nova 
estação, aproveitando a música como trilha sonora, 
afinal melhor forma de identificação, do que através da 
música. A imagem utiliza a mesma paleta de cor do 
filme, cores vivas, para chamar a atenção das 
espectadoras, principalmente as crianças.  

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 A grande questão do filme, está na tensão da relação 
das irmãs que se amam, mas devido ao problema de 
Elsa (que tem poder de transformar tudo em gelo) ela 
teme pela vida da irmã. Assim, a imagem-mídia acaba 
por desconsiderar o contexto e coloca as irmãs juntas 
nas três imagens, mostrando o tamanho da 
cumplicidade delas. 

 
109 Disponível em  
<https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBR/photos/a.226471560743779/3189008657823373> 
acesso em 10/10/2020 
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Sexismo e misoginia  Não foi possível identificar nenhum traço de misoginia e 
sexismo na sequência analisada 

Classificação social  Ambas são nobres, rainha e princesa. Assim, podem 
tranquilamente brincar na neve que cai sob o reino, 
tranquilamente. 

Questões étnico-
raciais 

 Não foi possível identificar nenhum traço de étnico-racial 
na imagem-mídia analisada 

Figura 100 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à Elsa e Anna 
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_______________________________________  
2.1.3 - Princesas Contemporâneas Disney  
 

Moana . Um Mar de Aventuras (Moana. 2017) 

 

 

Figura 101 - Ilustração da Princesa Moana, por Daria Artemieva, artista Ucraniana, 2018110 

 

Nome da personagem Princesa: Princesa Moana 

Ano da criação: 2017 

Filme: Moana. Um mar de aventuras 

 
110 Disponível em: https://www.criatives.com.br/2018/08/artista-mostra-como-seriam-as-princesas-da-
disney-se-vivessem-em-2018/ acesso em 22/08/2019 
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Figura 102 - Cartaz original do Filme Moana, 2017 

 

Lançamento: 5 de janeiro de 2017 

Elenco principal: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Alan Tudyk 

Roteiro: Jared Bush 

Música: Mark Mancina, Opetaia Foa’i, Lin-Manuel Miranda 

Diretores: John Musker, Ron Clements 

Classificação: Livre 

Duração:  1’53” 

Idade da Princesa no filme: 16 anos  

Bilheteria: USS 5.098.957 bilhões  
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Sinopse: Moana Waialiki é uma jovem corajosa, filha do chefe de uma tribo na 

Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais 

sobre seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, 

habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário 

semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis 

criaturas marinhas e descobre histórias do submundo 

 

Curiosidades:  

1 - Moana Waialiki é a primeira princesa polinésia da Disney 

2 - O nome dela significa "oceano" em havaiano. 

3 - Moana tem uma personalidade muito parecida com algumas Princesas Modernas 

e Contemporâneas da Disney, como Mulan e Merida. Ela é aventureira, corajosa, 

destemida e não tem medo do desconhecido. 

4- O filme Moana ganhou dois prêmios como “melhor personagem feminina”, um pela 

Alliance of Women Film Journalists e outro pela Women Film Critics Circle. 

5 - O filme tem sido criticado por perpetuar estereótipos polinésios, como o sobrepeso 

6 - O Antropólogo sociocultural da Universidade Brigham Young do Hawaii, Tēvita'Ō. 

Ka'ili, afirmou que, "apesar da sua importante mensagem girl power, o filme reduz o 

semideus Maui a um ser unidimensional, egoísta, para colocar em primeiro plano a 

força do protagonista do filme Moana  

 

Sobre a produção fílmica:  

Este foi o primeiro filme de Musker e Clement animado totalmente por 

computador. Embora inicialmente houve rumores de o filme ser feito na técnica que 

mistura animação à mão e por computador, isso não ocorreu.  

Os cineastas também sugeriram que a animação tridimensional por 

computador é bem adequada à "bela escultura" dos rostos das pessoas do Pacífico 

Sul 
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Análise fílmica de conteúdo interseccional 

 

Figura 103 - Frames da sequência fílmica de Moana, 2017111 

 

Instrumento analítico Fílmico-Interseccional (modelo 1) 

A sequência fílmica e seu contexto narrativo  

A sequência fílmica inicia com a sua avó, Tala, anciã da aldeia contando às crianças 
a história de Te Fiti uma deusa da Ilha que criou toda vida e se tornou ilha. Ela conta 
que o coração de Te Fiti foi roubado pelo Semideus Maui. Após roubar o coração 
ele encontra o monstro Lava Te, que fez com que seu anzol e o coração 
aparecessem no oceano. Por causa do coração roubado, as ilhas que Te Fiti criou 
foram amaldiçoadas. Ao terminar a história, alguns meninos se apavoram, outro 
desmaia, mas Moana aplaude. 

Posicionamento do 
discurso 

 A contação de histórias às crianças, por pessoas idosas, 
mais experientes da família, é uma tradição de muitas 
culturas. A cenas visita um desses momentos em que 

 
111Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=VKG1tEc939I&list=PLlk96GB5UHaRL0z5lG9ltGphA3waMcABC&
index=11> acesso em 25/10/2020 
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uma anciã conta uma lenda e, enquanto alguns 
desmaiam, Moana, com seu espírito aventureiro, se 
mostra corajosa, e demonstra não ter medo do 
desconhecido. Ela quer viver aquela aventura. 

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 Considerada pela crítica a princesa mais feminista, o 
enredo do filme não traz nenhum tipo de referência 
relacionada a identidade de gênero de Moana. Ela não 
tem príncipe e seu maior desejo é salvar sua ilha. 

Sexismo e misoginia  Não foi possível identificar nenhum traço de sexismo e 
misoginia na sequência analisada 

Classificação social  Moana é uma adolescente, tem a responsabilidade de 
se tornar a próxima chefe da ilha, não por insistência do 
seu pai, mas devido à estreita amizade com sua avó 
Tala, mantém seu sonho de deixar a ilha viva. 

Questões étnico-
raciais 

 Segundo a crítica, a Disney carregou no estereótipo de 
Maui relacionado ao sobrepeso do personagem por se 
tratar de uma característica local. Isso gerou um 
incômodo para os tailandeses. 

Figura 104 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à Moana 

 

 

Figura 105 - Post de divulgação, página Disney Princesas Brasil112 

 
112 Disponível em 

<https://www.facebook.com/DisneyPrincesaBR/photos/a.226471560743779/2254192187971696> 
acesso em 15/09/2020 
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Instrumento analítico Interseccional da Imagem-mídia (modelo 2) 

Contexto da imagem-mídia 
A imagem-mídia aborda uma questão muito comentada a respeito da princesa 
Moana, sua vida sentimental. Na verdade, trata-se de um meme que aborda com 
humor sobre a clássica pergunta que as avós e as tias fazem às adolescentes: E os 
namoradinhos? em uma vã tentativa de abrir diálogo com eles. Assim, a imagem do 
post traz a princesa Moana na praia sentada em uma pedra ao lado de sua mãe. 
que pergunta a ela? E os namoradinhos? Ela esboça uma cara de “preguiça” em 
abordar o assunto.  

Posicionamento do 
discurso 

 O discurso da legenda do post reforça o posicionamento 
e o pensamento da princesa sobre envolvimento e vida 
amorosa, que passa ao largo de suas expectativas e 
metas de vida. A legenda traz uma afirmação e pede a 
confirmação da princesa, assim, uma princesa com 
sede de aventuras tem outras preocupações, não é 
Moana? 

Questões 
geracionais: 
identidade de gênero 
e orientação sexual 

 A principal questão geracional abordada no post refere-
se à sua sexualidade e vida amorosa. Ela é uma jovem 
que não se interessa em arrumar um namorado que a 
prenda. Ela quer ser uma mulher livre para viver suas 
aventuras e realizar o sonho de sua vó e seu de manter 
a ilha viva. O filme não evidencia a orientação sexual de 
Moana, mas ao que tudo indica, é uma personagem cis 
gênero, heterossexual.  

Sexismo e misoginia  Sexismo e misoginia presente na fala da mãe, que 
deseja que sua filha siga pelo mesmo caminho que 
trilhou, o casamento. Ela cobra um posicionamento da 
filha sobre o assunto.  

Classificação social  Moana é uma adolescente aldeã que respeita a 
hierarquia familiar e sua mãe. Tem uma estreita 
amizade e respeito com sua avó Tala  

Questões étnico-
raciais 

 Não foi detectada nenhuma questão étnico-racial na 
imagem. 

Figura 106 - Instrumento analítico Interseccional da imagem-mídia aplicado à Moana 

Após um do segundo lapso temporal de dez anos (1998 - 2008) permeado por 

crises financeiras, lançamento estratégico da Franquia de Princesas e ampla 

midiatização via redes sociais, as princesas contemporâneas da Disney chegam às 

telas a partir de uma proposta de força, igualdade e engajamento social, deixando, 

relegando a um plano secundário a romantização das relações afetivas, 
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heterossexuais, já que as outras formas de relacionamento são, praticamente, 

impensadas nas narrativas da Disney, tratando-se, de um assunto tabu. Assim, Tiana 

(2009), Rapunzel (2010), Merida (2012), Elsa e Anna (2014) e Moana (2017) 

representam essa atual geração de personagens de princesas da Disney. 

Analisando cada perfil, percebo que na verdade, a partir de Mulan (princesa 

moderna), todas as demais princesas da Disney seguem em uma jornada que envolve 

membros de sua família. Esse deslocamento afetivo do príncipe encantado foi 

primordial para tirar o foco da dependência emocional da mulher. Estamos em um 

novo milênio e as mulheres são mais livres, independentes e descobriram a felicidade 

nelas mesmas e na companhia de suas famílias. Tiana queria voltar a ser humana 

para abrir o restaurante de seu pai; Rapunzel queria sair da Torre para encontrar a 

resposta das lanternas flutuantes, que eram de seu reino; Mérida seguiu em uma 

jornada com a mãe; Anna seguiu uma jornada para encontrar Elsa; Moana segue em 

uma jornada para encontrar os segredos do passado de sua família.  

E assim, a Disney continua galgando espaço no imaginário de milhares de 

meninas e mulheres que se permitem se sentir princesas da vida real, se espelhando 

nas visualidades impostas pela Disneyzação da cultura. 
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_______________________________________  
 

2.1.4 – Quadro analítico das Princesas Disney  
 

Com a proposta de planificar os resultados obtidos na primeira parte da 

metodologia crio um quadro analítico contendo o extrato da analises interseccionais 

das sequencias fílmicas de treze filmes e treze imagens-mídias apresentando o perfil 

identitário original das princesas nos filmes, as mudanças de perfil visualizadas na 

representação da imagem-mídia avaliando as principais mudanças comportamentais 

e os possíveis reflexos desejados pela Disney. 

Princesa 
Geração/ 

Idade 
Nacionalidade 

Perfil identitário 
da princesa no 

Filme 

Identidade 
apresentada na 

Rede social 

Principais 
Mudanças 

comportamentais 

Reflexo 
comportamental 

desejado 

Branca de Neve 
(1937) 
Geração I – 
princesa clássica 
14 anos  
Alemanha 

- Ingênua 
- Doce 
- Subserviente 
- Eximia dona de casa   
- Adolescente anos 
1930  
- Sonhadora 
- Feliz 
- Ama bichos 
- Canta 
- Encanta 
- Acredita no amor 
romântico  
- Busca a felicidade em 
um relacionamento 
amoroso  
- Espera e idealiza um 
príncipe encantado 

 O perfil de Branca de 
neve apresentado na rede 
social tende a amenizar o 
discurso de subserviência 
da princesa, que no filme 
é, praticamente um 
serviçal dos anões, 
demonstrando que ela 
executa os serviços 
domésticos com prazer e 
alegria em servir. 
 

Percebe-se, a partir do 
conteúdo das postagens 
um movimento de 
exaltação dos pontos 
positivos do perfil da 
princesa relacionadas á 
alegria, felicidade, sonhos 
e amor romântico são 
mantidas são exaltadas. 
Já as características 
negativas de 
subserviência, 
ingenuidade são 
minimizadas.  

Ao transmidiatizar o 
conteúdo de uma 
narrativa, altera-se o 
contexto temporal. A rede 
social é um espaço de 
entretenimento utilizado 
pelas marcas para gerar 
identidade e aproximar 
pessoas. Assim, a 
Franquia de princesas 
deseja que algumas 
mulheres e, sobretudo, as 
crianças e as 
adolescentes se 
identifiquem com a Branca 
de neva, afinal ela 
trabalha com a 
#souprincesasoureal,  
O que demonstra que 
todas as mulheres podem 
ser princesas da vida real. 
   

Cinderela (1950) 
Geração I – 
Princesa clássica 
19 anos  
França 

- Esperta 
- Serviçal de sua 
madrasta   
- Adolescente anos 
1950  
- Sonhadora 
- Ama bichos 
- Canta 
- Encanta 
- Acredita no amor 
romântico  
- Busca a felicidade em 
um relacionamento 
amoroso  
- Espera e idealiza um 
príncipe encantado 

O perfil de Cinderela 
apresentado na rede 
social mostra, de forma 
bem humorada e através 
de um quiz, que busca a 
interação da espectadora 
para mostrar a cinderela 
como uma pessoa normal, 
que se mostra: feliz, com 
raiva, dorminhoca, 
pensativa amenizando as 
características pouco 
atrativas de uma princesa 
clássica, como 
subserviência e excesso 
de romantismo. 

Percebe-se, a partir do 
conteúdo das postagens o 
uso estratégico do quiz 
provoca interatividade e 
reflexão aproximando o 
perfil identitário da 
princesa ao de uma 
mulher comum.  

 

A proposta é gerar 
identidade e interação das 
pessoas, levando-as a 
refletir o que tem em 
comum entre o seu 
comportamento e o 
comportamento da 
cinderela. afinal a franquia 
de princesas utiliza 
#souprincesasoureal,  
Justamente para 
demonstrar que todas são 
princesas. 

   

Aurora (1959) 
Geração I – 
Princesa clássica 
16 anos 
Noruega 

- Ingênua e passiva 
- Sem expressividade 
- Foi roubada criança 
- É princesa e não sabe 
- Adolescente anos 
1950 em um contexto 
de pós-guerra  
- Esperançosa 

O perfil de Aurora 
apresentado na rede 
social tenta minimizar a 
passividade da fazendo 
memes, uma estratégia de 
humor que tem 
demonstrado muita 
eficácia. Rir de si mesma 

Percebe-se, a partir do 
conteúdo das postagens o 
uso estratégico do meme 
descontextualiza a 
situação original da 
princesa, provocando risos 
e identificação, sobretudo 
com o público jovem  

Ao transmidiatizar o 
conteúdo e adicionar o 
meme, atualizando ao 
momento presente, a 
tendência é gerar 
identificação. A rede social 
é um espaço de 
compartilhamento e a 
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- Conversa, canta e 
dança com bichos 
- Acredita no amor 
romântico  
- Busca a felicidade em 
um relacionamento 
amoroso  
- Espera e idealiza um 
príncipe encantado 

é a melhor forma de 
mostrar positividade.  
 

 

Franquia de princesas 
deseja que algumas 
mulheres e, sobretudo, as 
crianças e adolescentes 
se divirtam com os memes 
e se identifique com a 
lentidão da princesa.  

Ariel (1989) 
Geração II – 
Princesa Moderna 
16 anos 
Dinamarca 

- Primeira princesa 
sereia (meio humana) 
- Nasceu princesa do 
mar – filha de tritão 
- Curiosa, - Rebelde 
- Ruiva Impetuosa,  
- Faz de tudo para se 
tornar humana e se 
casar com um príncipe  
- Tem amigos bichos 
(do mar) 
- Busca a felicidade em 
um relacionamento 
amoroso  
- Espera e idealiza um 
príncipe encantado 

O perfil de Ariel 
apresentado nas redes 
sociais demonstra a 
leveza da personalidade 
princesa. Uma princesa 
livre de preconceitos, que 
quer conquistar o mundo, 
ter liberdade de escolhas 
e definir seu próprio 
destino. Adepta das 
pequenas mentiras para 
se safar das broncas, 
enrolada e muito feliz e 
bem humorada. 
 

 

Percebe-se, a partir do 
conteúdo das postagens o 
uso estratégico do meme é 
um recurso criativo muito 
utilizado para gerar 
aproximação identitária. 
Ao alterar o contexto da 
imagem original e 
recontextualizá-la 
temporalmente, colocando 
uma situação cotidiana é 
uma ação criativa, pois 
provoca risos e 
identificação, sobretudo 
com o público jovem.   

Ao transmidiatizar o 
conteúdo e adicionar o 
meme, atualizando ao 
momento presente, a 
tendência é gerar 
identificação. A rede social 
é um espaço de 
compartilhamento e a 
Franquia de princesas 
deseja que algumas 
mulheres e, sobretudo, as 
crianças e as adolescentes 
rebeldes e impetuosas se 
identifiquem com Ariel.  

Bela (1991) 
Geração II – 
Princesa Moderna 
16 anos 
França 

- Inteligente  
- Curiosa 
- Boa filha 
- Intelectual 
- Esquisita 
- Impetuosa 
- Faz de tudo para se 
tornar humana e se 
casar com um príncipe  
- Sofre da Síndrome de 
Estocolmo – Se 
apaixona pelo seu algoz 
- Busca a felicidade em 
um relacionamento 
amoroso  
- Espera e idealiza um 
príncipe encantado 

A princesa Bela, 
geralmente, é exaltada 
nas redes sociais pela sua 
intelectualidade e paixão 
pelos livros. Como possui 
uma personalidade de 
resignação, calma e 
passividade atípica, 
também é vítima dos 
memes, estratégias que 
se valem do humor para 
rir de seus próprios 
defeitos.  
 

 

Percebe-se, a partir do 
conteúdo das postagens o 
uso estratégico do meme, 
um recurso criativo muito 
utilizado para gerar 
aproximação identitária. 
Ao alterar o contexto da 
imagem original e 
recontextualizá-la 
temporalmente, colocando 
uma situação cotidiana é 
uma ação criativa, pois 
provoca risos e 
identificação, sobretudo 
com o público jovem.   

Ao transmidiatizar o 
conteúdo e adicionar o 
meme, atualizando ao 
momento presente, a 
tendência é gerar 
identificação. A rede social 
é um espaço de 
compartilhamento e a 
Franquia de princesas 
deseja que algumas 
mulheres e, sobretudo, as 
crianças e as adolescentes 
calmas e estudiosas se 
identifiquem com a Bela.  

Jasmine (1992) 
Geração II – 
Princesa Moderna 
16 anos 
Arábia 

- Inteligente  
- Impetuosa 
- Personalidade forte 
- Filha de Sudão 
- Deseja ter a liberdade 
de escolher seu próprio 
marido 
- Se apaixona por um 
ladrão 
- Busca a felicidade em 
um relacionamento 
amoroso  

 

A princesa Jasmine é 
muçulmana e segue os 
preceitos da sua religião. 
Nas redes sociais ela 
demonstra-se perspicaz e 
afetuosa. Possui uma 
personalidade forte, 
demonstrada através de 
seu bicho de estimação, 
um tigre de bengala 
domesticado. O meme 
também foi utilizado como 
recurso estratégico para 
descontextualizar a cena, 
uma vez que os felinos 
fazem o maior sucesso na 
internet.  

Percebe-se, a partir do 
conteúdo das postagens o 
uso estratégico do meme, 
um recurso criativo muito 
utilizado para gerar 
aproximação identitária. 
Ao alterar o contexto da 
imagem original e 
recontextualizá-la 
temporalmente, colocando 
uma situação cotidiana é 
uma ação criativa, pois 
provoca risos e 
identificação, sobretudo 
com o público jovem.   

