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“If you can dream it, you can do it”. 

Walt Disney 



RESUMO  

O feminismo e as questões de gênero estão cada vez mais ganhando espaço e sendo 

disseminados na nossa sociedade. O cinema é um dos responsáveis por apresentar essas 

representações através da arte. Tendo o cinema como objeto de estudo, este trabalho tem o 

objetivo de analisar a representação feminina em filmes com a temática de contos de fadas 

produzidos pelo estúdio Walt Disney, mais especificamente os filmes Branca de Neve e os 

sete anões (1937), analisando as personagens Branca de Neve e Rainha Má, e Frozen: uma 

aventura congelante (2013), analisando as personagens Elsa e Anna. Neste trabalho, fazemos 

a análise das personagens femininas buscando descobrir semelhanças e diferenças para assim 

identificar os avanços alcançados na representação feminina de acordo com a sociedade de 

produção de cada filme, como também analisamos o protagonismo dessas personagens 

através do teste bechdel, para identificar se essas produções apresentam figuras femininas 

fortes e marcantes em sua narrativa. O presente trabalho foi conduzido através de uma 

pesquisa bibliográfica e descritiva, embasada nos estudos da crítica literária e cinematográfica 

feminista. Com os resultados alcançados podemos perceber que uma série de estereótipos 

instaurados as personagens femininas foram quebrados com o passar dos anos. Como 

também, as mulheres ganharam maior destaque não somente dentro dessas narrativas 

cinematográfica mas também fora das câmeras.   

PALAVRAS CHAVE: Feminismo; Representação; Walt Disney; Princesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The feminism and the issue of gender are increasingly gaining space and being disseminated 

in our society. The cinema is one of those responsible for presenting these representations 

through art. Having cinema as an object of study, this paper aims to analyze the female 

representation in fairy tale films produced by Walt Disney studio. More specifically the films 

Snow White and the Seven Dwarfs, 1937, analyzing the characters Snow White and Evil 

Queen, and Frozen, 2013, analyzing the characters Elsa and Anna. In this work we analyze 

the female characters seeking to discover the similarities and differences in order to identify 

the advances achieved in female representation according to the society of production of each 

film, as well as analyze the protagonism of these female characters through the bechdel test, 

to identify whether these productions present strong and striking female characters in their 

narrative. The present work was conducted through a bibliographic and descriptive research, 

based on the studies of feminist literary and film criticism. With the results achieved we can 

see that a series of stereotypes established for female characters have been broken over the 

years. Also, women have gained more prominence not only within these cinematographic 

narratives but also off camera. 

KEYWORDS: Feminism; Representation; Walt Disney; Princess.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos contemporâneos acerca de feminismo e questões de gênero estão cada vez 

mais presentes no cotidiano da nossa sociedade. Haja vista que os meios de comunicação se 

tornaram exacerbadamente acessíveis à comunidade e os debates sobre esses conceitos saíram 

do âmbito acadêmico tomando proporções significativas, chegando até o público por diversos 

lugares sociais, como: discursos políticos, redes sociais e pelas artes, por exemplo.  

É essencial lembrar que esse não foi um processo rápido de modificações da 

sociedade, pois através dos movimentos feministas nascidos em meados do século XIX, as 

mulheres conseguiram sair de uma posição de inferioridade em relação ao homem, e ao longo 

dos anos ganharam voz e o poder de participação em uma sociedade histórica e culturalmente 

machista, tendo seus direitos alcançados e assegurados, como o direito de ler e escrever, e 

também direito ao voto, entre outros. É válido também que tenhamos consciência que esses 

avanços ainda estão sendo construídos diariamente, já que nossa sociedade ainda carrega 

muitos traços dessa herança patriarcal.  

No âmbito das artes, a mulher sempre foi fonte de inspiração para produções artísticas. 

No cinema uma identidade feminina foi sendo construída e representada em suas produções, 

de acordo com as ideologias, as características sociais e políticas do momento de produção da 

obra. Porém Butler (2003) nos fala que política e representação são termos problemáticos já 

que, por um lado, a representação serve como termo que busca levar a visibilidade e a 

legitimidade às mulheres como sujeitos políticos, por outro, a representação também é uma 

função normativa de uma linguagem que revela ou distorce o que é dito como verdade sobre 

as mulheres, ou seja, as mulheres enquanto sujeitos não podem mais ser compreendidas em 

termos estáveis. Sendo assim, a representação feminina nas produções cinematográficas pode 

acontecer de forma a dar visibilidade ou distorcer do real.  

