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Resumo: 

O objetivo desse trabalho é mostrar como os movimentos feministas transformaram 

a posição e os papéis das mulheres na sociedade, por meio de um estudo de caso: 

as princesas da Disney e sua capacidade de atualização e incorporação dos valores 

igualitários e de autonomia, bem como sua influência sobre o imaginário das 

meninas, tornando-se referencias de comportamento e sociabilidade.  

O desenvolvimento da pesquisa tem por base a revisão da literatura que trata da 

temática, assim como o exame de todos os filmes das princesas dos estúdios 

Disney. Os resultados ainda estão em construção, no entanto, já dispomos de parte 

deles, onde demonstramos os diferentes papéis das princesas e como suas 

identidades e papéis (protagonismos) foram evoluindo de acordo com as mudanças 

trazidas pelos movimentos feministas. 

 

Introdução: 

A história das mulheres ao longo das décadas foi marcada por uma constante luta 

por igualdade. Os movimentos feministas surgem em um momento onde as 

mulheres tomam consciência da discriminação sofrida pelo seu sexo e percebem 

que ser dona de casa e cuidar dos filhos e marido não precisa ser uma escolha de 

vida, também poderiam atuar, profissional e politicamente, manifestar suas opiniões 

e exigir seus direitos, como os demais cidadãos do sexo masculino. Essa concepção 

de inferioridade do sexo feminino foi construída no decorrer da história, onde a 

submissão das mulheres aos homens é um fato observado desde tempos mais 

remotos. Credita-se que essa desigualdade foi estabelecida, tendo por base a 

superioridade masculina - força e coragem -, tão necessária nos períodos onde os 

homens estavam submetidos às forças da natureza. Nesse trabalho trataremos de 

investigar como a identidade e os papéis das mulheres nos filmes das princesas 

Disney foram transformados pelas diversas ondas do movimento feminista, por 

conseguinte como as meninas são transformadas por elas. Se nos primeiros anos 

do movimento feminista, a Primeira Onda, as mulheres “já nasciam” com uma 

identidade formada pela sociedade patriarcal, por meio de uma “naturalização” dos 

papéis sociais, dados pelo sexo. Nesse período, os filmes de princesas retratam as 

mulheres como delicadas, dóceis, que quase não falam e esperam a salvação por 

meio da figura masculina, os príncipes. As mulheres são desde a infância, 
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influenciadas pelo mundo mágico das produções, que irão moldar as suas 

identidades e mudar a visão de seu papel na sociedade. Assim, a famosa frase de 

Simone de Beauvoir (1967), “ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, traduz à 

perfeição, essa nova forma de construção da feminilidade, por meio, dos filmes de 

princesas. 

 

Objetivos: 

Analisar os movimentos feministas e como cada uma de suas ondas influenciaram 

as identidades e papéis das princesas Disney, por conseguinte, fizeram avançar as 

lutas e direitos das mulheres pelo mundo. Examinaremos os perfis das princesas 

desde, A Branca de Neve até as princesas atuais, Mérida, de Valente e Elsa, de 

Frozen. 

 

Metodologia: 

Para a construção do presente trabalho foram utilizados diversos instrumentos de 

coleta dos dados, que incluem o exame de todos os filmes das princesas Disney. 

Recorremos ainda, a fontes secundárias: livros, estudos acadêmicos, documentários 

tanto sobre a temática feminista, quanto o papel das princesas Disney na construção 

do imaginário e identidade feminina. No que tange à análise usaremos os estudos 

de Hall sobre a construção das identidades na contemporaneidade.  

 

Desenvolvimento: 

O trabalho será dividido em três capítulos, no primeiro realizamos um breve histórico 

do movimento feminista, as ondas que transformaram o papel da mulher na 

sociedade e seus desafios. No segundo capítulo busco estudar como as mulheres 

foram representadas nos filmes das princesas Disney e como as transformações da 

identidade feminina no decorrer do século XX, impulsionadas pelos movimentos 

feministas foram e são representadas por elas, ressaltando as transformações em 

sua identidade e a incorporação de outras culturas (os efeitos da globalização). No 

terceiro capítulo irei discorrer sobre as princesas atuais, representadas por Tiana de 

A Princesa e o Sapo (2009), Mérida de Valente (2012) e Elsa de Frozen (2013). 

Princesas que mostram outras formas de ser mulher, representando os atuais 

desafios e ressaltando as suas conquistas e papéis no século XXI. 
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Resultados Preliminares: 

Nos estudos das princesas, notamos uma enorme diferença entre a primeira 

personagem de sucesso e a última princesa lançada, tanto no âmbito pessoal 

quanto profissional. Apesar das princesas ainda serem estereótipos de mulheres 

perfeitas e belas, seus questionamentos quanto a sua posição nas estórias foram se 

desenvolvendo e alcançando papéis de destaque, deixando os príncipes encantados 

em um segundo plano, fazendo delas as principais heroínas de suas estórias e 

descobrindo que a única maneira de conquistar os seus sonhos é por meio de suas 

ações e não necessariamente de um príncipe encantado ou de uma fada madrinha. 

O desenvolvimento das princesas é percebido pela mudança em suas ambições, na 

representação de suas personalidades e de sua posição na estória, assim como o 

movimento feminista transformou os papéis das mulheres, garantindo avanços em 

direção à igualdade em direitos. 
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