Ao transmidiatizar o 
conteúdo e adicionar o 
meme, atualizando ao 
momento presente, a 
tendência é gerar 
identificação. A rede social 
é um espaço de 
compartilhamento e a 
Franquia de princesas 
deseja que algumas 
mulheres e, sobretudo, as 
crianças e as adolescentes 
descendentes dos povos 
do oriente médio e com 
personalidade forte, 
também se identifiquem 
com a Jasmine.  

Pocahontas (1995) 
Geração II – 
Princesa Moderna 
18 anos 
Indígena  
Norte-americana  

- Inteligente  
- Impetuosa 
- Sábia 
- De personalidade forte 
- Filha do Chefe da tribo 
Powhatans  
- Guerreira 
- Espiritualizada 
- Ama sua liberdade 
- Tem tatuagens 
- Se apaixona por um 
inglês, mas o deixa 
partir, optando por 
permanecer em sua 
nação. 

A princesa Pocahontas é a 
primeira indígena norte-
americana. Nas redes 
sociais ela demonstra seu 
espírito livre e aventureiro. 
Dotada de personalidade 
forte, e belos cabelos 
negros, é guerreira e luta 
para defender sua nação 
da colonização do homem 
branco. 

Percebe-se, a partir do 
conteúdo das postagens o 
uso estratégico do 
Storytelling um recurso 
criativo muito utilizado para 
gerar empatia a uma 
causa.   

A rede social é um espaço 
de compartilhamento e a 
Franquia de princesas 
deseja que algumas 
mulheres e, sobretudo, as 
crianças e as adolescentes 
se identifiquem com 
grandes causas. Por se 
indígena, a luta de 
Pocahontas é pelo 
reconhecimento da etnia, 
por respeito ao povo 
originário da terra, pelo seu 
chão. Assim, essa 
identificação com as 
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minorias se mostra 
essencial.  

Mulan (1998) 
Geração II – 
Princesa Moderna 
16 anos 
China  

Chinesa, é condecorada 
princesa ao final da 
trama, por sua bravura. 
- Inteligente  
- Impetuosa 
- Sábia 
- Personalidade forte 
- Guerreira 
- Transgressora 
-  Se apaixona no 
campo de guerra, mas 
sua grande paixão é 
lutar pela nação 
-  Não nutre 
expectativas com amor 
romântico 
- Ama o pai e a família 
incondicionalmente  

A princesa Mulan é a 
primeira chinesa. Nas 
redes sociais se mostra 
como guerreira e 
destemida. Dotada de 
personalidade forte, vai 
para guerra vestida de 
homem, no lugar de seu 
pai e luta para defender 
sua nação  

O conteúdo das postagens 
da princesa Mulan 
geralmente refere-se à 
sua coragem e bravura ou 
gratidão pelo acolhimento 
e reconhecimento de uma 
mulher guerreira. Essa 
estratégia de posts de 
gratidão demonstra com 
sensibilidade o perfil da 
princesa e sua bondade 
gerando empatia do 
público   

A rede social é um espaço 
de compartilhamento e a 
Franquia de princesas 
deseja que algumas 
mulheres e, sobretudo, as 
crianças e as 
adolescentes se 
identifiquem com grandes 
causas. A Mulan 
representa as mulheres 
que lutam bravamente e 
conseguem o respeito e o 
reconhecimento de seu 
trabalho.  

Tiana (2009) 
Geração III – 
Princesa 
Contemporânea 
19 anos 
Estadunidense 

- Negra  
- Periférica do Bronx  
- Perspicaz 
- Animada e feliz   
- Trabalhadora 
- Eximia cozinheira 
- Empreendedora 
- Personalidade forte 
- Seu maior desejo é 
abrir seu próprio 
restaurante  
- Nutre algumas 
expectativas de amor 
romântico, mas ama sua 
família  
-Torna-se princesa 
apenas ao final da 
trama, após de beijar um 
sapo que se torna 
príncipe, porém o 
príncipe só tem título de 
nobre. Falido, ajuda no 
restaurante. 
.  

A princesa Tiana e a 
primeira Negra e a 
segunda princesa 
americana da Disney. Nas 
redes sociais é 
apresentada como uma 
mulher destemida, forte, 
empreendedora e com 
muito alto astral. Ao som 
do Jazz, do blue e da 
cultura musical dos 
guetos, as postagens 
demonstram o lado 
empreendedor da 
princesa e seu 
posicionamento nas redes 
sociais. Contemporânea 
ela é independente  
 

O conteúdo das postagens 
da princesa Tiana 
abordam em sua maioria, 
questões relacionadas ao 
mundo do trabalho 
geralmente refere-se ao 
empreendedorismo ou ao 
perfil profissional da 
princesa, que se mostra 
atenta aos perfis das 
redes.  A proposta é gerar 
identificação e a empatia 
do público feminino.  O uso 
da princesa relacionando à 
possíveis tipologias de 
imagens a serem usadas 
nas redes sociais faz com 
que as adolescentes se 
espelhem e se 
identifiquem com a 
princesa 

A rede social é um espaço 
de compartilhamento e a 
Franquia de princesas 
deseja que algumas 
mulheres e, sobretudo, as 
crianças e as adolescentes 
se identifiquem com 
mulheres fortes e 
trabalhadoras. A Tiana é 
um símbolo de resistência. 
Negra, pobre e periférica, 
representa milhares de 
mulheres na américa e no 
mundo que lutam 
diariamente para sustentar 
suas famílias.   

Rapunzel (2010) 
Geração III – 
Princesa 
Contemporânea 
17 anos 
Alemanha 

- Inteligente,  
- Impetuosa 
- Esperta 
- Atrapalhada 
- Engraçada 
- Bem humorada 
- Decidida 
- Artista 
- Sonhadora 
- Possui cabelos 
mágicos muito 
habilidosos 
- Não sabe que é 
princesa 
- Foi roubada quando 
criança e vive presa em 
uma torre 
- Se apaixona por um 
ladrão e acredita no 
amor romântico 

A Rapunzel é a princesa 
mais querida das meninas 
nas redes sociais. 
Campeã de audiência, 
possui uma personalidade 
envolvente, leve e seu 
jeito descontraído acaba 
sendo o mais admirado 
pelas mulheres, sobretudo 
as adolescentes. O meme 
foi utilizado como recurso 
estratégico utilizando a 
expressão facial da 
princesa com humor 
remetendo-a um outro 
contexto, mais leve.  A 
princesa distraída e 
engraçada da Disney 
permite levar a vida com 
muito bom humor.   

Percebe-se, a partir do 
conteúdo das postagens o 
uso estratégico do meme, 
recurso criativo muito 
utilizado para gerar 
aproximação identitária 
entre a princesa e as 
adolescentes que utilizam 
o transporte coletivo. Ao 
alterar o contexto da 
imagem original o riso é 
provocado e gera 
identificação, sobretudo 
com o público jovem.  A 
cena do adeus de 
rapunzel à sua madrasta 
pela janela da torre 
recontextualizada para a 
vida real da menina do 
subúrbio, faz com que as 
adolescentes se espelhem 
e se identifiquem com a 
princesa. 

Ao transmidiatizar o 
conteúdo e adicionar o 
meme, atualizando ao 
momento presente, ocorre 
a identificação. A rede 
social é um espaço de 
compartilhamento e a 
Franquia de princesas 
deseja que algumas 
mulheres e, sobretudo, as 
crianças e as adolescentes 
entendam que todas as 
mulheres podem ser 
princesas na vida real.  

Merida (2012) 
Geração III – 
Princesa 
Contemporânea 
17 anos 
Escócia 

- Princesa Escocesa   
- Impetuosa 
- Valente 
- Perspicaz 
- Habilidosa arqueira   
- Guerreira  
- Forte personalidade 
- Altiva 

A princesa Merida 
apresenta sua 
personalidade a partir da 
sua apresentação física. 
Ruiva de cabelos longos e 
rebeldes representa bem o 
perfil da jovem do século 
XXI. Assim, nas redes 

Por se tratar de uma 
princesa moleca, 
estabanada e nada 
vaidosa, o uso estratégico 
do meme, como recurso 
criativo gera aproximação 
identitária em seu público, 
por isso é utilizado. A 

A rede social é um espaço 
de entretenimento e 
compartilhamento e a 
Franquia de princesas 
deseja que mulheres e, 
sobretudo, crianças e 
adolescentes se 
identifiquem com mulheres 
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- Questionadora 
- Deseja escolher 
sozinha seu 
companheiro, se acaso 
um dia houver, sem 
intervenções de nobreza 
ou disputas de poder. 
- Não nutre expectativas 
de amor romântico. 
- Ama sua família e seu 
reino.  
- Embora seja 
contemporânea ela não 
é independente, é uma 
princesa que precisa 
cumprir protocolos e isso 
a irrita muito 

sociais é apresentada de 
forma leve e bem 
humorada, e seus posts 
sempre fazem referência à 
sua garra e ao amor pelos 
seus.  
 

alteração de contexto da 
imagem fílmica, para a 
imagem mídia gera os 
risos, pois todos 
conhecem. A cena clássica 
inicial do filme 
recontextualizada, faz com 
que as adolescentes se 
espelhem da princesa e se 
identifiquem.   

fortes e trabalhadoras. A 
Tiana é um símbolo de 
resistência. Negra, pobre e 
periférica, representa 
milhares de mulheres na 
américa e no mundo que 
lutam diariamente para 
conseguirem o sustento da 
família.   

Elsa e Anna (2012) 
Geração III – 
Princesa 
Contemporânea 
21 anos e 18 anos 
Escandinávia 

Irmãs, órfãs com 
personalidades 
diferentes: Elsa forte, 
preocupada, possui 
poderes congelantes 
incontroláveis e muito 
medo de machucar as 
pessoas 
Anna é doce e ingênua, 
cheia de vida, animada 
e feliz   
- O maior desejo de 
Anna é ver seu reino 
aberto novamente  
- Ela nutre expectativas 
de amor romântico, mas 
ama sua irmã, 
incondicionalmente. 

A união e o amor das irmãs 
são exaltados na maioria 
das postagens realizadas. 
Elsa é apresentada como 
uma mulher forte, 
poderosa e com muito 
medo de ser julgada e 
Anna é leve e 
descomprometida com as 
questões que envolvem 
responsabilidade. 
Contemporânea ela é 
independente  
 

O conteúdo das postagens 
que envolvem as princesas 
de Frozen abordam em 
sua maioria, questões 
relacionadas ao amor 
fraternal e a união das 
princesas. A música “Let it 
go”, tema do filme se faz 
presente nas postagens de 
várias formas. E a neve 
também compõe o cenário.  
A proposta é gerar 
identificação e a empatia 
do público feminino.   

A Elsa e a Anna, são 
mulheres fortes que 
precisam se unir para 
cuidar de um reino. Não 
existe na trama nenhuma 
figura masculina forte 
envolvida, Asim, percebo-
as como um símbolo 
importante da realeza, 
afinal temos rainhas 
poderosas que comandam 
seus reinos com 
competência e pulso firme. 
assim elas têm a missão 
de juntas reinar Arendell. 
Seus súditos precisam de 
uma rainha forte e 
destemida para guia-los. 

Moana (2017) 
Geração III – 
Princesa 
Contemporânea 
17 anos  
Polinésia 

- Liderança nata, ama 
incondicionalmente sua 
tribo 
- Respeita sua história 
de vida, tem orgulho de 
suas origens e valoriza 
a sua ancestralidade 
- Espiritualizada  
- Guerreira 
- Curiosa 
- Inteligente  
- Impetuosa 
- Personalidade forte 
- Seu maior desejo 
salvar sua tribo 
- Não nutre nenhuma 
expectativa de amor 
romântico 
- Filha do Chefe da tribo 
não permite ser 
chamada de princesa 

A princesa Disney Moana 
é filha de uma chefe 
indígena Maui da Oceania, 
localizada na Polinésia. 
Contemporânea ela é 
mostrada nas redes 
sociais como uma menina 
destemida, forte e disposta 
a salvar sua tribo de peito 
aberto.  
 

Moana é uma mulher 
brava, destemida e 
disposta a cruzar os mares 
em uma jangada e lutar 
com deuses de poderes 
sobrenaturais para salvar 
sua tribo. O uso estratégico 
do meme, como recurso 
criativo gera aproximação 
identitária em seu público, 
por isso é utilizado. A 
alteração de contexto da 
imagem fílmica, para a 
imagem mídia gera os 
risos, pois todos 
conhecem. Assim, uma 
simples cena da conversa 
de mãe ressignificada, de 
forma lúdica envolvendo 
relações amorosas acaba 
impactando positivamente 
as mulheres e reafirmando 
sua identidade. 
 

A rede social é um espaço 
de compartilhamento e a 
Franquia de princesas 
deseja que algumas 
mulheres e, sobretudo, as 
crianças e as adolescentes 
se identifiquem com 
mulheres que exerçam 
liderança. Moana é um 
grande exemplo de mulher 
que pensa no bem 
coletivo, não se amedronta 
diante dos obstáculos 
impostos pela vida e 
acredita do amor pleno 
pelas pessoas e pela sua 
nação.   

Figura 107 – Quadro analítico das princesas Disney 
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Capítulo 3 
_______________________________________  

 
 

Metodologia criativa parte 2:  
Composição de memorial artístico e 

estudos de recepção traçam o caminhar 
da poiesis.  

 

 
Figura 108 – Staff de produção - Momento Princesas: Jhennifer Matos e Patricia Quitero Rosenzweig  
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 Oriunda do latim “Memoriale”, memorial refere-se a momentos memoráveis de 

trajetória que não podem ser esquecidos. O memorial é um texto de caráter científico, 

onde o autor descreve a sua trajetória profissional de forma crítica e reflexiva 

(CARRILHO et al 1997, p. 04). O memorial descritivo artístico traz em si uma breve 

redação da prática artística aliada a preocupações mais ampliadas de cunho 

intelectual. Serve como uma introdução da prática artística e delineia os possíveis 

caminhos a serem trilhados na composição. Carrega em seu conteúdo, conceitos, 

motivações e delineia processos de trabalho, objetivando dar ao leitor uma melhor 

compreensão da origem dos seus interesses, das suas influências pessoais, 

intelectuais e artísticas e, paralelamente, ajuda a falar ordenadamente sobre a prática. 

Importante pontuar que não há regras rígidas de composição, uma vez que a fluidez 

dá a tônica do processo.  

_______________________________________  
 

3.1 – Produzindo audiovisualidades. 
 A minha história com o audiovisual iniciou ainda na adolescência, na década 

de 1980 quando atuei como garota-propaganda de algumas campanhas de 

publicidade para grandes marcas nacionais. Lembro-me de passar horas infindáveis 

em meio a fios, câmeras, camarins e acabei me apaixonando pela produção. Eu 

gostava de sentar na cadeira do diretor e ficar diante das câmeras nunca foi minha 

prioridade.  

 Porém, como já foi explanado, em um dado momento esse cristal se quebrou 

e eu direcionei minha formação para a área da Comunicação. Dedicada e estudiosa, 

fui monitora das disciplinas de audiovisual e me formei na PUCCAMP, turma de 1996. 

No ano seguinte voltei para Goiânia e iniciei minha carreira em agências de 

publicidade, onde obtive uma grande experiência mercadológica, e com a visibilidade, 

fui convidada a ministrar aulas na graduação.  

 Alguns anos depois, percebi que precisava me inserir novamente na academia, 

agora como aluna da FAV/UFG fiz mestrado e retomei os estudos de arte, cinema e 

audiovisual. Posteriormente publiquei minha dissertação pela editora CVR em formato 

impresso e e-book. Em 2017 retornei à FAV/UFG com a proposta de continuar 

estudando no PPGACV/UFG sobre as visualidades do cinema propondo uma 

produção artística. Neste momento ainda não me via como produtora de 
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audiovisualidades, embora já produzisse empiricamente algumas narrativas, 

principalmente nas disciplinas, em sala de aula. Ao iniciar minha tese doutoral, produzi 

algumas narrativas como exercício do ver, mas o processo de qualificação do projeto 

me fez enxergar somente um caminho possível, a criação artística. Passei a me 

encarar como produtora de visualidades e fui em busca da confecção da minha art 

form, para finalizar minha tese-criação. Assim, ainda não possuo histórico de 

exposições, mas pretendo, em breve, poder mostrar minha arte a todos. 

 A art form proposta carrega em si, alguns conceitos que fazem parte da minha 

formação de comunicadora social, com foco na análise das imagens, na 

representação dessas imagens, nas relações de poder que envolvem as produções e 

recepção, principalmente, quando ligadas à questões sociais relacionadas à mulher. 

Não me via produzindo, artisticamente, uma poética audiovisual, sem antes refletir e 

analisar sobre o tema. Assim, entendo esse período analítico – cerca de 84 anos de 

visualidades das princesas Disney113 – como um árduo passo de preparação do 

espírito, ação de pré produção, incomparável à gratificação da prática, das entrevistas 

de campo, mesmo que realizadas em ambiente virtual, do aprendizado a partir do 

outro, da interlocução e compartilhamento da memória me realizando, enfim, como 

produtora audiovisual. 

 Para justificar a composição e o suporte da minha poética peço licença para 

retomar, brevemente, um pouco da história do cinema de modo a mostrar a relevância 

poética adquirida pela linguagem documental a partir da segunda metade do século 

XX. Os estudos da linguagem revelam que esse fenômeno ocorreu devido a 

ampliação ao acesso de recursos tecnológicos, à leveza dos equipamentos, 

ampliação dos dispositivos, dando cada vez mais autonomia às produções, e, não 

menos importante, a ebulição da teoria contemporânea do cinema na década de 1960, 

seguida da mistura, síntese e ambivalência das imagens em movimentos, delineadas, 

nas décadas posteriores, em novos e atraentes suportes videográficos, incluindo as 

plataformas digitais de streaming. Enfim, tudo isso levou os cineastas a refletirem 

sobre seu modo de fazer cinema.  

 
113 O corpus analítico desta tese-criação compreende treze produções fílmicas (originais) de princesas 
realizadas pela Walt Disney Studio, lançadas entre os anos de 1937 e 2017 e, paralelamente, treze 
exemplos de imagens-mídias que compõem os publi-posts, referenciando cada uma das princesas que 
compõem a franquia Disney Princess, divulgados na plataforma social Facebook oficial gerida pela 
franquia no Brasil, no período de março de 2017 a março de 2021) 
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 Além disso, temos dois grandes movimentos que contribuíram para o sucesso 

do gênero em nível mundial. Na Grã-Bretanha, o Cinema Livre114. Com a perspectiva 

de se afastar do controle dos estúdios, o cinema livre mostrava circunstâncias e na 

realidade da sociedade, que na opinião dos cineastas não aconteciam nos filmes de 

estúdio, que retratam um cotidiano muito distante da realidade, essencialmente, das 

minorias. Do lado continental, o cineasta russo Dziga Vertov já compartilhava dos 

mesmos princípios e insistia que que a vida real deveria ser mostrada sem a opinião 

ou intervenções. Já na França dos anos 1960 se consolidou o movimento Cinema 

Verité com o enfoque no cotidiano, na vida real. A nomenclatura americana deste 

movimento é o Cinema Direto, que se assemelhava ao tocar em pontos e assuntos 

controversos, porém, a linguagem de edição permanecia e a ideia de captura 

sequencial da vida real não era utilizada.  

 Na tentativa de traçar parâmetros técnicos e também linguísticos, alguns 

autores, historiadores do cinema, refiro-me, aqui, especificamente de Nichols (2007) 

em um rompante didático, buscou classificar as diversas linguagens e estilos de 

documentário, que ele denomina “modo documentário, subgênero ou tipos” e 

classifica em: Poético, Expositivo, Participativo, Observativo, Reflexivo e Performático. 