Essa representação feminina pelo cinema vem sofrendo modificações ao passo que a 

sociedade também sofre, quebrando barreiras entre o real e o imaginário, onde o cinema está 

presente na nossa vida desde a infância com a produção dos contos de fadas destinados ao 

público infantil. Esses contos de fadas são vistos pelo imaginário social como um gênero sem 

muita complexidade e significados, mas eles trazem uma série de questões importantes da 

nossa vida e sociedade em suas narrativas, de uma maneira leve e disfarçada pela beleza da 

imagem; no entanto, se observarmos de maneira crítica podemos encontrar dilemas como: as 

relações familiares e de poder, relações emocionais, hierarquia política, questões de gênero 

etc.  
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Pensando nessas questões de gênero, este trabalho aborda a representação do perfil das 

personagens femininas em contos de fadas, como as mudanças ocorreram nessa representação 

e como elas foram retrabalhadas para um novo contexto social. Onde esses contos de fadas 

estão presentes na infância de milhares de meninas que irão desde cedo imaginar-se no lugar 

das famosas princesas que tomam por inspiração na infância. As crianças veem o mundo 

pelos padrões que lhe são mostrados pela sociedade ao seu redor, seja no convívio familiar, 

escolar, círculos de amizades e até mesmo pelas mídias.  

O feminismo também aparece sendo estudado em filmes de animação e contos de 

fadas, onde muitas vezes esses filmes não recebem muita atenção e vários aspectos 

importantes para as discussões da nossa sociedade passam despercebidos aos olhos dos 

pesquisadores. Desse modo, temos como objetivo geral analisar a evolução na representação 

das personagens femininas em produções cinematográficas da Disney. E objetivos 

específicos: (1) Analisar a representação feminina no filme Branca de neve e os sete anões, de 

1937; (2) Analisar a representação feminina no filme Frozen: uma aventura congelante, de 

2013; (3) Identificar as semelhanças e diferenças buscando analisar a evolução da 

representação do feminino nessas obras cinematográficas. Para obter os resultados acerca dos 

objetivos apresentados nesse trabalho, faremos uma análise fílmica tendo como corpus dois 

filmes de estilos narrativos diferentes, sendo eles Branca de neve e os sete anões e Frozen: 

uma aventura congelante, através de uma pesquisa bibliográfica e descritiva. Foram 

escolhidas duas obras do estúdio Walt Disney com a temática de contos de fadas, o primeiro 

produzido em 1937 e o segundo produzido em um contexto contemporâneo no ano de 2013. 

No entanto, ambos abordam a representação de personagens femininas como protagonistas, 

favorecendo assim uma análise comparativa.  

O foco do trabalho concentra-se na análise da representação feminina em contos de 

fadas, dando atenção especial para a caracterização quanto ao comportamento, tomada de 

atitudes e estereótipos representados nessas personagens femininas, para assim investigar se 

houve mudanças nessa caracterização ao longo dos anos e como essas mudanças foram 

influenciadas pelos avanços no modo de pensar da sociedade. Desse modo, foram escolhidas 

duas personagens femininas de cada filme, do primeiro foram escolhidas a princesa Branca de 

neve e a Rainha Má e do segundo filme foram escolhidas a Rainha Elsa e a princesa Anna, 

para assim concretizar-se a análise comparativa dos perfis femininos.  

Assim sendo, a pesquisa foi conduzida através do método hipotético-dedutivo e com 

caráter essencialmente qualitativo, permitindo à análise se mover por diversos caminhos ao 
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longo da pesquisa, como: feminismo, expressões socioculturais de uma sociedade, 

contemporaneidade, entre outros, permitindo que o objeto não se torne algo estático. 

O interesse pelo tema abordado surgiu de discussões ao longo da jornada acadêmica 

na área de estudos de literatura e da crítica literária cinematográfica, bem como pelo resgate 

da memória afetiva, que nos possibilita a partir dos objetivos dessa pesquisa em contribuir 

para os estudos da crítica literária contemporânea embasados na teoria feminista com o intuito 

de análise de personagens, procurando ainda fazer um diálogo entre o passado e o presente na 

forma de representação de personagens femininas no cinema.  

