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1. RESUMO: O presente trabalho apresenta parte dos elementos teóricos que 

embasam a pesquisa de Iniciação Científica apresentada ao Curso de Graduação 

em Serviço Social da Unicastelo que tem como principal objetivo analisar o reflexo 

das histórias das princesas da Walt Disney, as quais valorizam padrões de beleza 

eurocêntricos na construção da identidade de gênero, e o racismo no Brasil, ambos 

como elementos essenciais ao fortalecimento do capitalismo, e como essas histórias 

são utilizadas no Centro para Crianças e Adolescentes (CCA). 

 

2. INTRODUÇÃO: Partindo do pressuposto de que gênero e raça são 

construções sociais, e que a sociedade capitalista reproduz a ideologia de 

inferioridade ao referir-se à mulher e ao negro surgiu a inquietação de compreender 

como a utilização de estereótipos de princesas influenciam na formação das 

meninas, particularmente das meninas negras, e como essas se sentirão capazes 

de ter um futuro com todas as possibilidades apresentadas nessas histórias às 

meninas brancas. 

As desigualdades de gênero e o racismo não surgiram no capitalismo, mas 

devido à necessidade de manter as desigualdades socioeconômicas, esse modo de 

produção, baseado na contradição capital e trabalho e na acumulação de riquezas, 

se utiliza de elementos que naturalizam a subalternidade da mulher e o negro. 

Os contos de fadas surgiram há milhares de anos, sendo passados oralmente 

de geração em geração. São deveras importantes para o desenvolvimento espiritual, 

emocional e cognitivo da criança, porém, foram deturpados em cada período 

histórico para servir aos interesses das classes dominantes. 

Nesse contexto, analisaremos histórias de princesas da Disney, por meio de 

personagens com padrão de beleza eurocêntrico e, como essas são trabalhadas 

para desconstruir estereótipos em crianças e adolescente atendidos no Centro para 

Crianças e Adolescentes (CCA). Esse serviço da Proteção Social Básica compõe a 

rede socioasistencial do Sistema Único de Assistência Social, (SUAS) acolhendo 

crianças e adolescentes de 6 a 14 anos provenientes de famílias em situação de 

vulnerabilidade e risco social. 

 Desse modo, torna-se pertinente que o serviço supra referido, realize 

dinâmicas utilizando contos infantis como principal ferramenta, para que as meninas 

percebam a reprodução de desigualdades de raça e gênero contidas nessas 



histórias e possam desenvolver uma análise crítica afim de superar os estigmas de 

inferioridades que provavelmente permeiam suas vidas. 

 

3. OBJETIVO: Analisar as atividades sócio-educativas realizadas no Centro 

da Criança e do Adolescente - CCA de Vila Londrina – São Paulo, que objetivam 

desconstruir os estigmas negativos causados pelas desigualdades de gênero e raça 

expressos nas histórias de Princesas das Produções Walt Disney que valorizam 

padrões de beleza eurocêntricos, considerando que ambos são importantes para a 

manutenção do Capitalismo. 

 

4. METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com 

abordagem quanti-qualitativa. 

  

5. DESENVOLVIMENTO: De acordo com a perspectiva marxista, o 

capitalismo é formado por duas classes antagônicas, em que a burguesia detém os 

meios de produção e, a classe trabalhadora vende sua força de trabalho em troca de 

um salário, sendo que o excedente não pago a classe que é dominada, serve para 

enriquecer o capitalista. Esse modo de produção pode ser comparado com um 

grande edifício em que a base é a economia, e a superestrutura é formada pela 

cultura, filosofia, politica, ideologia, sendo que essas são deveras importantes para a 

manutenção do sistema. 

É inerente ao capitalismo a desigualdade social, pois para que uma minoria 

permaneça no poder, é necessário que existam categorias socialmente 

discriminadas, como no caso do homossexual, da mulher e do negro.  

Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que o racismo e a 

subalternidade da mulher, apesar de não terem surgidos no capitalismo, são 

construções sociais e servem para conservar o poder nas mãos grupo que há 

centenas de anos vem dominando a sociedade: o homem branco, heterossexual e 

de valores morais de tradição judaico-cristã. 

Sendo a cultura importante para disseminar a ideologia da classe dominante, 

e com a massificação dessa no século XX,  torna-se pertinente analisarmos histórias 

de princesas da Walt Disney em que personagens como Cinderela, representa o   

padrão de beleza e comportamento que a sociedade espera para a mulher – magra, 

loira, olhos azuis, dócil, submissa e prendada. Contudo, o filme, A Princesa e sapo, 



nos apresenta uma jovem negra, pobre, serviçal, que passa a maior parte do filme 

como rã e, no final apesar, dessa tornar-se uma princesa, continua como 

trabalhadora, pois seu príncipe negro, por ser irresponsável e malandro, foi 

deserdado pela família. 

Porém, ressaltamos que se, contos infantis disseminam desigualdades, 

poderão servir para desnaturalizar esses estereótipos, desde que seja discutido e 

explicado pedagogicamente o racismo, o machismo e outras situações negativas 

que possam aparecer nessas histórias e promovam estigmas negativos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: Os contos de fadas, tendo como recorte 

as histórias de Princesas Disney, reproduzem e naturalizam as desigualdades de 

gênero e raça, reforçando o papel social e hierárquico, que essa sociedade fundada 

nas desigualdades sociais e exploração de classes, esperam que a mulher, 

particularmente, a negra desempenhe.  

 

7. FONTES CONSULTADAS 

BEUAVIOR, Simone de. O segundo sexo: a experiência vivida. 2 ed. Difusão 

Europeia de livros, 1967. 

BUENA, Michelle Escoura. Girando entre princesas: performances contornos de 

gênero em uma etnografia com crianças.  Dissertação de mestrado. Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo - USP, 2012. 

CARMO, Paulo Sergio. Sociologia e sociedade pós industrial: uma introdução. 

São Paulo, Paulus, 2007. 

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade e do Estado. Rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 1975. 

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias 

do arquétipo da mulher selvagem. Rio de Janeiro, Rocco, 1994. 

GENNARI, Emilio. Em busca da liberdade: traços das lutas escravas no Brasil. 

Expressão Popular, 1 ed., 2008. 

SAFFIOTI, Heleieth. O Poder do Macho. Coleção Polêmica, São Paulo, Moderna, 

1987. 