Porém é enfático ao dizer que esses “modos” não devem ser tratados ou percebidos 

como únicos em uma produção. São linguagens vivas mescladas e à mercê da 

produção poética, assim enfatiza o que ele denomina de “margem de liberdade" do 

cineasta. 

 Compactuando com as palavras de Nichols (2001, p.47) em relação à força do 

gênero documentário “[...] Representa uma determinada visão do mundo, uma visão 

com a qual talvez nunca tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do 

mundo nela representados nos sejam familiares”, opto pela realização de um produto 

artístico com força poética, mas sobretudo, força reflexiva. Estabeleço então: o uso 

do modo poético - por se concentrar em experiências afetivas pessoais e profissionais 

de outrem e tratar de visualidades globais, presente no cotidiano das pessoas. 

Paralelamente, utilizo-me também do modo documental mais consciente e 

questionador, o modo Reflexivo, que muito se assemelha ao participativo, no que 

 
114 A designação Cinema Livre foi cunhada por Lindsay Anderson. Considerada uma grande jogada de 

Marketing, esses filmes documentários designados de cinema livre eram oferecidos em blocos para a 
National Film Theatre exibir.  
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tange à contribuição externa por meio de entrevistas, porém com o diferencial de 

“estimular no espectador uma forma mais elevada de consciência a respeito de sua 

relação com o documentário e aquilo que ele representa”. (NICHOLS, 2001, p. 166). 

Enfim, a proposta é gerar, através da minha arte, mais do que reações de 

deslumbramento estético, autoconsciência sobre os reflexos da Disneyzação da 

cultura, e a reflexividade das imagens das princesas junto ao gênero feminino. Não 

Cabe a mim, como cineasta e produtora audiovisual, formular respostas, apontar 

verdades e demonizar comportamentos.   

_______________________________________  
 

3.2 – Escrevendo com a câmera e delineando uma experiência 
estética. 
 A proposta artística visual desta tese-criação perpassa a captura de pontos de 

vista, a percepção do outro. A estética visual, os maneirismos virtuais necessários 

para a gravação das entrevistas, a árdua busca pelas pessoas, enfim, muitos foram 

os obstáculos para que a prática da produção se concretizasse. Eu precisava ouvir 

pessoas dispostas a contribuírem poeticamente com suas experiências. E, diante da 

necessidade de compor uma narrativa expressiva, determino com meu editor que 

utilizaremos hibridismos linguísticos, faremos conexões poéticas e manteremos a 

estética linguística proposta de realizar um documentário poético e reflexivo, mesmo 

abordando um assunto relacionado à uma corporação mundial norte-americana de 

capital privado ligada ao ramo do entretenimento e do lazer. 

As fontes de inspiração também foram cruciais para a trajetória de composição. 

Busquei inicialmente mulheres e homens (pais e mães), artistas, produtores visuais e 

professoras de arte, estudantes de psicologia, mulheres engajadas em lutas sociais, 

em defesa das mulheres e minorias, doutores pesquisadores do tema Disney, 

empreendedoras que se valem da Disneyzação da cultura em seu negócio e 

profissionais que atuam diretamente com a composição de conteúdos e materiais de 

divulgação para a Disney Brasil. Iniciei imediatamente os contatos assim que obtive o 

aval do comitê de ética da UFG para realizar meu campo. E todos os detalhes sobre, 

as pessoas entrevistadas e o conteúdo das entrevistas são relatados detalhadamente, 

por meio de um memorial de produção, que fiz questão de compor, desenhando minha 

trajetória artística. 
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_______________________________________  
 

3.3 – Capturando posições de sujeito: diário de campo 

Idealizar uma obra de cunho artístico envolve sensibilidade e boas escolhas. 

Esse processo de identificar quais pessoas poderiam contribuir com histórias, 

ensinamentos e experiências, foi cansativa e rodeada de nãos. Os contatos iniciais 

geralmente são amistosos e as pessoas se mostram dispostas a te receber. Mas a 

entrevista envolve exposição de imagem e posicionamento. Muitos possuem vínculos 

com a Disney e não puderam participar, outros apenas ignoraram o convite.  

A realização do campo iniciou em março de 2020, na ocasião de um evento 

realizado pelo Programa de Direitos Humanos da PUC Goiás, espaço onde atuo, 

voluntariamente, como pesquisadora e extensionista desde o ano de 2019. O evento 

promovido pelo Programa de Direitos Humanos em parceria com o PIMEP – Programa 

Interdisciplinar da Mulher, Estudos e Pesquisas aconteceu no dia 10 de março de 

2020, no auditório da área IV abordou o tema: Cuidado com as mulheres: a 

importância da rede de proteção, possibilitando aos participantes refletir sobre o 

significado de se comemorar o Dia Internacional da Mulher e discutir sobre a 

importância da rede para o atendimento das mulheres. 

 

 
Figura 109 – Imagens do evento Cuidado com as mulheres: a importância da rede de proteção – 

PIMEP/PDH, Local: campus I, auditório área IV, PUC Goiás, Goiânia – Brasil, março/2020.  

 

Com auxílio de alguns alunos de iniciação científica, empolgados com a 

pesquisa e o estudo, realizamos a primeira intervenção no campo e algumas 

entrevistas. Assim, foi proposto na entrada do evento uma ação chamada “camarim 
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das identidades” e o público impactado era prioritariamente, as mulheres que estavam 

no evento. Professoras, alunas, comunidade em geral e comunidade científica.  

No intervalo da palestra, as mulheres eram convidadas a participar da ação 

que consistia em dar a liberdade de escolha para elas se vestirem com acessórios 

que desejarem, chapéus, óculos, brincos, coroas, etc., para serem fotografadas e 

levarem a foto como lembrança do evento. Outras ações paralelas também foram 

pensadas, como um mural de coração de “postites” para elas expressarem seus 

sentimentos e deixarem recados e outro mural com frases otimistas de valorização da 

mulher. 

 

 

 
Figura 110 – Projeto Camarim das Identidades. Na foto, alguns alunos voluntários de Iniciação 

Científica e participação ativa do público feminino nas ações propostas.  
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As mulheres que optaram pelos adereços de princesa, foram convidadas a 

realizar uma entrevista falando um pouco do significado da representação visual das 

princesas relacionando com a sua trajetória de vida. Foi uma experiência incrível e as 

entrevistas foram utilizadas na art form.  

_______________________________________  
 

3.3.1 - Entrevistas115  
 

A segunda parte da metodologia adotada nesta tese-criação utiliza-se da 

técnica dos Estudos de Recepção. Utilizando o procedimento de entrevistas de campo 
Tangenciado epistemologicamente pelos Estudos Culturais dou início à segunda parte 

da metodologia de pesquisa que envolve Estudos de Recepção, junto a um público 

qualificado que separei em grupos de pais/mães de meninas; profissionais de 

marketing e empreendedores; professores de arte e artistas; pesquisadores e 

estudantes universitários. Esse corpus composto, em sua maioria por mulheres, foi 

determinado pela especialização de seus estudos à temática da Disneyzação da 

cultura e pela aderência ao tema: relacionado à vida pessoal ou profissional. Para a 

realização para pesquisa foi utilizado o procedimento técnico de entrevista pessoal de 

profundidade. Devido ao isolamento social, as entrevistas, em sua maioria em 

ambiente virtual. Para a plena realização foi criado um roteiro contendo quatro 

perguntas semiestruturadas, que permearam o tema central do estudo: imagens de 

princesas e os impactos da Disneyzação da cultura, são elas: 

1 – Apresente-se falando da sua formação e sobre as imagens Disney 

representam na sua vida, seja no campo social ou profissional 

2 – O que a marca Disney representa pra você? Fale-me sobre Disneyzação 

da cultura, a partir do seu ponto de vista 

3 – Vamos falar de imagens de princesas. O que elas significam na sua 

vida/vida da sua família(filha)/para a sua profissão. 

4 – Fale pra mim: Princesa, pra que? Princesas pra quem? pra que servem as 

imagens de princesas e a quem elas servem? 

 

 
115 Todas as entrevistas realizadas para a art form podem ser assistidas, na integra e estão disponíveis 

em playlist, link <https://www.youtube.com/playlist?list=PLPlsV9PUxK7AULR8Z5iUf0YBDwBYj5WCP> 

acesso em 29/03/2021. 
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Entrevistas 1 e 2:   

Atrizes Sociais: Nadilah Peres de Sousa e Leticia Luísa de Abreu Tristão, alunas do 

curso de Psicologia - Graduação PUC Goiás  

Campo: Evento PIMEP/PDH - Dia da Mulher “Cuidado com as mulheres: a 

importância da rede de proteção” - Auditório área IV - PUC Goiás – Goiânia - Brasil 

Data: 10/03/2020 

Produção: Patricia Quitero, Ana Clara Diniz, Júlio Cesar Matos Pinheiro de Carvalho 

Edição: Ana Clara Diniz 

Tempo: 6’ 09 

 

Figura 111 – Imagem capturada no ato da entrevista. À esquerda Nadilah Peres de Sousa e  
à direita Leticia Luísa de Abreu Tristão, março/2020.  

 

Conteúdo das Entrevistas: Presencial, a entrevista foi realizada em dupla, 

presencialmente, em uma sala de aula ao lado do auditório da Área IV - PUC Goiás. 

Após a participação no camarim identidades, elas aceitaram participar da pesquisa. 

Por ser a primeira entrevista realizada e desejar muito capturar verdades e trocas de 

experiência em um tom informal, como as entrevistadas eram amigas pediram para 

fazerem juntas e foi concedido. Para efeito de decupagem, iniciarei abordando as 

questões pontuadas por Leticia.  

 

Leticia Luísa de Abreu Tristão - aluna do curso de Psicologia da PUC Goiás fala que 

foi criada no interior de Goiás na infância e não tinha acesso aos produtos Disney. Ela 

aborda sobre o tradicionalismo da elite na cidade e percebe que a influência das 
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princesas ocorre mais em relação ao comportamento social da menina. Que deve ser 

“bela, recatada e do lar” Ela diz que namorou durante muito tempo um rapaz da cidade 

e que esperava dele a postura de um príncipe de contos de fadas e se decepcionou, 

percebeu só na faculdade que essa imagem é um arquétipo, um estereótipo imposto 

pela Disney  

 

Nadilah Peres de Sousa - aluna do curso de Psicologia da PUC Goiás fala que nunca 

foi muito feminina na infância. Ela já é mãe e traz uma fala de superação. Ela diz que 

a coroa da princesa a empodera e a faz sentir rainha do mundo. Ela aborda sobre as 

cobranças do mundo sobre os ombros das mulheres. Ela se diz mãe, mas não aborda 

nada sobre maternidade e fala de um relacionamento abusivo de muitos anos, onde 

havia dominação e violência psicológica. Ela fala que um dia acreditou no amor 

romântico e acredita ter sido influenciada por essas visualidades de princesas sob 

esse viés. Ela acha que não se encaixa no padrão estético de beleza da Disney, fala 

que não sabia maquiar e suas amigas a ajudaram na adolescência e aborda sobre 

corpo estrutural, falando que inconscientemente, até sua mãe ria e depreciava sua 

forma física e falta de atributos, como bumbum, taxando-a de magra na adolescência. 

Trauma superado nos dias de hoje.  

 

Pontos altos das entrevistas: 

Leticia: 0’:22” - 0’:27” - Bela, recatada e do lar 

Leticia: 0’:29” - 0’:56” - Namora há 7 anos, buscou o par perfeito, mas viu que a 

realidade é outra  

Nadilah: 2’:10” – 2’: 59” - Acreditava no amor romântico, mas descobriu que vivia um 

relacionamento abusivo.  

Leticia: 0’:30” a 0’:37” - Espero que meu casamento seja um conto de fadas  

Entrevista 3:   

Atriz Social: Alexia Lopes Ribeiro aluna do curso de Psicologia - Graduação PUC 

Goiás 

Campo: Evento PIMEP/PDH - Dia da Mulher “Cuidado com as mulheres: a 

importância da rede de proteção” - Auditório área IV - PUC Goiás – Goiânia - Brasil 

Data: 10/03/2020 

Produção: Patricia Quitero, Ana Clara Diniz, Júlio Cesar Matos Pinheiro de Carvalho 

Edição: Ana Clara Diniz 
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Tempo: 5’ 05” 

  

Figura 112 – Imagem capturada no ato da entrevista Alexia Lopes Ribeiro, março/2020.  

 

Conteúdo da entrevista: Disneyzação da Cultura (relacionada à passividade, a 

cobrança por um amor idealizado e a necessidade de ter um companheiro afetivo que 

seja o espelho do seu pai - bom e companheiro). A entrevistada disse que os filmes 

de princesas da Disney influenciaram diretamente seu comportamento feminino, 

principalmente em relação aos relacionamentos afetivos. Ela demonstra dependência 

emocional dos pais e tem o relacionamento deles como espelho, um casamento de 

20 anos feliz e com companheirismo e chega a dizer que não quer menos do que isso 

pra vida dela. Assim, ela diz que eles jamais aceitariam um marido para que a tratasse 

mal. Em diversos momentos ela diz que gosta de ser mimada e justifica a postura de 

introspecção do pai, por ele ser homem  

 

Pontos altos da entrevista: 

Espero que meu casamento seja um conto de fadas 0’:30” – 0’:37” 

A exigência do par perfeito e fantasia: 1’:50” – 2’:25”   

Eu gosto de ser tratada como princesa: 2’:43” – 2’:53” 

O relacionamento afetivo dos pais são seu espelho: 4’:44” – 5’:04” 

Pai tem dificuldade de demonstrar afeto porque é homem: 4’:17” – 4’:28” 
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Entrevista 4:  

Atriz Social: Nathália Soares Vidiz de Almeida, aluna do curso de Psicologia - 

Graduação PUC Goiás 

Campo: Evento dia da Mulher “Cuidado com as mulheres: a importância da rede de 

proteção” - Auditório da área IV - PUC Goiás 

Data: 10/03/2020 

Produção: Patricia Quitero, Ana Clara Diniz, Júlio Cesar Matos Pinheiro de Carvalho 

Edição: Ana Clara Diniz 

Tempo: 8’:18” 

 

Figura 113 – Imagem capturada no ato da entrevista Nathália Soares Vidiz de Almeida, março/2020.  

 

Conteúdo da entrevista: A entrevistada inicia a conversa se dizendo fã das 

princesas, ela e sua irmã e logo diz que sua mãe também é muito fã e que isso talvez 

seja um comportamento geracional, passada de mãe para filha. Ela se considera uma 

princesa moderna, independente e que corre atrás dos seus sonhos e não precisa de 

um príncipe. Menciona como referência a princesa Tiana, por ser uma mulher 

afrodescendente como ela e correr atrás dos sonhos. Ela elogia a postura da princesa 

em relação ao príncipe de levar para o mundo dela "ensiná-lo a trabalhar e cozinhar”. 

Ela aborda uma questão interessante: diz que sua mãe é fã da cinderela e que utiliza 

a mensagem da narrativa para ensiná-la como deve lidar com os problemas 
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cotidianos. Como fã, ela não fala explicitamente, mas percebo que ela segue as redes 

sociais da Disney Princesas Brasil, inclusive menciona na entrevista um vídeo muito 

assistido pelas fãs, da campanha #souprincesasoureal. Aborda também a relação dos 

homens de preconceito com filmes de princesa. Eles as acham fracas e sem graça. 

Fala que existe preconceito das narrativas pelos homens heterossexuais. Ela finaliza 

dizendo que o namorado acha esses filmes de princesa, coisa de mulher e de “boiola” 

 

Pontos altos da entrevista: 

Minha mãe me lembra do lema da cinderela “seja sempre bondosa, não seja rude”: 1’: 

06” – 1’:56” 

Ela fala da abordagem da Disney nos novos filmes a partir da criação de novos roteiros 

onde a princesa não precisa ser salva por um príncipe: 3”:09” – 3’:55”  

Segue falando da estratégia da franquia Disney Princess: Que tipo de princesa você 

quer ser? Eu não sou uma princesa que precisa de um príncipe: 4’:12” – 4’: 36”  

Reafirmação da mensagem passada pela Disney Princess nas redes sociais: 4’:57 –

5’:23” 

Fiquei muito empolgada com o resultado das entrevistas. E comecei a traçar 

planos de estender a ação “camarim das identidades” para o evento, Jornada da 

Cidadania da PUC Goiás, que aconteceria em maio de 2020 e foi cancelado, não 

ocorreu devido à pandemia. E naquela mesma semana ainda antes da pandemia que 

ocorreria a partir de 31 de março daquele ano, fechei uma parceria com um grupo de 

mulheres designers chamados Ladies, Wine & Design Goiânia116 e unindo forças, 

realizamos no Instagram oficial da ONG, um chamado virtual para que mulheres que 

se identificam com imagens de princesas pudessem participar da pesquisa. Foi 

postado no feed e nos stories da @lwdgoiânia e teve adesão de 25 mulheres. 

  

 
116 @lwdgoianaia - encontro de mulheres da indústria criativa 
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Figura 114 – Posts de divulgação da pesquisa no perfil @lwdgoiânia solicitando a participação de 
mulheres designers na pesquisa de campo - publicação no Feed e nos Stories. 

Logo após essa divulgação no Instagram chegou à pandemia do coronavírus 

e com ele o lockdown e o distanciamento social. A COVID-19, chegou como uma 

bomba nas nossas vidas no dia 30 de março de 2020, acabou modificando os planos 

de captação de entrevistas em eventos abertos. O medo de atender a pesquisadora 

e a equipe em casa, no trabalho foi real e a necessidade de cumprimento do 

distanciamento social impediu a negociação das entrevistas pessoais.  

E a procrastinação veio com os bloqueios criativos em todas as vezes em que 

eu decidia retomar a produção, tanto textual, quanto artística. Relutei muito, fiquei 

muito apreensiva, mas acabei me rendendo às entrevistas virtuais, mesmo sabendo 

que, esteticamente, prejudicaria minha art form, mas fui convencida por alguns 

cineastas que o conteúdo sobreporia a forma e que a possibilidade de inserção de 
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elementos de pós-produção salvaria a proposta artística. Após passado o susto inicial, 

comecei a perceber que eram novos tempos que necessitavam de adaptações. Assim 

aceitei o convite do PIMEP/PDH, programa já mencionado anteriormente, para 

realizar uma live dia 29 de maio de 2020, pelo canal do PDH - Programa de Direitos 

Humanos PUC Goiás no Instagram sobre o tema: A influência das princesas da Disney 

na identidade feminina, mediada pela professora Luciene Falcão.  

 

Figura 115 – Post de divulgação da live realizada no perfil @pdhpucgoias e imagem do evento A 
influência das princesas da Disney na identidade feminina, mediação Prof. Luciene Falcão (PIMEP). 

Foi uma conversa muito produtiva em que eu pude mencionar cada princesa, 

uma a uma, seus perfis identitários, suas contribuições e influências comportamentais 

sobre o feminino. A partir deste evento, consegui minha próxima entrevistada, a 

Zahava Emanuele Rocha, aluna do curso de Relações Internacionais da PUC Goiás, 

que se interessa pelas Relações de Poder das superpotências mundiais e estuda 

sobre as relações de poder ligadas ao Canal Disney Channel. Ao participar da live, 

ela pediu para fazer parte da pesquisa por se identificar com o tema.  