Com essa pesquisa nos propomos ainda a contribuir com um tema que embora seja o 

foco de muitos trabalhos atualmente, os filmes de animação e contos de fadas muitas vezes 

não recebem a devida atenção e vários aspectos importantes para as discussões em nossa 

sociedade passam despercebidos. Com os resultados alcançados podemos contribuir no 

âmbito acadêmico para aqueles que possuem o interesse pela pesquisa na área dos estudos de 

crítica literária feminista e dos estudos de gênero no âmbito cinematográfico, bem como 

temos a oportunidade de estudar os avanços e a representatividade feminina em produções 

cinematográficas da Walt Disney importante produtora de filmes do cinema mundial.       

Assim sendo, a análise deste trabalho foi fundamentada em pressupostos e conceitos 

de teóricos que apresentam discussões pertinentes para os temas abordados, entre eles: 

Antonio Candido et al (1986), com seu trabalho de personagem de ficção, Beth Brait (1985) 

com A personagem, abordando assim os estudos de personagem. Judith Butler (2003), 

Margaret Wallters (2005), e Alves e Pitanguy (1982) trazendo noções introdutórias sobre a 

temática feminista e questões de gênero. Andrew M. Butler (2005) e Laura Mulvey (1983) 

abordando estudos cinematográficos. Giselle Gubernikoff (2016), Esteves Duarte (2019), 

Braga e Costa (2009), E. Ann Kaplan (1995) e Lunielle B. S. Bueno (2018) trazendo 

discussões sobre cinema e identidade feminina. Lucena Júnior (2005) com cinema de 

animação, como também as tendências contemporâneas e o papel da mulher na sociedade 

atual com Zolin (2003). 

A estrutura deste trabalho aparece da seguinte maneira: no segundo capítulo trazemos 

uma discussão sobre as questões de gênero e como a figura feminina vem sendo representada 

na sociedade, sobretudo nas artes, na literatura e principalmente no cinema ao longo dos anos. 

Também trazemos conceitos a respeito de caracterização de personagens e o teste Bechdel, 

que verifica os papéis designados as mulheres em narrativas cinematográficas. 

No terceiro capítulo fazemos uma contextualização sobre a vida e os avanços criados 

por Walt Disney, mostrando a hegemonia do Walt Disney Studios na produção de filmes 
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animados, bem como fazemos a análise da representação das personagens femininas no filme 

Branca de Neve e os sete anões de 1937. No quarto capítulo trazemos alguns aspectos da 

contemporaneidade que concretizaram os avanços da animação 3D, as mudanças sofridas pelo 

Disney Animations Studios da atualidade, bem como analisamos a representação das 

personagens femininas do filme Frozen: uma aventura congelante, de 2013.  

No quinto capítulo temos a aplicação do Test Bechdel em ambos os filmes, e a 

comparação entre as semelhanças e os avanços encontrados nos filmes, que compõem as 

considerações finais deste trabalho.  
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2. QUESTÕES DE GÊNERO E A REPRESENTATIVIDADE DA MULHER NA 

SOCIEDADE E NO CINEMA 

 

São notórios os avanços que a sociedade sofreu ao longo dos anos, avanços esses nos 

campos tecnológico, educacional, econômico, cultural etc. Todos esses avanços contribuíram 

para mudanças significativas de comportamento para adequação nesse novo modo de viver, e 

em decorrência disso, essas mudanças acabam aparecendo nos discursos e representações dos 

sujeitos dessa nova realidade, sendo os grupos minoritários e com menos força dentro de uma 

sociedade os que mais sofrem e encontram obstáculos com as mudanças e suas imposições.  

Partindo dessa premissa, a trajetória da mulher na sociedade também foi marcada por 

obstáculos enraizados culturalmente por preceitos de uma sociedade patriarcal. Entre eles 

podemos destacar o preconceito de gênero, incluindo questões salariais, discriminação e uma 

série de problemáticas que foram instituídas às mulheres desde muito tempo atrás e estão 

presentes até a nossa contemporaneidade como reflexo desse processo histórico. 