Porém com o passar dos dias os acontecimentos cotidianos relacionados à 

Pandemia, a quantidade diária de mortos, vivenciando a realidade dos hospitais e 

presenciando a necessidade de atendimento de saúde de pessoas ligadas a mim, 

amigos e familiares se infectando, dissiparam meus traços de entusiasmo e, por 

alguns meses pensei que, talvez tudo se findaria e não conseguisse finalizar essa art 
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form. A dificuldade em romper a linguagem e encaminhar para as entrevistas on-line, 

tanto pelas questões estéticas, quanto pelos entraves tecnológicos ainda se faziam 

presentes. Busquei ajuda profissional, iniciei uma terapia e fui diagnosticada com 

depressão. Comecei o tratamento e, já medicada, retomei meus estudos e iniciei 

novamente as entrevistas no mês de agosto, em regime remoto, via plataforma on-

line. 

 

Entrevista 5:  

Atriz Social: Zahava Emanuele Rocha, aluna do curso de Relações Internacionais - 

Graduação PUC Goiás  

Campo: Entrevista online - via Microsoft Teams 

Data:  07/08/2020 

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 

Tempo: 17’:30” 

 

Figura 116 – Imagem capturada no ato da entrevista Zahava Emanuele Rocha, agosto/2020.  

 

Conteúdo da entrevista: 

A entrevistada inicia a conversa se dizendo interessada pelos discursos de poder (por 

isso estuda Relações Internacionais). É fã das princesas desde sempre. Teve seu 

aniversário de 3 anos da Branca de Neve. Durante toda a entrevista ela trata dos 

discursos de poder da corporação, mas não o faz de forma a criticar e sim, se mostrar 
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parte e em alguns momentos, até justifica a Disneyzação da Cultura e a globalização 

como estratégia mercadológica viável. Ela afirma que a mudança de postura das 

princesas, a busca pela ampliação da estética (adicionando princesas de outras 

etnias) acompanha o tempo e o mercado. 

 

Pontos altos da entrevista: 

As princesas estão na minha vida desde sempre1’: 05” – 1’:15” 

Minha mãe disse que foi uma época que eu vivia de Branca de Neve. Aniversário de 

Branca de neve: 2’:25” - 2”:40” 

Mudança de discurso da Disney - do clássico a renascença - porque escutou as 

demandas: 5’:55” - 6’:28” e fala que a Ariel, que é criticada por deixar de se sereia e ir 

atrás do príncipe, ela se mostra mais ativa do que as clássicas 

Mulan - Fala da mudança de padrão estético (Princesas de outras nacionalidades) 

10’:44” – 11’:05” 

A Disney percebeu que precisava inspirar meninas de outras nacionalidades 

(globalização) 11’: 38” – 12’:30” 

Às visualidades de princesa interessam a Disney, corporação, para vender mais e 

mais produtos e conseguir mais adeptos. 14’ – 14’:50”)  

 

Seguindo com os planos de entrevistar mulheres adultas, designers, 

profissionais de marketing, mães ou não, docentes de arte e comunicação, recorri à 

lista de mulheres que se candidataram a participar da pesquisa de campo através da 

divulgação do post do Instagram e retomei os contatos, negociando as entrevistas 

online. Muitas foram reticentes, outras não se dispuseram a fazer on-line e, finalmente, 

consegui realizar as próximas três entrevistas. 

  

Entrevista 6:  

Atriz Social: Ana Carolina Rocha Lisita - Mestre pelo PPG - ARTE/ UnB 

Especialista em História Cultural pela FH/UFG e Licenciada em Artes Visuais pela 

FAV/UFG 

Campo: Entrevista online - via Microsoft Teams 

Data:  10/08/2020 

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 



229 
 

Tempo: 16’:48” 

  

Figura 117 – Imagem capturada no ato da entrevista de Ana Carolina Rocha Lisita, agosto/2020.  

 

Conteúdo da entrevista: 

A entrevistada inicia a conversa falando da sua formação em arte e durante sua 

exposição coloca de forma crítica sua visão sobre o mundo Disney. Feminista e 

estudiosa do Tema, defendeu seu mestrado com o trabalho: Quando crescer eu quero 

ser princesa na UNB. Ela diz que a Disney sempre se fez presente em sua vida e isso 

não é motivo de orgulho hoje pra ela. Embora goste muito da Mulan, sabe o que está 

por traz de todas essas representações. Finaliza dando uma aula sobre a proposta de 

manutenção do patriarcado por parte da Disney em suas narrativas,  

 

Pontos altos da entrevista: 

As princesas são reciclagens dos contos de fadas – 42” – 1’ 

Quebra de encantamento - Disney é boa pra rico, branco, heteronormativos – 1’:18” – 

1’:44” 

Como era o pensamento Disney na infância, a mudança de chave pra adolescência e 

só na academia ressignificou as princesas 1’:50” – 2’:30” 

Fala sobre o movimento feminista e que o cinema é muito perverso com as mulheres 

2’:30” a 2’:53” 

Disney é uma empresa e mudou por interesses comerciais 3’:07” a 3’:27” -

independência 

Disney é uma empresa constituída por homens héteros, brancos… 4’ a 4’:13” 

É complicado gostar de algo proibido que faz mal para as mulheres 4’:20” a 4’:35” 
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- A quem a Disney serve… manutenção do patriarcado, mudanças homeopáticas, e a 

simulação de que as mulheres viraram o jogo, mas continuam fazendo exatamente 

como eles desejam 13’:30” – 15’:58”  

 

Entrevista 7:  

Atriz Social: Francielle Felipe Faria de Miranda - Mestre em Comunicação e Cultura 

- UFG 

Campo: Entrevista online - via Microsoft Teams 

Data: 07/09/2020 

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 

Tempo: 14’:04” 

 

Figura 118 – Imagem capturada no ato da entrevista de Francielle Felipe Faria de Miranda, 
setembro/2020.  

 

Conteúdo da entrevista:  

A entrevistada inicia a conversa dizendo que a Disney sempre esteve presente em 

sua vida e traz uma recordação da infância na escola, em sala de aula e lembra da 

professora projetando branca de neve em slide e narrando a história para ela e seus 

colegas. Ela traz um ponto interessante e diz que as narrativas de princesas só dão a 

receita até o casamento e que depois, ela teve que fazer muita terapia para entender 

seu papel de mulher casada, de mãe. Quanto à disponibilização de imagens da Disney 
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para sua filha (Inês), ela disse que não proíbe nada da Disney, porém incentiva ela a 

conhecer outros universos. E conta que até chegou a criticar a escola de sua filha que, 

ao invés de propor algo cultural regional, folclórico, levou os alunos para assistirem 

uma peça teatral da Moana (Pasteurizado Disney). Enfim, finaliza dizendo que as 

princesas, sob sua ótica servem à manutenção cultural patriarcado e cita a teoria dos 

atos de fala. Faz uma severa crítica sobre produtos culturais e sistema capitalista, que 

levam as crianças a consumirem desde um lápis, uma fantasia, até uma peça de 

teatro. 

 

Pontos altos da entrevista: 

 - Fala de suas lembranças na escola - branca de neve no projetor 1’ – 1’:22” 

- Imagens Disney como receita de vida - eu reproduzo isso. Eu tinha isso muito claro, 

de ir até o casamento 1’:37” - 1”:49” e tive que aprender a me reinventar depois, 

porque a princesa só dá a receita até o casamento 2’:15” – 2’:37” 

- Não incentiva, não proíbe, oferece mais coisas – 2’:57” – 3’:37” 

- As visualidades de princesa vêm em camadas - somatório e o que eu puder contribuir 

para facilitar a trajetória dela enquanto mulher 7’:14” – 7’:50” 

- Pra que serve a princesa – 8’:18” – 8’:55” - Ao patriarcado teoria dos atos de fala 

(chamar de princesa é dizer como ela deve se comportar) 

- Reforça o Patriarcado – 9’:32” – 10’:17” – A quem serve? Capitalismo - Consumo de 

produtos 

 

Entrevista 8:  

Atriz Social: Maria Augusta da Silva - Gerente de marketing e produtos da Odorata, 

Indústria de Cosméticos - Goiânia. 

Campo: Residência da entrevistada - Condomínio Vale do Sol - Aparecida de Goiânia 

Data: 12/10/2020 

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 

Tempo: 11’:32” 
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Figura 119 – Imagem capturada no ato da entrevista Maria Augusta da Silva. 
 Ajuste de iluminação, outubro/2020.  

 

Conteúdo da entrevista: 

A entrevistada inicia falando que as princesas chegaram na sua vida pela TV aberta, 

para ocupar o tempo. Ela nunca se identificou com nenhuma princesa, porque não se 

enquadrava em nenhum estereótipo, porque era obesa, mas de alguma forma, esse 

imaginário de que algo mágico acontece e a tiraria daquela situação de borralheira (já 

que ela perdeu a mãe cedo e foi criada com parentes em uma casa muito simples e 

pequena, que ela odiava). Ela diz nunca ter se visto como uma princesa porque era 

obesa. Para ela, o príncipe era aquele homem rico, que tirasse ela dessa vida. O ser 

humano é aspiracional e visual, então na profissão ela usa de aspirações para 

convencer as pessoas a adquirirem seus produtos. E segue falando sobre o padrão 

de beleza das princesas Disney, isentando a culpa das representações de beleza da 

mulher alta, magra e loira, bem diferente do biotipo da brasileira. Hoje 40% dos lares 

são providos apenas por mulheres e a ideia romantizada de príncipe caiu por terra. 

Ela diz que tem 37 anos, não tem filhos por opção e finaliza dizendo que é necessário 

fomentar a magia nas crianças e nos adolescentes para inspirá-los a viver, mas cabe 

aos pais o papel de educar, de ensinar que isso é entretenimento, a magia não existe 

na vida real.    
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Pontos altos da entrevista: 

- Nunca tive ideal de beleza porque sempre fui obesa e a Disney não tem princesa 

obesa – 2’:15” a 2’:40” 

- Padrão Disney de Mulher é para os norte-americanos e as brasileiras não se 

encaixam neste biotipo – 5’:40” – 6’:05” 

- Mulher conquista seu espaço e o príncipe caiu por terra 8’:27” – 09’:03” 

- Cabe aos Pais a missão de educar seus filhos, separando a realidade do 

entretenimento. Nutrir o imaginário é necessário, pois somos aspiracionais, mas não 

cabe a Disney impor limites e sim aos pais. 13’:25”' – 14’:37” 

 

 Seguindo com os planos de conseguir mais atores sociais que pudessem 

contribuir com suas falas para a minha art form, continuo buscando as experiências 

pessoais, educativas e mercadológicas de amantes da marca Disney, profissionais de 

comunicação e designers, artistas, mulheres engajadas que atuam no terceiro setor 

(ONGs), com meninas e mulheres, professores de arte e educação, pedagogas e 

pesquisadores Disney. 

 Assim, em conversa com um colega professor, escritor do livro “A força da 

Marca”117 sobre minha tese-criação, descobri nele um profundo conhecedor, amante 

e consumidor dos produtos culturais da Disney. Um "Disney maníaco" confesso que 

frequenta os parques há anos, passou sua lua de mel na Disney. E essa paixão tem 

sido alimentada a partir do núcleo familiar. Sua esposa e seus filhos também cultuam 

seus personagens e a magia da terra encantada. O que me chamou mais atenção é 

sua fala sobre o comportamento de sua filha Olívia relacionado às princesas.  

 

Entrevista 9:  

Ator Social: Álvaro de Melo Filho - Publicitário. Mestre em Design de Marcas. Autor 

do livro “A força da Marca” e pai da Olívia 

Campo: Entrevista online - via Microsoft Teams 

Data: 09/12/2020 

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 

Tempo: 20’:28” 

 
117 E-book A força da Marca. Disponível em < https://linktr.ee/alvarobranding/> acesso 28/02/2121 
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Figura 120 – Imagem capturada no ato da entrevista de Álvaro de Melo Filho, dezembro/2020.  

 

Conteúdo da entrevista: 

O entrevistado iniciou falando da sua formação e do orgulho de ser pai da Olívia. Ele 

diz que toda sua família é “Disney maníaca” e que tem tudo da Disney na sua casa, 

desde canecas à imã de geladeira. Já foi várias vezes na Disney, inclusive de lua de 

mel. Os filhos usam produtos da Disney desde que nasceram, desde roupas, até 

chupeta e mamadeira. Ele aborda a confiança que tem com os produtos da Disney e 

conta como ele foi bem tratado durante sua estada em lua de mel no parque, quando 

ganhou atendimento preferencial, sorvetes e muito mais. Ele diz que sua filha Olívia é 

apaixonada pelas princesas, principalmente a cinderela e a rapunzel e que foi a frozen 

(Elsa) que a deixou mais vaidosa. Ao assistir ao filme, ela descobriu os vestidos 

longos, a capa, a maquiagem   

 

Pontos altos da entrevista: 

- Eu sou Disney maníaco. Tenho tudo da Disney- 2’:09” a 2’:28”  

- Somos Disney maníacos, a melhor definição pra nós aqui em casa 3’:26” 3’:30” 

- Lua de mel na Disney 2’:35” a 2’:45” e tratamento vip de lua de mel 5’:44” a 6’:49” 

- Os meninos cresceram com a Disney - Confiança nos produtos 3’:46” a 5’:11” 

- Olivia é louca com princesa: 8’:33” a 8’:50” 

- Encantada com cinderela e rapunzel 10’:38” a 11’:23” 

- Frozen foi o gatilho da vaidade 11’:56” a 12’:55” e 15’:30” a 15’:59” 
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O final do ano de 2020 não foi fácil. Como docente em cursos de graduação, 

considero que o trabalho dos professores a partir do regime remoto: o planejamento 

e a execução das aulas online, reuniões infindáveis de ajustes, além de uma série de 

eventos virtuais que foram criados para suprir a falta da presencialidade dos alunos 

nas Universidades, esgotaram-me emocionalmente. E as entrevistas cessaram. Ainda 

em terapia, percebi que precisava de um tempo para refletir sobre minhas aspirações. 

E durante as festas de final de ano, eu e meu núcleo familiar (esposo e filho) fomos 

diagnosticados com COVID-19. Foram vinte dias de angústia que passaram depressa. 

Não precisamos de internação, apenas de isolamento e medo, muito medo que foi 

potencializado com o quadro depressivo.  

Passado o susto da doença, tentei agendar algumas entrevistas 

presencialmente, sem sucesso, principalmente a entrevista de Uberlândia me 

interessava a realização da captura de imagens na Escola de Princesas. Conhecer o 

local, o “castelo-escola” seria muito bom para a poética da art form, mas, diante desse 

novo normal, consegui retomar a produção textual e de produção das entrevistas on-

line no final do mês de janeiro de 2021. 

 

Entrevista 10:  

Personagem: Ana Lúcia Siqueira - Professora de Arte educação - Mestre em Cultura 

Visual 

Campo: Entrevista online - via Microsoft Teams 

Data: 30/01/2021 

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 

Tempo: 19’02” 
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Figura 121 – Imagem capturada no ato da entrevista de Ana Lúcia Siqueira, janeiro/2021.  

 

Conteúdo da entrevista:  

A entrevistada inicia sua fala abordando sua formação em artes e sua experiência em 

arte-educação. Não se lembra se as princesas estavam presentes nas aulas, mas os 

personagens Disney já apareceram, mas aleatoriamente, nunca com muita 

profundidade, assim, nunca aprofundou em conteúdo. Mas ocasionalmente se recorda 

de ter abordado com eles questões sobre princesas relacionadas ao machismo 

estrutural e ponto de vista sociológico. Como mulher, nascida no interior, com acesso 

facilitado à cultura Disney, assistiu todos os clássicos. Ela fala que sua mãe ama 

literatura e compra discos de vinil das princesas118. Como tinha só filhos homens, 

viveu em um universo muito masculino. Cita o Livro Cotidiano: para começo de 

conversa, de Susan Willis que aborda a realidade cotidiana de uma sociedade regida 

pela lógica da mercadoria. Ela traz à reflexão a loja de brinquedos que separa 

fisicamente os brinquedos que são destinados ao universo infantil masculino e ao 

universo feminino. Ela finaliza falando que essas imagens reforçam o patriarcado e 

que essas visualidades não ressignificam e sim contribuem para o reforço de todos 

esses estereótipos. 

 
118 Na década de 1960 a coleção Disquinho foi criada pela Gravadora Continental. O compositor 

Braguinha (João de Barro) idealizou o projeto. Ele foi o dublador do Filme Branca de Neve e gostou 
tanto do trabalho que, ao assumir a gravadora começou a fazer adaptações em novos suportes das 
histórias infantis. Em 1965, ele produziu a coleção de vinis, sucesso entre a criançada. A trilha sonora 
era composta e/ou adaptada pelo próprio João de Barro e orquestradas por Radamés Gnattali, e 
narradas por Sônia Barreto. 
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Figura 122 – Imagens da coleção Disquinhos119 

 

Pontos altos da entrevista: 

- Mãe comprava coleções de livros e discos de vinil 4’:48” – 5’:40” 

- Fala sobre o Livro Cotidiano: para começo de conversa 6’:21” – 7’:42” (corte) e diz 

sobre a loja de brinquedos 7’:58” – 9’  

- Princesas, pra quem? servem ao patriarcado… mulher submissa e homem provedor 

9’:46’ – 10’:46” 

- Visualidades não são ressignificadas elas reforçam todos os estereótipos 11’:10” –

11’:36” e 13’:53” – 14’:04” - imagem a serviço do capitalismo 

 

Entrevista 11:  

Atriz Social: Nathália de Mesquita - Licenciada em letras Inglês/Português 

Empresária - idealizadora do projeto Escola de Princesas - Uberlândia 

Campo:  Entrevista online - via Zoom  

 
119 Coleção Disquinhos e exemplificações das obras literárias multimídias da década de 

1960.Disponivel: <http://poltrona-r.blogspot.com/2017/10/aquela-geracao-que-ouvia-discos-de.html> 
acesso em 25-02-2121 
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Data:  12/02/2021 

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 

Tempo: 55’:59”  

 

Figura 123 – Imagem capturada no ato da entrevista de Nathália de Mesquita, fevereiro/2021.  

 

Conteúdo da Entrevista: 

Nathalia inicia sua fala narrando sobre a importância dos valores familiares na sua 

vida. Mãe de dois meninos, ela é psicopedagoga, filha de escritora e casada com um 

ex-jogador de futebol. Ela disse que vivia em um mundo azul, cercada de homens até 

que um dia teve um sonho lindo. Ela estava ensinando em uma escola chamada 

“escola de princesas”, mas não ensinava inglês ou português, e nem mesmo etiqueta 

e bons modos. Ela estava ensinando às meninas os princípios fundamentais da 

educação infantil, que os pais não têm tempo de ensinar a suas filhas na atualidade, 

como dar atenção com o próximo, ser agradecida, enfim, inspirar as meninas.  

 Quando despertou do sonho, maravilhada foi atrás deste lugar para poder 

trabalhar e procurou pela internet. Não achou nada parecido com o seu projeto, foi 

então que, logo em seguida, em 2012 ela iniciou um plano de negócio, orientada por 

profissionais, com o apoio do seu esposo e esse projeto superou todas as 

expectativas, na prática.  

 Ela montou em uma casa, um espaço lúdico, um “castelo” e nos ambientes são 

realizadas as aulas: desde mesa posta e etiqueta à mesa na sala de jantar, à aulas 



239 
 

de culinária na cozinha, aulas sobre organização e limpeza de quartos e armários e 

salas de projeção de materiais e conteúdos formulados pela equipe para trabalhar os 

princípios norteadores que regem a Escola de Princesas, que hoje atende também 

meninos e um grupo de mães (Rainhas) e desenvolvem em Uberlândia um projeto 

social.  

 Esse modelo de escola se tornou uma franquia e está presente também em 

Uberaba (MG) e na cidade de São Paulo (SP). A filha do empresário Silvio Santos, 

Silvia Abravanel, proprietária da franquia atua em São Paulo, desde outubro de 

2016120 e a inauguração teve a cobertura em programa jornalístico da emissora SBT.  

 E como extensão de linha, Nathalia de Mesquita lançou o livro Escola de 

Princesas que pode ser adquirido pelo site. Ela reforça no livro que meninas de todas 

as idades descobrirão que, para ser princesa não basta apenas um vestido bonito ou 

uma tiara de brilhantes. Caráter, responsabilidade, compromisso com a verdade, 

respeito para com os mais velhos e bondade são as virtudes que fazem as meninas 

se tornarem verdadeiras Princesas. Ela enfatiza que o livro traz dicas de boas 

maneiras e comportamento, como por exemplo, como se comportar à mesa, e também 

a ser organizada ao cuidar do seu quarto, de seus estudos, ao saber se vestir e se 

arrumar de maneira equilibrada. Na sua opinião, o livro, Escola de Princesas é um 

presente para toda a vida, para todas as Princesinhas que um dia se tornarão 

Rainhas”. Fala também de aprendizado e boa educação para o mundo real.  

 

Figura 124 – Imagem do livro Escola de Princesas121.  

 
120Programa Fofocando (SBT). Reportagem de cobertura do evento de inauguração da Escola de 

Princesas, franquia São Paulo, de Silvia Abravanel (filha de Silvio Santos) em 19/10/2016. Disponível 
em <https://www.youtube.com/watch?v=nptwDjdD1gQ> acesso em 28-02-2021 
121 Livro “Escola de Princesas”. Disponível em <https://maesdeprincesas.kpages.online/comprar-livro> 
acesso em 25/02/2021 
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Figura 125 – Imagem frame capturada do vídeo Institucional da Escola de Princesas  
e QR CODE do vídeo – Na Foto, Nathalia de Mesquita e seu esposo.  

 

 

Figura 126 – Imagem da capa do site da Escola de Princesas e QR CODE de acesso.  

 

Pontos altos da entrevista: 

- Fala do sonho que teve com a escola 7’:17” – 7’:32” 

- Ela explica o que foi o sonho e fala de princípios 8’:36” – 9’:22” 

- A gente já pensa na Disney - escola de princesa 12’:05” – 12’:12” 

- Fala da surpresa de conseguir superar a projeção para 150 alunas em 1 mês15’:20” 

– 15’:42” 

- Fala da estrutura da escola, salas de atendimento e finaliza falando que é uma escola 

pra vida 17’:16” – 18’  

- Ser princesa vai muito da coroa, da conta bancária além da sua posição… princesa 

no coração.  Ser princesa é ser verdadeira, é ser aquilo que eu sou 18’:46” – 19’:26” 

- Princesa de verdade é princesa no coração 20’:06” – 20’:17” 

- Ela exemplifica a metodologia de uma aula 20’:21” – 22’: 33” 

- Ela lembra de como as princesas entraram na sua vida. Branca de Neve em fita 

cassete 25’:12” – 25’:36” 
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- A gente sabe que, dando o ensinamento certo, no ambiente certo, a sementinha vai 

brotar. Eu tinha uma estratégia, um castelo e precisava falar na linguagem delas 

29’:56” – 30’:32” 

- Ela pede inspiração a Deus para ensinar valores, e conta de uma aula, como monta 

seus ensinamentos baseados nas narrativas. Ela fala de interação com uma atriz 

vestida de princesa em que ela faz uma entrevista simulada 31’:02” – 32’:52” 

 

Entrevista 12:  

Atriz Social: Janira Sodré - Historiadora, professora do IFG e doutoranda em História 

pela UNB - Brasília 

Campo:  Entrevista online - via Zoom  

Data: 19/02/2021 

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 

Tempo: 29’:33” 

 

 

Figura 127 – Imagem capturada no ato da entrevista de Janira Sodré e Patricia Quitero, 
fevereiro/2021.  

 

Conteúdo da entrevista: A entrevista inicia com a discussão sobre o conceito de 

“aprincesamento”, utilizado pela historiadora que ela define como um conjunto de 

práticas recentes onde determinados setores utilizam como “chave” de feminilização 

da ideia de mulher consorte. Ela diz que sua condição de mulher negra, 

originariamente pobre e seu papel social não a permitiu pensar ou mesmo se 

identificar com alguma personagem de princesa. O corpo da mulher negra não é visto 

como feminino. Para a historiadora, ou ele é erotizado ou destinado ao trabalho. Ela 
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tem uma filha de 8 anos, a Mariana, e procura oferecer a ela uma infinidade de 

visualidades e conteúdos infantis, para além das imagens e histórias da Disney, 

ampliando seu repertório e mostrando várias culturas. Diz que a filha gosta das 

princesas contemporâneas, mas não a ponto de pedir uma festa temática de princesa. 

Ela consome produtos culturais Disney, mas diz ser rígida com a filha quanto à 

dosagem do uso da tela. Ela dá preferência ao cinema, circo e ao teatro e embora 

veja que a Disney vem alterando o perfil de suas princesas, trazendo-as mais 

“etnicizadas”. Também disse ensinar por meio de perguntas que levem sua filha à 

reflexão e fala de vivências plurais, dizendo ser incoerente, a mulher lutar tanto pelo 

seu espaço e individualidade na sociedade e, paralelamente, vemos surgir “escolinhas 

de aprincesamento” doutrinando, meninas à reprodução de comportamentos de 

passividade, à domesticação do corpo e à manutenção do status quo do regime 

patriarcal. 

 

Pontos altos da entrevista: 

- Fala sobre aprincesamento como um conjunto de práticas onde determinados 

setores “chave de feminilização e ideia de mulher consorte. 2’:44” – 4’:23” 

- Infância pobre - acesso - corpo e papéis sociais 4’:41” – 5’:39” 

- O corpo da mulher negra não é visto como feminino - erotizado ou para o trabalho 

embora haja princesas etnicizadas 6’:12” – 6’:54” 

- Fala dos gostos da Mariana por princesas e diz preferir o cinema, teatro e circo - fala 

de dosagem de tela 10’:21” – 11’:13” 

- Menciona a forma como ela educa sua filha… faz por meio de perguntas para que 

ela reflita 12’:36” – 13’:06” 

- Fala de vivências plurais e aprincesamento 14’:48” – 15’:36” 

- Se choca com a visão monárquica das narrativas 16’:00” – 16’:40” 

- Fala de casamento e príncipe - cita valente 17’ – 18’:05” 

- Pra quem? para manter o estabelecimento da sociedade androcêntrica - 

revitalização do lugar social da mulher - Aprincesamento 18’:05” – 18’:25” 

- Faz uma dura crítica à escola de princesas - 18:29 - 18:42 

- Príncipe agente e a mulher paciente, passiva e corpo domesticado 19’:16” – 20’:10” 

- Critica novamente as escolas de princesa. Não basta ter cinema, tem que ter 

escolinha - Cita Foucault e Tereza di Lauretis 20’:11” – 21’:54” 
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- Ao final da entrevista, entro na fala da entrevistada e reforça a importância do estudo 

e a abrangência da pesquisa… analítica demonstrando o interesse da Disney na 

manutenção e reforço deste patriarcado. 21’:57” – 23’:47” 

 

Entrevista 13:  

Ator Social: Celbi Vagner Melo Pegoraro - Jornalista, professor pesquisador de 

Comunicação e Cultura e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de 

São Paulo. Atualmente é pós-doutorando no programa Diversitas - FFLCH-USP   

Campo:  Entrevista online - via Zoom  

Data: 19/02/2021 

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 

Tempo: 57’:08” 

 

Figura 128 – Imagem capturada no ato da entrevista de Celbi Pegoraro, fevereiro/2021. 

 

Conteúdo da entrevista: 

O professor Celbi inicia falando um pouco sobre sua trajetória de pesquisa e estudo 

sobre a Disney no doutorado e de experiências in loco, nos estúdios. Ele fala das 

dificuldades que teve com a captura de informações sobre a corporação e diz que 

essa dificuldade que estou tendo de receber informações e até mesmo de 

receptividade com a Disney Brasil (escritório) não deve ser tratado como algo pessoal, 
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pois durante um bom tempo os pesquisadores foram bem recebidos na Disney, mas 

devido a confecção de algumas biografias de Walt Disney não autorizadas eles 

restringiram o acesso aos arquivos. E a Disney no Brasil cuida apenas da marca sob 

o ponto de vista do marketing, das redes sociais e da réplica de conteúdo. 

 Também elogia minha “coragem irresponsável” de estudar um período tão 

longo, mas disse que entende minha opção, porque só estudando as três gerações 

de princesas é possível verificar essa mudança identitária das personagens, que vem 

a ser a proposta da minha tese. Ele pontua algo importante sobre essa evolução, 

afirmando que muitos pesquisadores, abordam as princesas contemporâneas como 

revolucionárias, guerreiras, independentes, mas é preciso lembrar que essa evolução 

foi gradual e ocorreu desde sempre. Embora alguns pesquisadores falam muito da 

mudança comportamental feminina (iniciada a partir da segunda geração modernista, 

em 1989 com Ariel (primeira princesa moderna) lançada pela Disney depois de um 

vácuo produtivo de 30 anos122. Ele reconhece que talvez esse tenha sido o motivo do 

ponto de virada, de emancipação das princesas do século XXI. mas me atenta que foi 

alertado pelo amigo e professor Roberto Elísio (pesquisador de quadrinhos Disney) 

que se pensarmos sob o viés do modo comportamental e identitário de personagens 

princesas, a Branca de Neve (1937), a Cinderela (1950) e a Aurora(1959) são 

personagens oriundas de contos de fadas “pesados, violentos, conservadores” 

produzidos nos séculos XVIII e XIX que foram ressignificadas  pela Disney a partir de 

uma imagem patriarcal relacionada ao perfil da mulher exemplar do início do século 

XX. Ele enfatiza que a Disney trabalha muito bem as questões do imaginário e aborda 

em seus produtos culturais a relação pendular entre tradicionalidade e progressismo, 

devido ao perfil de Walt Disney, um americano conservador, mas um artista 

empreendedor, progressista, à frente do seu tempo, inovador e, sobretudo um homem 

que balizou seu projeto no sonho americano - american way of life, criava mundos 

imaginários, idealizava e realizava novas possibilidades poéticas. 

 Ele diz que entende a influência das visualidades de princesas, principalmente 

das clássicas e até das modernas, porém acha que na atualidade, pela gama de 

opções de visualidades, aumento do leque de entretenimento, isso vem sendo 

 
122 Na ocasião ele cita a pesquisa da Dra. Raíja (outra entrevistada) que tem foco na Pocahontas 

(princesa moderna dos anos 1990), 
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dissipado. Ele fala também dos produtos culturais (bonecas da Elsa) e conta um case 

que ele presenciou quando estava na Disney. Ele diz que essa influência negativa 

comportamental (princesa e amor romântico) não é mais tão percebido pela 

quantidade de outras visualidades, mas ele não nega que exista. 

 E para finalizar ele utiliza a teoria de Steven Watts citando a obra “Walt Disney 

in American Way of Life” que aborda a força mundial da Disney. Ele chama a atenção 

para três chaves para entender: o populismo sentimental (contexto anos 1930, o 

país saindo da crise 1929),  através da criação de narrativas de apaziguamento social 

(as narrativas mostram a sociedade sendo reestruturada - otimismo), as parábolas 

populistas (a escolha dos contos de fadas, que inclui a força do componente mítico, 

marcam um estilo criativo e narrativo e que essa mistura dos aspectos políticos 

otimista da depressão e transforma o Walt Disney ao patamar de um grande herói 

autoconsciente (relacionado ao perfil humanista dele), daí vem o impacto de 

excelência e humanismo e pertencimento dos personagens da Disney na sociedade. 

Ele lembra que na época as narrativas eram destinadas à família e não apenas às 

crianças. E finalmente a terceira chave seria o modernismo sentimental, a Disney 

era levada a sério como arte nos anos 1930 e 1940 - as primeiras narrativas tinha 

cunho estético experimentais, eram focadas no naturalismo e na fantasia, como os 

clássicos Bambi, Branca de Neve e naquele momento, vários críticos de arte e 

intelectuais brasileiros publicaram na Revista Clima sobre essas narrativas e estéticas 

fílmicas. Porém, a partir da década de 50, quando os pesquisadores e críticos de arte 

visualizaram o início da padronização narrativa, a Disney foi muito criticada por se 

render à espetacularização e à lógica cultural da mercadoria.  

Outro autor muito bem lembrado por Celbi é Douglas Brode, que em sua obra, 

De Walt a Woodstock: como a Disney criou a contracultura (2014) diz que Walt Disney, 

mesmo sob todas as críticas, respeitou os direitos civis e editou estereótipos. Assim 

abordava o pacifismo, encorajava a independência, introduziu as questões do 

feminismo, o retorno à valorização da natureza, trouxe para suas narrativas, outras 

culturas e começou a trabalhar num contexto também atual (cita o filme 101 Dálmatas 

que se passa na Nova York de 1990)   

 Ele finaliza dizendo rapidamente que esses filmes da Disney são atualizados 

de tempos em tempos (como agora percebemos via live action), possibilitando que a 
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cada nova geração assista-o em um contexto diferente, daí a importância da 

ressignificação, porém a essência permanece. As princesas estão sendo 

ressignificadas e possuem um altíssimo valor cultural.  

 

Pontos altos da entrevista: 

- Antes os pesquisadores tinham mais acesso ao acervo e isso foi travado. 4’:35” – 

4’:50” 

- E muito difícil o acesso do pesquisador 6’:52” – 7’:10” 

- Disney Brasil - fala do escritório - Só marketing 7’:45” – 8’:10” 

- Aspecto cultural forte da Disney 10’ – 10’:37” 

Anos 90 bom ponto, movimento identitários- 11’ – 11’:15” 

As mulheres pesquisadoras enxergam as heroínas Disney - contemporâneas como 

revolucionárias 11’:41” – 11’:51” 

- Fala de grandes mudanças de representação feminina 12’:06” – 12’:10” 

-  Ele não concorda e fala porque diz que essa mudança ocorre desde os anos 1930 

e elogia a proposta de extensão da minha pesquisa 12’:11” – 12’:30” 

- Pensar a Disney como um processo entre tradicionalismo e progressismo 12’:31” – 

12’:40” 

- Essa virada da imagem feminina não é só dos anos 90, a gente enxerga isso muito 

antes 15’:08” – 15’:15” 

- Postura passiva dos filmes – 15’:22” – 15’:48” 

- Ele fala que os clássicos já eram versões progressistas dos contos de fadas 15’:58” 

– 16’:36” 

- Fala da influência negativa das princesas, visão romântica e diz que não tem mais 

tanta convicção deste impacto, já que existem outras opções de entretenimento. 

18’:47” – 20’:21” 

- Case boneca Frozen - Força das diversas Franquia - menciona todas as franquias e 

diz que a Disney Princess - cacifou as princesas 25’:10” – 26’:13” 

- É com a franquia das princesas que eles começam a explorar as personagens 

juntas…, mas aí ele levanta a questão. será que eles não estão querendo elevar a 

princesa mais para a heroína, guerreira? E de se pensar, porque existe hoje um 

universo mercadológico que gira em torno da princesa. 28’:16” – 30’:06” 
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- Ele cita autores e a teoria de Steven Watts na obra “Walt Disney in American Way of 

Life” que aborda a força mundial da Disney (Missouri - Biografia) - Produções fortes - 

3 Chaves: populismo sentimental, parábolas populistas e modernismo 

sentimental. Ele explica cada uma delas e mostra Walt Disney como figura heroica. 

31’:49” – 34’:35” 

- O Walt Disney pega esses componentes míticos, impacto de excelência e 

humanismo, pertencimento dos personagens. 35’:07” – 35’:28” 

- E fala que isso não era forçado, era autoconsciente - ponto de vista do american way 

of life 35’:32” – 35’:50” 

- Levar a sério a Disney como arte - revista clima 36’ – 36’:48” 

- Cinema de experimentação. naturalismo…. até a década de 50. 36’:52” – 38’:04” 

- Não só as princesas, mas todos os personagens da Disney, até porque são 

consumidos… catalisadores de valores. Não é doutrinação é dialética, valores 

familiares (tem alguns cortes) 38’:11” – 39’-29” 

- Autor Douglas Brode, que em sua obra, De Walt a Woodstock: como a Disney criou 

a contracultura diz que Walt Disney, mesmo sob todas as críticas, respeitou os direitos 

civis e editou estereótipos. 39’:33” – 40’:30” 

-  Volta a falar que o autor aborda do pêndulo entre o tradicional e o progressista por 

abordar em sua narrativa o pacifismo, encorajava a independência, introduziu as 

questões do feminismo, o retorno à valorização da natureza, trouxe para suas 

narrativas, outras culturas e começou a trabalhar num contexto também atual (cita o 

filme 101 Dálmatas que se passa na Nova York de 1990) 40’:36” – 41’:21” 

- Cada nova geração assiste a mesma narrativa em um contexto diferente, daí a 

importância da ressignificação, porém a essência permanece. 42’:53” – 43’:54” 

- As princesas estão sendo ressignificadas e possuem um altíssimo valor cultural. 

43’:55” – 45’:14” 

- Importância das princesas - Identidade - valor cultural 46’:16” – 46’:50” 

 

Entrevista 14:  

Atriz social: Raíja Maria Vanderlei de Almeida - Professora da Universidade Federal 

de Campina Grande e Doutora em história social pela USP - SP,  

Campo:  Entrevista online - via Zoom  

Data: 22/02/2021 

Produção: Patricia Quitero 
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Edição: Murilo Bueno 

Tempo: 2’:05” 

 

Figura 129 – Imagem capturada no ato da entrevista de Raíja Almeida, fevereiro/2021. 

 

Conteúdo da entrevista: 

A entrevista foi a mais longa e uma das mais gratificantes realizadas. Ela permeia todo 

o universo de princesas da Disney em seus 80 anos de visualidades. Raíja iniciou sua 

fala falando de sua formação e de como as princesas se tornaram alvo da sua 

pesquisa. Aborda que sempre se interessou pela cultura audiovisual e de como ela 

influencia e reflete o comportamento da sociedade. Então, na maior parte da entrevista 

ela esmiúça o perfil identitário de cada princesa tocando a fundo no paralelo de 

mensagem de cada narrativa. Fala das mulheres fortes que se fazem presentes ao 

lado das princesas e as separa por gerações.  

 

Pontos altos da entrevista: 

- A Disney é uma grande influenciadora…. está há tanto tempo que faz parte do nosso 

imaginário… ocidental 3’:11” – 3’:32” 

- Moldando imaginário…por nossa família e pela indústria cultural 3’:43” – 4’:05” 

- Cada narrativa é fruto da sua época… até onde tudo é possível 4’:16”:- 05’:01” 

- Walt Disney tem uma frase que diz. Eu faço filmes para entretenimento, depois os 

acadêmicos dizem o que significa 5’:04” – 5’:20” 

- A Disney consegue emergir… porque trata do “se” … e tudo acaba bem 14’:12” – 

15’:24” 
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- Fala da presença de mulheres nas produções, menciona que Brenda Chapman 

participou de Mulan e fez intervenções na cena que ela é descoberta, e depois foi 

diretora de Valente. 1’:05’:34” – 1’:08’00” 

- Milhares sonham com o príncipe encantado e caem nessa armadilha1’:15’:16” – 

1’:15’:35” - 

- Fala de Merida “pela minha própria mão eu vou lutar” 1’:15’:52” – 1’:16’:27” 

- As princesas são reflexo e também refletem muitos modos operandi. Cita o aumento 

da procura por cursos de arco e flecha 1’:23’:06” – 1’:23’:53” 

- Vê diretamente o reflexo do antes e do depois – 1’:23’: 58” – 1’:24’:11” 

- Evolução e releitura cita Ralf e as princesas...diz que o Ralf é seu amor verdadeiro 

1’:28’:46” – 1’:29’: 47” 

- Apropriações artísticas de princesas para as pessoas se identificarem 1’:30’:13” – 

1’:31’:09” 

- O sonho de ser uma princesa não é um sonho novo, remete a privilégio. sonho 

sonhado por muitos - castelo mimos, ser desejada, ser importante na vida das pessoas 

A princesa é um arquétipo 1’:44’:36” – 1’:45’:22” 

- A questão é: quem cria. Elas são reflexo e refletem - gerida só por homens durante 

muito tempo. Menciona o Instituto e disse que essa representação do olhar masculino 

não cola mais 1’:55’:07” – 1’:56”:29” 

- Essa representação pelo homem sempre vai nos colocar abaixo do que nós somos 

capazes 1’:56’:48” – 1’:56’:58” 

 

Entrevista 15:  

Atriz Social: Ana Paula Andrade - Gerente de Comunicação e Marketing da Plan 

International - Publicitária - Formada pela Mackenzie São Paulo 

Campo:  Entrevista online - via Zoom  

Data: 01/03/2020  

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 

Tempo: 33”  
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Figura 130 – Imagem capturada no ato da entrevista de Ana Paula Andrade, março/2021. 