Nesse aspecto referente a preconceitos culturalmente difundidos, a historicidade 

aparece como um fator importante para a construção de como as mulheres eram vistas 

socialmente, já que em cada período histórico a visão sobre as mulheres era moldada de 

acordo com as ideologias, os pensamentos e valores morais do dito momento histórico. 

Tomando, por exemplo, Alves e Pitanguy (1982) trazem a caça às bruxas do século XV a 

XVII, tratando-se do movimento contra as mulheres que de algum modo agiam fora dos 

padrões da sociedade e da submissão aos homens.  

Se no início o estereótipo, esse sendo o conjunto de características físicas, morais e de 

cunho psicológico atribuído e compartilhado sobre grupos de pessoas, nesse caso instaurados 

às mulheres, era associado às funções de dona de casa e progenitora, à figura masculina era 

atribuída uma visão de que eram fortes e viris destinados à caça e ao papel de provedores do 

lar, concepção moldada por uma visão patriarcal e sexista. Já que desde a infância os meninos 

são ensinados como sendo os mais fortes por questões biológicas e as mulheres sendo frágeis 

e inferiores, o que levou por muitas vezes o termo a ser empregado como xingamento, aqueles 

meninos mais fracos e passivos levam o nome de “menininhas” por parte de seus colegas.  

Com o passar das décadas as mulheres sentiram a necessidade de reavaliar a sociedade 

e a cultura na qual foram criadas e educadas, bem como reivindicar os seus direitos políticos 

na Revolução Francesa (1789-1799), onde o seu lema era: Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade. A partir desse movimento, o termo feminismo começou a ser usado, “[...] o 

nome dado a toda série de pensamentos e movimentos políticos que se preocupam com a 
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posição de mulheres e homens na sociedade1” (BUTLER, 2005, p. 81, tradução nossa), porém 

em seu início o termo era empregado de forma pejorativa para as mulheres que expressavam 

suas ideias na busca por seus direitos, recusando-se a ser vistas apenas como objeto ou com 

uma visão submissa aos homens, gerando até certo receio pelas próprias mulheres de serem 

chamadas pelo termo feminista, reforçando o binarismo dessa sociedade: “O poder parecia 

operar na própria produção dessa estrutura binária em que se pensa o conceito de gênero”. 

(BUTLER, 2003, p. 8). 

 Questões dessa natureza acabam por incentivar uma relação social de poder na 

construção do sujeito e do outro, contestando assim o lugar e a autoridade da posição 

masculina privilegiada dentro da sociedade. Um dos objetivos advindos dos reflexos da 

primeira onda dos debates feministas promovidos ainda na década de 1970 na Revolução 

Francesa foi a promoção e visibilidade política das mulheres como cidadãs no espaço 

relegado a elas dentro da sociedade: “[...] categoria política, e não pejorativa, relativa ao 

feminismo entendido como movimento que preconiza a ampliação dos direitos civis e 

políticos da mulher, não apenas em termos legais, mas também em termos de prática social”. 

(ZOLIN, 2003, p. 162).  

Esses debates acerca da participação da mulher na sociedade trouxeram vitórias 

importantes para todos os âmbitos da vida das mulheres, por exemplo, o direito a ler e 

escrever, a frequentar escolas e universidades, direito ao voto, sendo esse, segundo Zolin 

(2003), uma das mais importantes conquistas advindas do movimento feminista, pois a partir 

daí uma série de outros objetivos pode ser alcançada posteriormente, como a posse de 

mulheres em cargos políticos, por exemplo. Graças a esses avanços as mulheres conseguiram 

exercer um papel de forma ativa, mas ainda com muitas restrições nas práticas sociais.  

Nas artes, mais especificamente na literatura, as mulheres que escreviam poesias, 

romances, entre outros gêneros literários, puderam sair de um patamar inferior onde 

precisavam se esconder atrás de pseudônimos masculinos para a publicação de suas obras e 

passaram a ganhar dinheiro e serem reconhecidas pelo seu trabalho, como exemplo podemos 

citar as irmãs Bronte: Charlotte, Emily e Anne, que escreviam com o pseudônimo de Currer, 

Ellis e Acton Bell. E também a escritora J.K Rowling, que publicou obras com o pseudônimo 

de Robert Galbraith.  