 

Conteúdo da entrevista: 

A entrevista inicia com Ana Paula falando sobre a Plan International, uma ONG 

apartidária, não religiosa presente em mais de 75 países que atua há mais de 80 anos. 

Ela está presente em 14 países da América Latina. É uma organização que trabalha 

pelo direito das crianças e adolescentes com foco no direito das meninas e igualdade 

de gênero. Ela falou que a renda adquirida com os livros é voltada para angariar 

fundos ao projeto escola de Líderes, que ocorre em São Paulo, no Piauí e no 

Maranhão. Ela finaliza falando um pouco sobre a importância do projeto e dos livros 

para a vida das meninas.   

 

Pontos altos da entrevista: 

- A Plan é uma organização que trabalha para as meninas com igualdade de gênero 

10’:35” – 10’:47” 

- É uma questão mundial e todos projetos são voltados para esse tema 10’:57” – 

11’:09” 

- Os livros surgiram como forma de captar recursos para o projeto escola de líderes e 

através da doação conseguem abrir mais turmas no Maranhão, Piauí e São Paulo 

11’:35” – 11’:57” 

- A Plan fez uma pesquisa…. que constatou que as mulheres se sentem 

despreparadas para determinadas profissões… E segue falando do livro 14’:36” – 

16’:18” 
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- As princesas são um reflexo do padrão que a sociedade impõe padrão desejável de 

mulher – convencionou 25’:41” – 26’:15” 

- A Plan acredita na diversidade 26’:16” – 26’:19” 

- Esses padrões limitantes não são naturais, são construídos 26’:20” – 26’:31” 

 

Entrevista 16:  

Atriz Social: Marcela Figueiredo - Jornalista formada pela UFG - Pesquisadora do 

universo das princesas da Disney, defendeu seu TCC de graduação realizando a 

produção documental “Princesas nas Telas: retratos de uma nova geração”, material 

que pude contribuir com meus estudos e na concessão de entrevista. 

Campo:  Entrevista online - via WhatsApp 

Data: 04/03/2021 

Produção: Patricia Quitero 

Edição: Murilo Bueno 

Tempo: envio de sete vídeos curtos de aproximadamente 2 minutos cada = total 14 

minutos  

 

Figura 131 – Imagem capturada pelo vídeo enviado por Marcela Figueiredo, março/2021. 

 

Conteúdo da entrevista: 

Com o impedimento da realização da entrevista pessoal, a entrevistada optou por 

enviar pelo WhatsApp sete vídeos produzidos por ela, a partir de algumas perguntas 

enviadas. Esses vídeos chegaram um dia antes da decupagem final e foram muito 
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válidos para a produção. Ela inicia falando sobre seu projeto de TCC sobre as 

princesas que realizou com quatro meninas de classes sociais diferentes para verificar 

a visão delas sobre o que é ser uma princesa de verdade.  Ela finaliza falando um 

pouco sobre a importância do projeto e dos livros para a vida das meninas.   

 

Pontos altos da entrevista: 

- Vídeo 2 - a mulher foi durante muito tempo representada pelo olhar masculino 00’ – 

00’:45” 

- Vídeo 3 - com a princesa não foi diferente - ela sonhava com o príncipe que a salvava 

(princesas clássicas) final feliz com ele 00’ – 00’:30” 

- Vídeo 3 - transformação, a criança não mais se identificava com as representações 

das princesas Disney 0’:36” – 1’:30” 

- Vídeo 4 - capitalismo, tentou acompanhar essas novas representações femininas 

00’:15” – 00’:40” 

- Vídeo 4 -ainda há muito a ser conquistado, muitos estereótipos, mas há mudanças 

– 00’:41” – 00’:56” 

- Vídeo 5 - Ser princesa é ser livre pra ser o que quiser. Não depender do outro pra 

ser feliz – 00’- 1’:00” 

- Vídeo 7 - O problema não está na Disneyzação da cultura, mas na forma como força 

da Disney de propagação de mídia - fala do poder de representação das identidades- 

02’ – 00’:43” 

 

Material de arquivo - Entrevista 16: 

Atriz Social: Sebastiana Hoyer - escritora do Livro A Revolução da Aurora (Bela 

Adormecida) 

Produção: Vídeo do Projeto A Revolução das Princesas – produzido pela Agência 

Young & Rubricam 
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Figura 132 – Frame do vídeo – A revolução das Princesas. Na Imagem, a escritora do Livro A 
revolução de Aurora (Bela Adormecida), Sebastiana Hoyer março/2021. 

 
 

Conteúdo: A ONG Plan International e a escritora Sebastian Hoyle autorizaram o uso 

de um trecho fílmico do material videográfico “A revolução das princesas”, realizado 

pela agência de comunicação Young & Rubricam, realizado para a divulgação do 

projeto.  

 

Pontos altos 

Vídeo Plan - Introdução - marca Revolução das Princesas 00’:18” – 00’:20” 

Vídeo Plan - Fala sobre a criação da princesa Aurora - conto de fadas ao avesso. 

00’:52” – 01’:02”. 

_______________________________________  
 

3.3.2 - Quadro analítico: percepção dos atores sociais sobre os impactos 
da Disneyzação  

 

Com a proposta de planificar os resultados obtidos na segunda parte da metodologia 

proponho a criação de um quadro analítico contendo o extrato das entrevistas 

realizadas com pais, empreendedora, profissionais de marketing, artista, 

pesquisadores/historiadores, professoras de artes, e estudantes com o o objetivo de 

sintetizar o pensamento dos diversos atores sociais que participaram da art avaliando, 

comparativamente, suas percepções sobre as imagens de princesas Disney e os 

possíveis impactos da Disneyzação da cultura sobre o público, em especial, as 

mulheres.  
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Percepção dos atores sociais sobre os impactos da Disneyzação da Cultura 

Posicionamento Atores Sociais Princesa, pra que? Princesas, pra quem? 
Mãe 
Professora 
Comunicação 
 
 
 
Pai 
Professor 
Comunicação 
Escritor 
 

 Francielle Felipe Faria de 
Miranda 

 As imagens Disney servem 
para atender ao sistema 
capitalista. São oferecidas 
como produtos culturais 
prontos para serem 
consumidos 

Manutenção do patriarcado e 
consequentemente, o controle 
Social (teoria dos atos de fala) 
e  

Álvaro de Melo Filho A Disney é uma corporação 
séria e todos os 
personagens são pensados 
sob um viés de tradição, o 
que garante confiabilidade, 
tanto de conteúdo quanto da 
forma. Como Disney 
maníaco, gosta de todos os 
produtos culturais Disney, 
incluindo toda franquia de 
princesas que considera um 
sucesso de vendas. 

Cada produto Disney é 
destinado a um público. As 
princesas são direcionadas às 
crianças e adolescentes 
femininas, e toda a 
comunicação e divulgação 
das imagens são pensadas 
para atingir esse público 

Professora de artes 
 
 
 
Professora de artes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artista  
Escritora 
 

 Ana Carolina Rocha Lisita 
 

 Os produtos Disney são 
voltados a um público, 
branco, heterossexuais e 
alto poder aquisitivo. 

Servem à manutenção do 
patriarcado e para atender os 
interesses comerciais 

Ana Lucia Siqueira 
 

As visualidades de 
princesas contribuem para 
reforçar os estereótipos 
impostos pela Disneyzação 
da cultura  

Servem para a manutenção 
do sistema hegemônico 
patriarcal norte americano e a 
ideia de ressignificação ´serve 
apenas como reforço e 
revisão de posturas mediante 
a audiência, o que não 
considera como 
ressignificação. 

Sebastiana Hoyer Como não foi realizada 
entrevista, apenas utilizado 
o vídeo da Plan 
International, onde ela fala 
de sua criação artística, não 
foi possível detectar o ponto 
de vista da artista sobre o 
assunto.  
 

Como não foi realizada 
entrevista, apenas utilizado o 
vídeo da Plan International, 
onde ela fala de sua criação 
artística, não foi possível 
detectar o ponto de vista da 
artista sobre o assunto. 

Pesquisador  
Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisadora 
Historiadora 
 
 
 
 
 

 Celbi Wagner Pegoraro  
 

 As princesas são 
visualidades de altíssimo 
valor cultural e as 
ressignificações das 
imagens são, sob sua 
perspectiva, atualizações 
que reforçam a força da 
marca Disney. Ele pontua 
que as visualidades de 
princesas exercem 
influência a ponto de 
impactar o comportamento 
feminino, mas não devemos 
recebe-las com 
pessimismo, pois existe 
uma gama de possibilidades 
imagéticas no mundo que 
acabam dissipando esse 
peso.  
  

Os produtos Disney são 
catalizadores de valores. Seu 
discurso não é de doutrinação, 
é de dialética. Assim, as 
imagens de princesas e tantas 
outras imagens Disney 
servem para todos...homens e 
mulheres dispersos pelo 
mundo. 

Janira Sodré 
 

As princesas são criadas 
para a doutrinação. Elas 
induzem as mulheres, 
crianças e adolescentes a 
adotarem comportamentos 
desejáveis aos padrões 
heteronormativos 
emanados do poder 

Servem domesticação do 
corpo, e manutenção do 
status quo do regime 
patriarcal 
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Pesquisadora 
Comunicação 
 
 
 
 
 
Pesquisadora 
Historiadora 
 

hegemônico estadunidense 
capitalista. 

Marcela Figueiredo As representações de 
princesas, essencialmente, 
as contemporâneas servem 
para mostrar às mulheres 
que ser princesa é ser livre 
para ser o que quiser. 

Essas representações servem 
como ferramenta de 
empoderamento para as 
mulheres. 

Raíja Almeida  
 

A princesa é um arquétipo. 
O sonho de ser uma 
princesa não é novo e 
remete a um privilégio: 
castelo, mimos, ser bela, 
desejável e ser importante 
para a vidas daqueles que a 
cercam.  

As princesas são reflexos da 
sociedade e refletem 
comportamentos desejáveis 
pela sociedade norte-
americana. Elas servem de 
guia à milhares de mulheres, e 
claro, servem ao regime 
capitalista, pois trata-se de 
uma corporação ligada ao 
entretenimento. 

Estudante 
Universitária Psicologia 
 
 
Estudante 
Universitária Psicologia 
 
 
 
Estudante 
Universitária  
Relações Internacionais 
 
 
 
 
 
Estudante 
Universitária Psicologia 
 
 
 
 
Estudante 
Universitária Psicologia 
 
 

 Nadilah Peres de Sousa  
 

 Pra se sentir rainha do 
mundo, empoderada 

As imagens de princesas 
servem para mostrar ás 
mulheres que elas podem ser 
fortes. 

Leticia Luísa de Abreu 
Tristão 
 

Nortear o comportamento 
social da criança. A Disney 
produz arquétipos que são 
reproduzidos por nós. 
(príncipe encantado) 

“É direcionado para crianças, 
para servirem de modelo do 
que é bom e como devemos 
nos comportar” 

Zahava Emanuele Rocha 
 

A postura das princesas 
adotada pela Disney busca 
a ampliação da estética, 
acompanhando o tempo e o 
mercado. 

Serve para atender a 
demanda mercadológica. A 
globalização é uma estratégia 
viável, pois o desejo é a 
conversão de público aos 
parques da Disney e Euro 
Disney. 

Nathália Soares Vidiz de 
Almeida 
 

A Disney adota em seus 
filmes um comportamento 
geracional. Cada geração 
de princesa serve para 
nortear uma geração de 
mulheres. 

As imagens de princesas 
servem às mulheres. Os 
homens tem preconceito e as 
consideram fracas, frágeis e 
sem graça 

Alexia Lopes Ribeiro Para nortear as práticas do 
romantismo. As princesas 
influenciam 
comportamentos femininos 
e ditam regras  
 

Manter vivo o imaginário 
sobre as práticas que 
envolvem o amor romântico e 
as relações de afeto 

Empreendedora 
Escola de Princesas 
Franquia  
 
 
 
 
 
 
Profissional 
Marketing   
Odorata 
 
 
 
 
Profissional 
Marketing Social 
Plan International 
 
 

 Nathalia de Mesquita   As princesas tem nobreza 
no coração. São 
verdadeiras, bondosas, 
inspiradoras, passivas, 
resilientes e seu 
comportamento social serve 
como referência de vida e 
ensinamentos para crianças 
e adolescentes 

As princesas são criadas para 
nos ensinar sermos melhores 
como pessoa, como mulher, 
como esposa e como filha. É 
ter responsabilidades, caráter 
e compromisso com a 
verdade, respeitar os mais 
velhos 

Maria Augusta Silva 
 

As pessoas precisam de 
inspiração e entretenimento 
e a Disney proporciona isso, 
mas cabe aos pais, ensinar 
a diferença entre vida real e 
ficção 

As princesas servem para 
fomentar a magia Disney no 
imaginário das crianças e 
adolescentes 

Ana Paula Andrade 
 

As princesas refletem um 
padrão de beleza e 
comportamento que a 
sociedade impõe, um 
padrão ideal convencionado 
às mulheres para que elas 
possam ser aceitas.  

Esses padrões estéticos e 
comportamentais são 
limitantes, não naturais, não 
levam em consideração 
questões como a diversidade. 
São construídos pela Disney, 
subjugando a condição 
feminina. E esse padrão serve 
para manter o patriarcado.  

 Figura 133 – Quadro analítico: percepção dos atores sociais sobre os impactos da Disneyzação 
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Capítulo 4 
_______________________________________  

 
Do roteiro à pós-produção:  
as princesas caíram na rede 

 
 

 
 

 

Figura 134 – Imagem do canal Princesa, pra quê? Princesas, pra quem? na plataforma social 

YouTube Brasil e QRCODE de acesso e link123, criação visual Patricia Quitero Rosenzweig  

 
123 Link do canal - Princesa, pra quê? Princesas, pra quem? Disponível em                                                                      
<https://www.youtube.com/channel/UCgNzLdX-KJ_QY5b3hzxNwBg/featured> acesso em 28/03/2021 
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Vários foram os caminhos e as trajetórias que me trouxeram até aqui. Já 

produzi algumas narrativas, dirigi tantas outras Como docente, há anos ministro 

disciplinas ligadas à produção audiovisual, no ensino superior em cursos de 

comunicação social (Publicidade e Jornalismo) e cursos lato sensu de especialização 

voltados à área de audiovisual.  

Mas esse tem sido o mais desafiador de todos. O peso poético, a necessidade 

de me projetar artisticamente e de expressar verdadeiramente minha essência me faz 

sentir medo da repercussão desta art form, que despretensiosamente disfuncional 

reflete sobre os possíveis reflexos das visualidades Disney e os impactos culturais e 

das imagens de princesa na vida da mulher.  Assim, opto pela partilha na íntegra do 

roteiro, instrumento norteador e, sobretudo, inspirador do melhor de mim. E o faço 

minuciosamente com didatismo, reconhecimento e exaltação do valor didático da 

linguagem audiovisual.  

_______________________________________  
 

4.1 – Roteirizando a art form 
 

O próprio nome já o designa: roteiro. Um caminho árduo, confesso, mas muito 

gratificante. Cheio de desafios. Forjada à luz da contemporaneidade busquei realizar 

uma art form poética e reflexiva, híbrida e expandida, sem pretensões de 

receptividade. Assim, percebo-o, esteticamente, como uma ferramenta crítica, política 

e artisticamente engajada, referenciado esteticamente por alguns fazedores de 

cinema, a partir de em um terreno audiovisual dilatado, que Bourriaud (2004, p.8-9) 

denomina como “(...) uma “arte da pós-produção124, já que se propõe apreender 

diversas formas de saber geradas pelo surgimento da rede, buscando se orientar no 

caos e como deduzir novos modos de produção a partir dele, incluindo o engajamento 

social e que envolvem as relações multiculturais, de gênero, patriarcado e midiático.  

Assim, busquei evidenciar já nas cenas iniciais da poética, o uso de hibridismos 

de linguagem, característicos do modo documental contemporâneo e reflexivo 

 
124 Termo utilizado por Nicolas Bourriaud (2009, p.9) para designar o engajamento dos produtos 
culturais e obras de arte constituindo um extrato autônomo capaz de fornecer elos de ligação entre os 
indivíduos; como se a instauração de novas formas de socialidade e uma verdadeira crítica às formas 
de vidas contemporâneas passassem por uma atitude diferente em relação ao patrimônio artístico, pela 
produção de novas relações com a cultura geral e com a obra em particular. 
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proposto. Ao recorrer às incursões e apropriações espaciais de navegação virtual 3D, 

as cenas iniciais convidam o espectador a realizar um tour virtual por um dos museus 

de arte mais belos do mundo, a sala dos espelhos, no palácio Versailles, em Paris. Ao 

situar o sujeito (mulher) no tempo e no espaço virtual tecnológico, disposta em plano 

subjetivo (ponto de vista), é apresentada a angústia de uma suposta mulher que 

visualiza “seu eu” através do reflexo dos espelhos representado pelas princesas da 

Disney. 

E aquele roteiro que vinha sendo construindo ao longo do ano de 2020, como 

um guia estrutural, um fio condutor. chegou ao final. Todas as entrevistas foram 

gravadas, e as imagens de cobertura foram gravadas e selecionadas. Assim, decido 

enfim ampliar minha contribuição, e além da concepção e produção, opto por 

participar como atriz social, através de uma fala de fechamento sobre a importância 

deste estudo e dessa abordagem temática. E, opto também por contribuir nas 

pouquíssimas intervenções narrativas em primeira pessoa, que ocorrem durante a 

narrativa, que Gerbase (2012) denomina de ponto de vista sendo colocado em 

percepção. Ao largo da ideia de linearidades, faço uso da narrativa polifônica125, 

compondo as diversas falas, entremeadas às intervenções narrativas que realizo, 

pontualmente, em primeira pessoa de modo subjetivo, apenas em áudio.  

Possibilitar a ampliação do olhar do espectador sobre a obra e gerar novas 

reflexões sobre o tema sob diversas nuances é muito importante. 

_______________________________________  
 

4.1.1 – Ficha técnica e Roteiro 
 

Art Form: Princesa, pra quê? Princesas, pra quem? Reflexos e reflexividades da 

Disneyzação. 