Essas mudanças também apareceram no tom das obras femininas, essas saíram de um 

tom amargurado e de revolta com a visão machista e discriminatória de uma sociedade 

                                                           
1 “[…] the name given to a whole raft of thought and political movements that have been primarily concerned 

with the position of women and men in society”. (BUTLER, 2005, p. 81). 
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perante a figura feminina, e ganharam uma maior liberdade na escolha dos temas a serem 

abordados na produção de suas obras.  

Com a participação cada vez mais efetiva das mulheres, os estudos de gênero e 

literatura se tornaram cada vez mais frequentes com as mudanças da sociedade, bem como a 

busca pelos direitos de igualdade. Zolin (2003, p. 161) nos fala que o feminismo trouxe 

questões que nos fizeram perceber que os estereótipos femininos sempre foram retratados de 

forma inferior em relação à figura masculina: “[...] o estereótipo feminino, negativo, 

largamente difundido na literatura e no cinema, constituiu-se num considerável obstáculo na 

luta pelos direitos da mulher”.  

Deste modo, a forma como a própria sociedade trazia a representação da mulher em 

suas obras literárias acabava por dificultar ainda mais os movimentos em prol da igualdade de 

gênero dentro dessa sociedade, pois estes estavam instaurados como um processo do qual 

Simone de Beauvoir em seu livro O segundo sexo, publicado em 1940, defendia que 

masculino e feminino não deveriam ser tratados como uma questão puramente biológica, onde 

o masculino exercia papel de dominação e isso repercutia na marginalização da mulher, mas 

sim que o contexto social fosse considerado nos debates e na valorização da mulher.  

Dessa forma, os estudos de gênero dentro do âmbito da literatura têm a intenção de 

promover a desconstrução do caráter discriminatório em relação à figura feminina, construído 

ao longo do tempo pela cultura majoritariamente machista. A representatividade das mulheres 

se tornou “objeto” de estudo de diversas áreas do conhecimento como a sociologia, história, 

filosofia e também da literatura e crítica literária, tornando-se alvo e motivo de muitas 

pesquisas e trabalhos de âmbito acadêmico: 

 

No entanto, tal presença não deve ser analisada como um fato que passa a 

despertar curiosidade por estar ligado a esse momento de afirmação. Na 

verdade, é uma presença que ultrapassa o pontual e o eufórico para conjugar 

a todo um processo histórico-literário. Mais importantes do que as polêmicas 

geradas a partir do movimento feminista são os efeitos provocados por ele 

em seus diferentes momentos. (ZOLIN, 2003, p. 161).  

 

Esse interesse é de total importância para a pesquisa acadêmica a respeito da quebra de 

paradigmas na construção do estereótipo feminino, como também para a descoberta de novos 

horizontes no modo de pensar sobre as questões de gênero que repercutem na nossa 

sociedade. Haja vista que sempre houve uma íntima relação entre a figura masculina e poder, 

isso se deve ao fato de que os homens por muito tempo estiveram em um patamar privilegiado 

em relação a deveres e direitos na sociedade, pois enquanto as mulheres que escreviam eram 
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forçadas a se encontrar atrás de um nome masculino, os homens eram incentivados a estudar e 

viajar a procura de aprofundar seus conhecimentos.  

A mulher, desde pequena, era formada para ser uma boa esposa, onde deveria aprender 

a cuidar da casa e do seu futuro marido, enquanto os homens eram instigados a conseguir 

formação acadêmica e aproveitar a vida antes do casamento; podemos perceber isso no perfil 

das profissões tidas como de homens e mulher dos sujeitos de séculos passados, pois 

enquanto a maioria das mulheres eram costureiras, faxineiras, governantas etc. e exerciam 

tarefas em sua grande maioria ligadas aos afazeres domésticos. Os homens, por sua vez, eram 

médicos, advogados, banqueiros entre outras profissões privilegiadas na sociedade.  

A partir disso uma identidade socialmente inferiorizada foi sendo construída em 

relação às mulheres onde muitas vezes eram tidas como submissas aos homens, já que até 

mesmo em uma relação matrimonial a mulher deveria declarar em seus votos de casamento 

ser fiel e obedecer ao seu marido, reforçando essa condição de inferioridade. Tendo em vista 

todos esses pensamentos e comportamentos, os discursos produzidos acerca das mulheres 

também foram sendo moldados e passados de geração para geração, tornando-se enraizados 

culturalmente. Por essas e outras questões fizeram-se importantes cada vez mais os 

movimentos feministas, que aparecem com o intuito de quebrar esses discursos que muitas 

vezes traziam o termo “mulheres” como uma classe distinta da sociedade, moldados e 

disseminados socialmente para o avassalamento da mulher.  