Concepção: Patricia Quitero Rosenzweig  

Roteiro: Patricia Quitero Rosenzweig 

Narração: Patricia Quitero Rosenzweig 

Direção: Patricia Quitero Rosenzweig 

 
125  A narrativa polifônica é muito utilizada nos documentários reflexivos essa narrativa consiste na 

contação de histórias paralelas, experiências que podem ou não chegar a um ponto de conexão. A 
proposta é despertar a autoconsciência do espectador levando-o a refletir sobre o conteúdo da narrativa 
e relevância para sua trajetória.  
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Orientação Dra. Rosa Berardo 

Produção de Entrevistas: Patricia Quitero Rosenzweig 

Elenco: Francielle Felipe Faria de Miranda, Ana Carolina Rocha Lisita, Zahava 

Emanuele Rocha, Nadilah Peres de Sousa, Leticia Luísa de Abreu Tristão, Alexia 

Lopes Ribeiro, Nathalia Soares Vidiz de Almeida, Maria Augusta da Silva, Ana Lucia 

Siqueira de Oliveira, Janira Sodré, Celbi Wagner Pegoraro, Nathalia de Mesquita, 

Raíja Maria Vanderlei de Almeida, Álvaro de Melo Filho, Ana Paula de Andrade, 

Marcela Figueiredo e Sebastiana Hoyer, Patricia Quitero Rosenzweig 

Edição, Montagem e Pós-produção: Murilo Berardo Bueno 

Gênero/Modo: Documentário Poético Reflexivo 

Duração: 41’24” 

Produção: 2020/2021 

Lançamento: 28 de março de 2021 

 
Sinopse: A Disneyzação da cultura gera impactos sociais, comportamentais, afetivos 
e mercadológicos e a mulher é especialmente impactada pelas visualidades de 
princesa. Buscando referências estéticas na videoarte, a art form se desdobra através 
da questão presente no título: Princesa, pra quê? Princesas, pra quem? A poética 
aborda o tempo presente e o uso dos modos documentais poético e reflexivo propõe 
a contemplação da fala e posicionamento daqueles que relatam suas experiências de 
Disneyzação por meio de falas, gestos e histórias de vida. Com narrações pontuais 
em primeira pessoa e intervenções autorais – a art form gira em torno de depoimentos 
de jovens mulheres estudantes, pais e mães de crianças, professores pesquisadores 
de comunicação, arte, história, mulheres engajadas em movimentos sociais de 
minoria e empresárias, que avaliam os reflexos do uso das imagens de princesa nas 
escolas, nas redes sociais e por meio dos produtos culturais (filmes, brinquedos, 
parques) Disney, bem como suas reflexividades no imaginário feminino.  
 

 

DESCRIÇÃO DA CENA  
VÍDEO 

DESCRIÇÃO DAS FALAS 
ÁUDIO 

A art form começa com um tour virtual 
3D pela sala dos espelhos, do palácio 
Versailles, em Paris. O plano é subjetivo 
e apresenta uma estética pós-moderna, 
uma apropriação espacial de 
navegação virtual.  
O olhar feminino pelos espelhos, 
subentendido pela linguagem proposta, 
mostra ao espectador os seus reflexos. 
A cada espelho, aparece refletida a 
imagem de uma princesa da Disney, 
como se as visualidades refletissem seu 

Técnica: trilha sonora clássica-Epic Trailer 
Music Fall (copyright and royalty free) 
https://youtu.be/Bln0BEv5AJ0 acompanha 
a jornada virtual da mulher pelo palácio de 
Versailles 
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eu. Ela segue angustiada e inquieta 
pelo museu até achar uma saída.  
Lettering: 

Art Form 
Patricia Quitero Rosenzweig 

Direção, Produção, Roteiro e 
Narração 

Patricia Quitero Rosenzweig 
Edição, Montagem e Pós-produção: 

Murilo Berardo Bueno 

 
Ao sair da sala, surge na tela a imagem 
de um espelho trincado e corta para 
uma sequência de falas pontuais de 
alguns personagens, com o objetivo de 
aguçar a curiosidade do espectador 
sobre o tema da art form. Serão falas 
bem rápidas e intrigantes sobre 
Disneyzação que farão com que o 
espectador se prenda à narrativa. Para 
melhorar esteticamente as entrevistas 
realizadas on-line é sobreposto às 
entrevistas um elemento de pós-
produção - máscara simulando (tela de 
câmera de vídeo) contendo “rec. 
vermelho piscando na tela” durante a 
fala (para dar mais dinâmica à fala) e 
marcas de enquadramento de planos. 
Isso se repete a cada entrevista. Elas 
entram e saem da tela em fade preto.  
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Isso se repete em todas as 
legendas: Nathália de Mesquita - 
Empresária - Escola de Princesas - 
Uberlândia - MG 
     
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Ana Paula Andrade - 
Publicitária, Marketing da ONG Plan 
International Brasil - SP 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Celbi Pegoraro - Jornalista, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica: sonoplastia de espelho trincado 
 
 
Técnica: trilha sonora de tensão, desce o 
BG entram as falas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Técnica: Desce o BG entram as falas 
 
Nathalia Mesquita 18’:46” – 19’:26” - Ser 
princesa vai muito da coroa, da conta 
bancária além da sua posição… princesa no 
coração.  Ser princesa é ser verdadeira, é 
ser aquilo que eu sou. 
 
 
Ana Paula - 25’:41” – 26’:15” - As princesas 
são um reflexo do padrão que a sociedade 
impõe padrão desejável de mulher - 
convencionou como desejável.  
Ana Paula – 26’:20” – 26’:31” - Esses 
padrões limitantes não são naturais, são 
construídos 
 
Celbi – 43’:55” – 45’:14” - As princesas 
estão sendo ressignificadas e possuem um 
altíssimo valor cultural.  
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Professor, pós-doutorando PPG 
FFLCH-USP  
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Ana Carolina Lisita - 
Professora Mestre PPG-ARTE/UnB - 
Brasília 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Álvaro de Melo Filho - 
Professor Mestre PPGDESIGN 
Anhembi Morumbi - SP 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Ana Lúcia Siqueira - 
Professora de Artes/IFG - Mestre 
PPGACV/UFG 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Ana Carolina Lisita - 
Professora Mestre PPG-ARTE/UnB - 
Brasília 
 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Alexia Lopes Ribeiro - 
Graduanda Psicologia PUC Goiás 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Nathalia Soares Almeida - 
Graduanda Psicologia PUC Goiás 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Maria Augusta da Silva - 
Administradora - Marketing Odorata 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Raíja Almeida - Prof. História 

 
 
 
Carol Lisita 1’:18” – 1’:44” - Quebra de 
encantamento - Disney é boa pra rico, 
branco, heteronormativos  
 
 
 
Álvaro 3’:26” – 3’:30” - Somos Disney 
maníacos, a melhor definição pra nós aqui 
em casa  
 
 
 
Ana Lúcia 11’:10” a 11’:36” - visualidades 
não são ressignificadas elas reforçam todos 
os estereótipos do patriarcado 
 
 
 
Carol Lisita 4’:20” a 4’:35” - É complicado 
gostar de algo proibido que faz mal para as 
mulheres 
 
 
 
Leticia 0’:22” – 0’:27” - Bela, recatada e do 
lar 
 
Alexia 2’:39” – 2’:53” - Eu gosto de ser 
tratada como princesa:  
 
 
 
Nathalia Soares 4’:12” – 4’:36” Eu não sou 
uma princesa que precisa de um príncipe 
 
 
 
Maria Augusta – 8’:27” – 09’:03” o príncipe 
caiu por terra  
 
 
Alexia 0’:30’ – 0’:37”: Espero que meu 
casamento seja um conto de fadas 
 
Raíja 1’:15’:16” – 1’:15’:35” - milhares 
sonham com o príncipe encantado e caem 
nessa armadilha 
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- PPGHS - USP 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Janira Sodré - Prof. História 
IFG - Doutoranda PPG/UNB 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Marcela Figueiredo - 
Jornalista - FIC/UFG 
 

 
Nathalia de Mesquita 20’:06” – 20’:17” - 
Princesa de verdade é princesa no coração  
 
Janira 20’:11” – 21’:54” - Critica novamente 
as escolas de princesa. Não basta ter 
cinema, tem que ter escolinha - Cita 
Foucault e Lauretis 
 
Marcela - vídeo 5 – 00’:00” – 1’ - Ser 
princesa é ser livre pra ser o que quiser. Não 
depender do outro pra ser feliz. 

Entra em Lettering: 
Princesa, pra quê? Princesas, pra 

quem? Reflexos e reflexividades da 
Disneyzação. 

 
Ao término das falas, aparece a imagem 
de uma princesa amordaçada, presa a 
identidade (capa da tese) contendo a 
atriz Gabriele no espelho presa à 
representação de princesa 
 

Técnica: trilha sonora clássica-Epic Trailer 
Music Fall (copyright and royalty free) 
https://youtu.be/Bln0BEv5AJ0 acompanha 
a jornada virtual da mulher pelo palácio de 
Versailles 
 

Corta para cena original de Disney 
(clássico Branca de neve Rainha Má 
pergunta ao espelho se existe alguém 
mais bela do ela (trecho no link) 
https://www.youtube.com/watch?v=UcX
syPbK9FM  

Técnica: áudio do vt Disney original – time 
2’:50” – 2’:56” - abaixar o BG e continua a 
cena sobrepondo a narração  
 
Narração (primeira pessoa) em off: 
Quem não se recorda desta clássica cena 
de Branca de neve e os sete anões? 

 

Fade para imagens de instalações 
artísticas que usam espelhos (cenas 
de arquivo do vídeo Reflexo 
Reflexividade produzido pela autora 
(trecho no link) 
https://www.youtube.com/watch?v=4B
Ca39wM2sA&t=46s   
 
 
 
 
 
 
 

Narração (primeira pessoa) em off: 
O espelho sempre foi muito mais do que um 
objeto simbólico.  

Ideologicamente, o espelho reflete o que 
somos, quem somos, nos fornece altruísmo, 
por vezes aversão nos levando a refletir 
sobre nossas subjetividades.  

Como um juiz, o espelho é cruel. Aponta as 
diferenças, julga as adversidades e 
subverte nossas relações de autoimagem. 
O primeiro símbolo do sujeito é a imagem de 
si.  

Fade para cenas da narrativa visual 
Raio X produzida pela autora no 
decorrer da sua trajetória acadêmica 

Narração (primeira pessoa) em off: 

https://www.youtube.com/watch?v=4BCa39wM2sA&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=4BCa39wM2sA&t=46s
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(trecho no link) 
https://www.youtube.com/watch?v=y00
-tMggaYg  
 

Entre devaneios artísticos, produção 
ensaísticas visuais e fotográficas, narrativas 
e composições audiovisuais, assumo meu 
lugar de fala enquanto mulher branca, cis 
gênero, ativista e feminista e lanço-me às 
práticas artísticas sempre tendo o espelho 
como objeto referencial.  

Começo a pensar no “entre”, no vão, por 
entre lacunas, desvelando por um olhar 
acurado, questões relacionadas à 
Disneyzação da Cultura, representações de 
princesas, subversão e consumo de 
produtos culturais, refletindo 
interseccionalmente a partir de alguns 
marcadores sociais de diferença, como 
gordofobia, racismo, machismo, sexismo, 
discriminação de gênero. 

Atores sociais falam sobre a sua 
história com a Disney  
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Ana Carolina Lisita - 
Professora Mestre PPG-ARTE/UnB - 
Brasília 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Maria Augusta da Silva - 
Administradora - Marketing Odorata 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Raíja Almeida - Prof. História 
- PPGHS - USP  
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Álvaro de Melo Filho - 
Professor Mestre PPGDESIGN 
Anhembi Morumbi - SP 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Ana Lúcia Siqueira - 
Professora de Artes/IFG - Mestre 
PPGACV/UFG. Corta para imagens de 
cobertura dos discos de vinil e fitas. 
 

 
 
 
Ana Carolina Lisita 1’:50” – 2’:30” Como 
era o pensamento Disney na infância, a 
mudança de chave pra adolescência e só na 
academia ressignificou as princesas  
 
 
Maria Augusta 2’:15” a 2’:40” - Nunca tive 
ideal de beleza porque sempre fui obesa e 
a Disney não tem princesa obesa   
 
 
Raíja 3’:11” a 3’:32” - a Disney é uma grande 
influenciadora…. está há tanto tempo que 
faz parte do nosso imaginário… ocidental 
 
 
Álvaro 3’:46” a 5’:11” - Os meninos 
cresceram com a Disney - Confiança nos 
produtos  
 
 
 
Ana Lucia 4’:48” a 5’:40” - Mãe comprava 
coleções de livros e discos de vinil - 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y00-tMggaYg
https://www.youtube.com/watch?v=y00-tMggaYg
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Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Janira Sodré - Prof. História 
IFG - Doutoranda PPG/UNB 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Francielle Felipe Miranda - 
Prof. Mestre PPGCOM/UFG 
 

Janira 4’:41” – 5’:39” - Infância pobre - 
acesso - corpo e papéis sociais 
 
 
 
 
Francielle 1’ – 1’:22” - Fala de suas 
lembranças na escola - branca de neve no 
projetor  

Atores sociais falam sobre a sua paixão 
pela marca 

 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Álvaro de Melo Filho - 
Professor Mestre PPGDESIGN 
Anhembi Morumbi - SP 

 
 
 
Álvaro – 2’:09” a 2’:28” Eu sou Disney 
maníaco tenho tudo da Disney   
Álvaro – 8’:33” – 8’:50” Olívia é louca com 
princesa:  
Álvaro 2’:35” – 2’:45” - Lua de mel na 
Disney e tratamento vip de lua de mel 5’:44” 
a 6’:49” 
Álvaro 10’:38” – 11’:23” Encantada com 
cinderela e rapunzel  
Álvaro 11’:56” – 12’:55” e 15’:30” – 15’:59” 
Frozen foi o gatilho da vaidade  
 
Raíja 4’:16” – 5’:01” cada narrativa é fruto da 
sua época… até onde tudo é possível 
 

Cartela 1 
Do lado esquerdo uma moldura de 
espelho refletindo imagem de Walt 
Disney e do lado direito a frase dele 
“Eu faço filmes para entretenimento, 
depois os acadêmicos dizem o que 

eles significam”. Walter Elias Disney 
 

Técnica: trilha sonora clássica-Epic Trailer 
Music Fall (copyright and royalty free) 
https://youtu.be/Bln0BEv5AJ0 acompanha 
a jornada virtual da mulher pelo palácio de 
Versailles 
 

Atores sociais falam sobre as 
contribuições da Disneyzação da 
cultura. 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Celbi Pegoraro - Jornalista, 
Professor, pós-doutorando PPG 
FFLCH-USP  

 
 
 
 

 
 
 
 
Celbi 12’:3”1 – 12’:40” - Pensar a Disney 
como um processo entre tradicionalismo e 
progressismo 
Celbi: 10’- 10’:37” - Aspecto cultural forte da 
Disney 
Celbi 36’ – 36’:48” - Levar a sério a Disney 
como arte - revista clima 
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Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Marcela Figueiredo - 
Jornalista - FIC/UFG 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Maria Augusta da Silva - 
Administradora - Marketing Odorata 
 

Celbi 36’:52” – 38’:04” - Cinema de 
experimentação. naturalismo, até a década 
de 50 
Celbi 35’:07” – 35’:28” - O Walt Disney pega 
esses componentes míticos, impacto de 
excelência e humanismo, pertencimento 
dos personagens. 
Celbi 35’:32” – 35’:50” - e isso não era 
forçado, era autoconsciente - ponto de vista 
do American way of life 
 
Marcela - vídeo 7 – 00’:02” – 00’:43” - O 
problema não está na Disneyzação da 
cultura, mas na forma como - força da 
Disney de propagação de mídia - fala do 
poder de representação das identidades 
 
Maria Augusta 5’:40” – 6’:05” - Padrão 
Disney de Mulher é para os norte-
americanos e as brasileiras não se 
encaixam neste biotipo  

Atores sociais falam sobre as 
contribuições da Disneyzação na 
educação familiar e cultura nas escolas 
de Formação 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Nathalia Soares Almeida - 
Graduanda Psicologia PUC Goiás 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Francielle Felipe Miranda - 
Prof. Mestre PPGCOM/UFG 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Janira Sodré - Prof. História 
IFG - Doutoranda PPG/UNB 

 
 
 
 

Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Maria Augusta da Silva - 
Administradora - Marketing Odorata 

 
 
 
 
Nathalia Soares 1’:06” – 1’:56” Minha mãe 
me lembra do lema da cinderela “seja 
sempre bondosa, não seja rude”  
 
 
Francielle 2’57” – 3’:37” - Não incentiva, 
não proíbe, oferece mais coisas  
Francielle 7’:14” – 7’:50” - Às visualidades 
de princesa vem em camadas - somatório e 
o que eu puder contribuir para facilitar a 
trajetória dela enquanto mulher  
 
Janira 10’:21” – 11’:13” - Fala dos gostos da 
Mariana por princesas e diz preferir o 
cinema, teatro e circo - fala de dosagem de 
tela  
Janira 12’:36” – 13’:06” - Menciona a forma 
como ela educa sua filha… faz por meio de 
perguntas para que ela reflita 
 
Maria Augusta 13’:25” a 14’:37” - Cabe aos 
Pais a missão de educar seus filhos, 
separando a realidade do entretenimento. 
Nutrir o imaginário é necessário, pois somos 
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Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Isso se repete em todas as 
legendas: Nathália de Mesquita - 
Empresária - Escola de Princesas - 
Uberlândia - MG 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Janira Sodré - Prof. História 
IFG - Doutoranda PPG/UNB 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Isso se repete em todas as 
legendas: Nathália de Mesquita - 
Empresária - Escola de Princesas - 
Uberlândia - MG 
 
 

 

aspiracionais, mas não cabe a Disney impor 
limites e sim aos pais.  
 
Nathalia Mesquita 8’:36” – 9’:22” - ela 
explica o que foi o sonho e fala de princípios 
Nathalia Mesquita 12’:05” – 12’:12” - A 
gente já pensa na Disney - escola de 
princesa 
Nathalia Mesquita 15’:20” – 15’:42” fala da 
surpresa de conseguir superar a projeção 
para 150 alunas em 1 mês 
Nathalia de Mesquita 17’:16” – 18” Fala da 
estrutura da escola, salas de atendimento e 
finaliza falando que é uma escola pra vida  
Nathalia de Mesquita 20’:21” – 22’: 33” - ela 
exemplifica a metodologia de uma aula  
 
Janira 18:11 – 18’:56” – fala da escola de 
aprincesamento reeducação para o 
feminino 
Janira 19:16 - 20:10 - Príncipe agente e a 
mulher paciente, passiva e corpo 
domesticado 
 
Nathalia de Mesquita 29:56 - 30:32 - A 
gente sabe que, dando o ensinamento 
certo, no ambiente certo, a sementinha vai 
brotar. Eu tinha uma estratégia, um castelo 
e precisava falar na linguagem delas 
 
Janira 14:48 - 15:36 - Fala de vivências 
plurais e chave étnicas.   
 

Cartela - Do lado esquerdo a foto da 
Judith Butler e do lado direito a frase da 
autora 
“Os filmes infantis exercem a 
materialização do que se considera 
socialmente ser homem e mulher”. 
Judith Butler, 1999 
 

Técnica: trilha sonora clássica-Epic Trailer 
Music Fall (copyright and royalty free) 
https://youtu.be/Bln0BEv5AJ0 acompanha 
a jornada virtual da mulher pelo palácio de 
Versailles 
 

Atores sociais falam sobre as 
contribuições da Disneyzação da 
cultura. sobre Disneyzação, amor 
romântico e príncipe 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Francielle Felipe Miranda - 
Prof. Mestre PPGCOM/UFG 

 
 
 
 
 
Francielle- 1:37-1:49 Imagens Disney como 
receita de vida - eu reproduzo isso.  
Francielle- 2:05 - 2:37 E eu tinha isso muito 
claro, de ir até o casamento e tive que 
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Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Marcela Figueiredo - 
Jornalista - FIC/UFG 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Nadilah Peres de Sousa - 
Graduanda Psicologia PUC Goiás 
 

aprender a me reinventar depois, porque a 
princesa só dá a receita até o casamento.   
 
Marcela - vídeo 3 - 00:00 - 00:30 - com a 
princesa não foi diferente - ela sonhava com 
o príncipe que a salvava (princesas 
clássicas) final feliz com ele 
 
Nadilah 2:10 - 2: 59 Acreditava no amor 
romântico, mas descobriu que vivia um 
relacionamento abusivo  
 

Atores sociais falam sobre 
Identidade e Evolução das princesas 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Celbi Pegoraro - Jornalista, 
Professor, pós-doutorando PPG 
FFLCH-USP  

 
 
 
Celbi 15:22 - 15:48 - fala da postura passiva 
dos filmes 
Celbi 11:00 - 11:15 Anos 90 bom ponto, 
movimento identitários 
Celbi 11:41 - 11:51- As mulheres 
pesquisadoras enxergam as heroínas 
Disney - contemporâneas como 
revolucionárias 
Celbi 12:06 - 12:10 - Fala de grandes 
mudanças de representação feminina 
Celbi 12:11 - 12:30 - Ele não concorda e fala 
porque diz que essa mudança ocorre desde 
os anos 1930 e elogia a proposta de 
extensão da minha pesquisa  
 

Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Zahava Emanuele Rocha - 
Graduanda Relações Internacionais - 
PUC Goiás   
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Marcela Figueiredo - 
Jornalista - FIC/UFG 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Celbi Pegoraro - Jornalista, 
Professor, pós-doutorando PPG 
FFLCH-USP  
 
 
 
 

Zahava 5’:55” a 6’:28” - Mudança de 
discurso da Disney do clássico a 
renascença  
 
 
 
Marcela - vídeo 3 – 0’:36” – 1’:30” 
transformação, a criança não mais se 
identificava com as representações das 
princesas Disney 
 
Celbi 38’:11” – 39’-29” - Não só as 
princesas, mas todos os personagens da 
Disney, até porque são consumidos… 
catalisadores de valores. Não é doutrinação 
é dialética, valores familiares (tem alguns 
cortes). 
 
Raíja - as produções de princesas são fruto 
da sua época 
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Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Celbi Pegoraro - Jornalista, 
Professor, pós-doutorando PPG 
FFLCH-USP  
 
 
 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Janira Sodré - Prof. História 
IFG - Doutoranda PPG/UNB 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Marcela Figueiredo - 
Jornalista - FIC/UFG 
 
 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Janira Sodré - Prof. História 
IFG - Doutoranda PPG/UNB 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Raíja Almeida - Prof. História 
- PPGHS – USP 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Ana Paula Andrade - 
Publicitária, Marketing da ONG Plan 
International Brasil - SP 
 
 
 
 
 
 

 
Celbi 42’:53” – 45’:14” - cada nova geração 
assiste a mesma narrativa em um contexto 
diferente, daí a importância da 
ressignificação, porém a essência 
permanece. As princesas estão sendo 
ressignificadas e possuem um altíssimo 
valor cultural.  
Celbi 46’:16” – 46’:50” - Importância das 
princesas - Identidade - valor cultural 
 
Janira 6’:12” – 6’:54” - corpo feminino - re-
feminilização, adestramento e 
domesticação.  
 
Carol: 4’ a 4’:13” Disney é uma empresa 
constituída por homens héteros, brancos…  
 
Janira 6’:12” – 6’:54” - O corpo da mulher 
negra não é visto como feminino - erotizado 
ou para o trabalho embora haja princesas 
etnicizadas. 
 
Marcela - vídeo 2’ – 00’:45” - a mulher foi 
durante muito tempo representada pelo 
olhar masculino 
 
Janira 16’ – 16’:40” - Se choca com a visão 
monárquica das narrativas.  
 
 
 
Raíja 1’:55’:07” – 1’:56’:29” - a questão é: 
quem cria. Elas são reflexo e refletem - 
gerida só por homens durante muito tempo. 
Ela Menciona o Instituto e disse que essa 
representação do olhar masculino não cola 
mais 
 
Ana – 10’:35” – 10’:47” - A Plan é uma 
organização que trabalha para as meninas 
com igualdade de gênero  
 
Ana – 14’:36” – 16’:18” A Plan fez uma 
pesquisa… Que constatou que as mulheres 
se sentem despreparadas para 
determinadas profissões… E segue falando 
do livro. 
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Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Ana Paula Andrade - 
Publicitária, Marketing da ONG Plan 
International Brasil - SP 
 

Ana – 11’:35” – 11’:57” o livro surgiu como 
forma de captar recursos para o projeto 
escola de líderes e através da doação 
conseguem abrir mais turmas no Maranhão, 
Piauí e São Paulo 
 
Vídeo PLAN com Sebastiana Hoyer – 
escritora da A revolução da Aurora – 00’:18’’ 
– 00’:20” - Introdução - marca Revolução 
das Princesas 
Vídeo Plan – 00’:52” – 01’:02” - Fala sobre 
a criação da princesa Bela Adormecida - 
conto de fadas ao avesso. 
 
Ana 26’:16” – 26’:19” - A Plan acredita na 
diversidade 
 

Fade para Cartela  
Do lado esquerdo das princesas com a 
logo da franquia e do lado direito, dados 
de faturamento. 
 
 
“Estimada em US$ 500 milhões, em 
2012, foi a franquia de 
entretenimento mais bem sucedida 
no mundo, lucrando em média US$ 3 
bilhões em vendas por ano”. 
 

Técnica: trilha sonora clássica-Epic Trailer 
Music Fall (copyright and royalty free) 
https://youtu.be/Bln0BEv5AJ0 acompanha 
a jornada virtual da mulher pelo palácio de 
Versailles 
 

Cenas dos atores sociais falando sobre 
Disneyzação e Franquia Disney 
Princess  
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Celbi Pegoraro - Jornalista, 
Professor, pós-doutorando PPG 
FFLCH-USP  
 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Ana Lúcia Siqueira - 
Professora de Artes/IFG - Mestre 
PPGACV/UFG 
 
 
 

 
 
 
 
Celbi 28’:16” – 30’:06” - É com a franquia 
das princesas que eles começam a explorar 
as personagens juntas…, mas aí ele levanta 
a questão. será que eles não estão 
querendo elevar a princesa mais para a 
heroína, guerreira? E de se pensar, porque 
existe hoje um universo mercadológico que 
gira em torno da princesa.  
 
Ana Lucia 13’:53” – 14’:04” - imagem a 
serviço do capitalismo 
 
 
 
Marcela - vídeo 4 – 00’:15” – 00’:40” - 
capitalismo, tentou acompanhar essas 
novas representações femininas   
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Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Raíja Almeida - Prof. História 
- PPGHS – USP 
Corta para imagens gifs das princesas 
e Vanelope em Wifi-Ralf 
Corta para imagens de releitura de 
princesas tatuadas e outras 
representações. 
 

 
Raíja 3’:43” – 4’:05” moldando imaginário 
por nossa família e pela indústria cultural 
 
Raíja 1’:28’:46” – 1’:29’:47” - Evolução e 
releitura cita Ralf e as princesas...diz que o 
Ralf é seu amor verdadeiro 
Raíja 1’:30”:13” – 1’:31’:09” - Apropriações 
artísticas de princesas para as pessoas se 
identificarem 

Cenas dos atores sociais falando pra 
que servem as imagens de princesas e 
a quem elas servem 
 
 
 
 
 
 
 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Janira Sodré - Prof. História 
IFG - Doutoranda PPG/UNB 
 

Carol 13’:30” – 15’:58” - manutenção do 
patriarcado, mudanças homeopáticas, e a 
simulação de que as mulheres viraram o 
jogo, mas continuam fazendo exatamente 
como eles desejam 
 
Ana Lucia 9’:46” a 10’:46” Princesas, pra 
quem? servem ao patriarcado… mulher 
submissa e homem provedor  
 
Janira 18’;05” – 18’:25” - Pra quem? para 
manter o estabelecimento da sociedade 
androcêntrica - revitalização do lugar social 
da mulher – Aprincesamento 
 

 
Lettering entra na tela puxado por um 
espelho com a logo subliminar da 
Disney. Patricia Quitero Rosenzweig 
– Doutoranda PPGACV/FAV/UFG 

 

Patricia Quitero 21’:57” – 23’:47” - Ao final 
da entrevista, entro na fala da entrevistada 
e faço o fechamento demonstrando o 
interesse da Disney na manutenção e 
reforço deste patriarcado.  
 

Fundo Azul sobem os créditos. 
 
Art Form: Princesa, pra quê? 
Princesas, pra quem? Reflexos e 
reflexividades da Disneyzação. 
 
Concepção: Patricia Quitero 
Rosenzweig  
Roteiro: Patricia Quitero Rosenzweig 
Narração: Patricia Quitero Rosenzweig 
Direção: Patricia Quitero Rosenzweig 
Produção de Entrevistas: Patricia 

Quitero Rosenzweig 

Staff Produção: Lorenzzo Alves 

Rosenzweig 

Técnica: trilha sonora clássica-Epic Trailer 
Music Fall (copyright and royalty free) 
https://youtu.be/Bln0BEv5AJ0 acompanha 
a jornada virtual da mulher pelo palácio de 
Versailles 
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Edição, Montagem e Pós-produção: 

Murilo Berardo Bueno 

 

Personagens Entrevistados 

Francielle Felipe Faria de Miranda  

Ana Carolina Rocha Lisita  

Zahava Emanuele Rocha  

Nadilah Peres de Sousa,  

Leticia Luísa de Abreu Tristão  

Alexia Lopes Ribeiro  

Nathalia Soares Vidiz de Almeida  

Maria Augusta da Silva  

Ana Lucia Siqueira de Oliveira  

Janira Sodré 

Celbi Vagner Pegoraro  

Nathalia de Mesquita  

Raíja Maria Vanderlei de Almeida 

Álvaro de Melo Filho  

Ana Paula de Andrade  

Marcela Figueiredo 

Agradecimentos especiais: 

Escola de Princesas - Uberlândia 

PLAN International Brasil - ONG 

PDH - programa de Direitos Humanos 
PUC Goiás 

PIMEP - programa Interdisciplinar da 
Mulher, estudos e pesquisa 

Sebastian Hoyle - Escritora do Livro A 
Revolução da Ariel  

Gabrielle Rocha Lima - Princesa 
Cinderela 

Yara Jeniffer de Jesus Pereira- Rainha 
Elsa - Frozen:  

Angelina Resende Guimarães Ferreira- 
Princesa Rapunzel: 

Isabela Ferreira Santos- Princesa 
Branca de Neve 

Leticia Moreira Nascimento - Princesa 
Ana - Frozen  

Ana Luiza Manski da Silva - Princesa 
Merida - Valente 

Bruna Pires da Silva - Princesa Bela 

 

Cartela fundo azul: Técnica: trilha sonora clássica-Epic Trailer 
Music Fall (copyright and royalty free) 
https://youtu.be/Bln0BEv5AJ0 acompanha 
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Produto poético audiovisual, parte 
integrante da tese-criação Princesa, 

pra quê? Princesas, pra quem? 
Reflexos e reflexividades da 

Disneyzação. 

Uma poética documental e reflexiva da 
produtora visual Patricia Quitero 

Rosenzweig para o 
PPGACV/FAV/UFG, 2021. Orientação 

Dra. Rosa Maria Berardo. 

Documentário cultural educacional, 
sem finalidade comercial.  

Logos: PPGACV/FAV UFG 

 

a jornada virtual da mulher pelo palácio de 
Versailles 
 

Entra imagem do castelo da Disney 
(logo) juntamente com o Lettering: 

That’s not the End 

Técnica: trilha sonora clássica-Epic Trailer 
Music Fall (copyright and royalty free) 
https://youtu.be/Bln0BEv5AJ0 acompanha 
a jornada virtual da mulher pelo palácio de 
Versailles 
 

Figura 135 – Roteiro de vídeo da art form – Princesa, pra quê? Princesas, pra quem? Reflexos e 
reflexividades da Disneyzação. 

 
 

 
_______________________________________  

 

4.2 – Divulgando a art form  
 

 Vivenciamos múltiplas espacialidades que se interseccionam. Artisticamente, 

relacionei o virtual subjetivo ao uso das temporalidades: espaço e tempo.  Pensando. 

na expansão, aprofundamento, conexão da narrativa entre imagens cinematográficas, 

imagens-mídia, tecnologia e no uso de dispositivos estéticos de composição artística 

e de interação, visualizei na plataforma social Youtube uma possibilidade de 

divulgação livre da art form.  

O Canal “Princesa, pra que? Princesas, pra quem?126 entendo como uma 

proposta reflexiva de ampliação e democratização do olhar sobre esse documentário, 

considerada uma obra de pós-produção. A proposta de navegação “rizomática”127, no 

canal me agrada. O espectador poderá caminhar de forma multilinear e ter acesso a 

 
126 Link disponível em:https://www.youtube.com/channel/UCgNzLdX-KJ_QY5b3hzxNwBg/featured> 
acesso em 28/03/2021 
127 Parafraseando “Rizoma” de Deleuze e Guattari (1995) 
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conteúdo inéditos, pois todas as entrevistas realizadas pela produtora visual estão 

disponíveis na íntegra. O canal ainda está conectado ao meu perfil pessoal 

@patriciaquitero, sendo possível assistir outras narrativas de reflexão que 

referenciaram a art form.  

 

 
Figura 136 – Frame estático da art form Princesa, pra quê? Princesas, pra quem? Reflexos e 

reflexividades da Disneyzação, disponível na plataforma social YouTube Brasil pelo link128 e 

QRCODE de acesso. Criação Patricia Quitero Rosenzweig  

 
 

 
128 Link direto da Art form Princesa, pra quê? Princesas, pra quem? Reflexos e reflexividades da 
Disneyzação < https://www.youtube.com/watch?v=thFdLQYFnzA&t=1121s> acesso em 28/03/2021 
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Conclusão 
_______________________________________ 

 
  
 
 

Nasce uma produtora  
de visualidades 

 
 

 
Figura 137 – Projeto Camarim das Identidades. Nas fotos, a autora Patricia Quitero Rosenzweig. 
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Vários foram os caminhos que me trouxeram até aqui. Ao longo do percurso 

como pesquisadora de artes, muito de mim foi revelado. Olhei para o espelho 

acadêmico e pude ver uma produtora de audiovisualidades emergindo neste reflexo. 

Essa sobreposição de imagens no espelho fez desaparecer aquela mulher intimidada 

pela arte, inquisidora do fazer artístico, cheia de temores. Foi um árduo processo de 

desconstrução de objetividades sedimentadas e durante essa jornada solitária de 

reflexão me permiti pensar no “entre”, “no vão”, “por entre lacunas”, e fui desvelando 

através de um olhar acurado, questões relacionadas ao consumo de imagens, 

representações de identidade, gênero, alteridade e heteronormatividade. E ao despir-

me de crenças, até então inabaláveis, levantei a cabeça, decidi encarar o espelho, 

meu algoz de tantos anos e tomando meu lugar de fala, de mulher, brasileira, cis 

gênero, branca, professora, pesquisadora, escritora, ativista e feminista rendo-me aos 

influxos da sétima arte 

Eu precisava saber qual a significação dessas imagens no imaginário das 

pessoas, o que essas princesas vêm preencher? Que necessidades pessoais elas 

suprem? O que move uma pessoa se identificar a uma visualidade ao ponto de se ver 

refletida nesta imagem? carências? Há algum vácuo existencial a ser suprido? E o 

processo reflexivo de pesquisa, filmagem e produção artística apontou caminhos e 

respostas possíveis.  

Visando deflagrar reflexões sobre como a Disney vem construindo as 

visualidades e subjetividades ao longo de sua história busco entender as relações de 

poder que envolvem a produção e, sobretudo, a recepção das imagens de princesa 

na vida de tantas mulheres. E nesse processo fui me revelando, descobrindo-me 

como produtora audiovisual, produzindo entrevistas, lendo, escrevendo, anotando. 

Utilizo dispositivos narrativos híbridos, transpasso territorialidades teóricas, me 

proponho a ouvir mulheres, pais, mães, pesquisadores, designers, falo de imagens-

mídia e relações de poder sob perspectivas foucaultianas busco analisar 

interseccionalmente, o subjugo da categoria mulher diante da hegemonia do sistema 

patriarcal a partir de alguns marcadores sociais das diferenças, cenas que 

demonstram o perfil identitário de cada princesa Disney.  

Isenta de pretensões fenomenológicas, motivada pela ânsia ensaística da 

própria arte, me propus a percorrer um longo caminho analítico e de produção 
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científica que antecedeu à produção artística. Foram quatro anos me preparando, 

escrevendo, publicando, produzindo ensaios visuais, compondo narrativas e 

preparando minha art form. Pensando bem, ao final deste percurso percebi que tomei 

o caminho mais longo, mas o aprendizado me fez amadurecer artisticamente e me 

preparar para a produção da minha art form.  

Ao optar pela estética de pós-produção, percebo a força coletiva oriundas das 

diversas vozes que ecoam durante a poiesis. Fragmentadas, as vozes não parecem 

ter grande valia, mas juntas representam a reflexividades de imagens, que, 

chanceladas pelo patriarcado regido pelo adotadas pelo imperialismo cultural 

capitalista norte-americano, reflete comportamentos e altera rotas femininas.  

Com sutileza, organicidade e maciço investimento midiático, a Disneyzação 

mostra a magia do entretenimento e espectadores. Ao oferecer conteúdo, a Disney 

marca presença nas timelines e, consequentemente, na vida cotidiana de milhares de 

pessoas em todo o mundo: a cada lançamento cultural, a cada novo publi-post, a cada 

nova ação de interatividade proposta nas plataformas digitais, a cada novo filme 

lançado em seus inúmeros canais de streaming ou mesmo no cinema. A cultura 

afetiva tem sido a chave motriz da Disneyzação. Doses homeopáticas de conteúdo, 

imagens dispersas pela internet em múltiplos canais e pontos de contato. E a 

valorização de seus produtos culturais - potencializados através das diversas 

franquias de mídia - criadas com o objetivo de se aproximar cada vez mais de seus 

espectadores. A art form Princesa, pra quê? Princesas pra quem? Reflexos e 

Reflexividades da Disneyzação é a essência de um profundo estudo sobre os 

impactos imagéticos proporcionados por uma cultura criada artificialmente por uma 

corporação oriunda do sistema capitalista como estratégia para vender lazer e 

entretenimento às pessoas em todo o mundo.  

O mundo da arte e o sistema da arte, são também tramados pelas forças 

patriarcais que ao longo da história colocaram as mulheres artistas em determinados 

lugares de invisibilidade. Porém, na condição de mulher pesquisadora em artes, 

desejo continuar contribuindo por meio “do fazer e do expressar”. Estou disposta a 

pesquisar cada vez mais sobre imagens situadas entre as artes visuais e a cultura 

visual, no sentido de produzir artisticamente, audiovisualidades híbridas e 

multissensoriais que levem à reflexão do outro.  
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Assim, “não sabendo se era impossível, ela foi lá e fez” (Jean Cocteau). Fiz 

porque sou mulher e não desisto da luta...fiz porque acredito na força poética deste 

documentário...fiz porque sei que esse estudo pode levar à reflexão do outro... fiz 

porque sou educadora. e, hoje, sei que as imagens de princesas podem representar 

na vida de uma mulher. Simone de Beauvoir diz que conhecimento próprio não é 

garantia de felicidade, mas está ao lado da felicidade e pode fornecer a coragem para 

lutar por ela. Assim, sigamos unidas em busca do conhecimento. 
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Apêndices:  
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