Em outras palavras parte da crítica literária feminista procura a desconstrução, de 

forma que Zolin (2003) afirma ser um termo utilizado como crítica para as oposições de 

hierarquia na construção do pensamento, por exemplo: forte X fraco; corpo X mente; homem 

X mulher entre outras. Essas oposições não são tidas como inevitáveis e naturais, mas sim 

como construções ideológicas passíveis de serem desconstruídas e postas a novos 

pensamentos e funcionamentos diferentes daqueles anteriormente convencionados: “Na 

verdade, a ideologia emerge daquela parte da sociedade que tem como intenção o controle, 

tanto da cultura como de poder em relação às pessoas a quem se dirige e a quem pretende 

dominar” (GUBERNIKOFF, 2016. p. 38), impulsionando assim as discussões feministas 

sobre a questão da mulher no século XXI: “[...] Trata-se de um movimento político bastante 

amplo, que, alicerçado na cabeça de que, consciente e coletivamente, as mulheres podem 

mudar a posição de inferioridade que ocupam no meio social” (ZOLIN, 2003, p. 163). 

 O estudo da crítica literária feminista se fez importante para diversas áreas do 

conhecimento; desse modo não seria diferente sua importância nos estudos de crítica 

cinematográfica, já que o cinema é um dos grandes responsáveis pela disseminação de uma 
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representação feminina que foi sendo construída ao longo dos anos, pois: “Durante décadas, a 

imagem divulgada pelo cinema reforçou o aparecimento de atitudes estereotipadas da mulher 

e reforçou a hierarquia sexual. Desvalorizou o feminino e mitificou o masculino, tornando o 

processo quase irreversível”. (GUBERNIKOFF, 2016, p. 36).  

Podemos perceber essa relação quase irreversível quando trazemos essa afirmação 

para os dias de hoje. Após décadas o atual cenário social e cinematográfico ainda corrobora 

estereótipos e preconceitos em relação às mulheres. O cinema, não somente em seu início, 

mas também durante muitas décadas deu uma grande visibilidade e propagação aos 

estereótipos criados para as mulheres, tendo em vista que essas representações feitas pelo 

cinema têm como ponto de partida as práticas sociais e o imaginário coletivo sobre a figura 

feminina. Podemos ver esses estereótipos passando de personagens femininas típicas dos anos 

1920, onde essas geralmente eram crianças, mães ou donas de casas ingênuas, boazinhas e 

passivas, ocupando lugar secundário em relação ao homem:  

 

Os filmes parecem representar a noção mais ampla da cultura de que as 

mulheres só têm realmente uma existência em relação aos homens – na pior 

das hipóteses, elas são prioridades de seus pais até se casarem, quando se 

tornam propriedade de seus maridos2 (BUTLER, 2005, p. 86, tradução 

nossa).  
 

Chegando até um estereótipo sexual, esse encontrado no pós-guerra e década de 1930 

onde as mulheres eram representadas como atraentes, loiras, roupas elegantes e rosto de 

boneca, como as personagens Ilsa, interpretada pela atriz Ingrid Bergman do clássico 

Casablanca (1942), e Greta Garbo protagonista de Anna Christie (1930). Sendo esta década 

tradicional dos musicais, o perfil da mulher Pin-up trazia elementos sexualizados junto com 

uma aura romantizada para seduzir os mocinhos ou bandidos aos seus encantos, e 

posteriormente destruí-los ou conseguir vantagem sobre eles: “As personagens femininas 

estão lá para excitar, para estar em perigo e serem resgatadas e, ocasionalmente para garantir a 

heterossexualidade do herói3” (BUTLER, 2005, p. 82, tradução nossa). Essa imagem 

reproduzida pelo cinema lançava a ideia aos telespectadores de que a aparência física 

feminina é mais importante do que o intelecto: 

 

                                                           
2 “Films seem to represent the wider notion of culture that women only really have an existence in relation to 

men – at worst they are the property of their fathers until they marry, when they become property of their 

husbands”. (BUTLER, 2005, p. 86). 
3 “The female characters are there to titillate, to be in distress and be rescued, and occasionally to guarantee the 

heterosexuality of the hero”. (BUTLER, 2005, p. 82). 
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A narrativa que traz uma ideologia patriarcal poderá se revelar no decorrer 

do filme, pois a imagem da mulher, sendo indispensável para a narrativa 

fílmica, poderá, com sua presença, paralisar o desenvolvimento narrativo à 

medida que dá lugar a momentos de contemplação erótica, trazendo a 

mulher como um objeto passivo para o olhar ativo do homem. 

(ACSELRAD, 2015, p. 96).  

 

Um exemplo de como podemos perceber esse olhar patriarcal imposto sobre a figura 

feminina está no perfil de uma mulher Femme Fatale, a exemplo: Rita Hayworth em Gilda 

(1946) e Kim Novak em Um corpo que cai (1958), personagens femininas idealizadas e 

fetichizadas pelo olhar de desejo masculino nas décadas de 1940 e 1950. De acordo com 

Mulvey (1973), no cinema o olhar masculino torna-se determinante e projeta suas fantasias 

sobre a figura feminina onde: “Num mundo governado por um desequilíbrio sexual, o prazer 

no olhar foi dividido entre ativo/masculino e passivo/feminino” (MULVEY, 1973, p. 444).  

Podemos perceber a projeção desse olhar masculino que vai desde personagens femininas 

com roupas sensuais, até em questões técnicas cinematográficas, como a preferência pelo uso 

de planos de câmera como o close up, onde a câmera mostra o rosto e a expressividade 

feminina. Os movimentos de câmera também podem fazer parte desse olhar masculino, pois 

muitas vezes saem de uma posição estática e passam a se mover pelo corpo da mulher, para 

assim mostrar detalhes e a sensualidade do corpo feminino.   

Um dos problemas da idealização de certo perfil feminino é que essa idealização 

reflete na nossa formação enquanto sujeitos sociais, ou seja, o modo como as mulheres são 

vistas e representadas pelo cinema pode contribuir para uma opressão feminina, já que as 

mulheres serão vistas em modelos prontos propagados pela sociedade, repassados para nós 

como verdade desde a infância. A indústria cultural em todas as suas vertentes modela 

pensamentos e comportamentos, pois, segundo Gubernikoff (2016, p. 40), o cinema tem a 

característica de duplicar a realidade, onde a identificação se faz necessária no cinema, os 

espectadores precisam de alguma forma perceber que aqueles fatos narrados podem ser 

atribuídos a sua vida, ou a sua sociedade.  

Sendo assim, as mulheres espectadoras identificam-se ou não com as personagens 

representadas pelo cinema, o termo personagem tem sua origem na palavra latina Persona que 

se refere à máscara que os atores usavam no teatro grego. Para Beth Brait (1985), a 

representação de uma personagem se dá através de elementos criados pelo próprio autor e seu 

modo de pensar: “Se quisermos saber alguma coisa a respeito de personagens, teremos de 

encarar frente a frente a construção do texto, a maneira que o autor encontrou para dar forma 
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às suas criaturas, e aí pinçar a independência, a autonomia e a ‘vida’ desses seres de ficção”. 

(BRAIT, 1985, p. 11).  

Estas personagens podem ser: protagonista, aquela que ganha o maior destaque dentro 

da narrativa; antagonista, aquela que se torna oponente à protagonista, intitulada normalmente 

como vilão e dá desenvolvimento para a narrativa; e as coadjuvantes, sendo aquelas 

personagens que ganham menos destaque na obra e aparecem para preencher e da 

continuidade a história. Com esses conceitos bem delimitados e adaptados para as telas de 

cinema os roteiristas e produtores podem construir personagens ficcionais que melhor se 

adéquam em suas narrativas cinematográficas: “Graças, porém aos recursos narrativos do 

cinema, tais personagens adquirem uma mobilidade, uma desenvoltura no tempo e no espaço 

equivalente às personagens de romance.” (BRAIT, 1985, p. 103).  

Essas personagens, segundo Candido (1968), ainda podem ser planas, aquelas que 

começam e terminam da mesma forma e são facilmente reconhecidas dentro da obra, já 

aquelas que apresentam mudanças em seu arco de trajetória, apresentam maior complexidade 

e são capazes de nos surpreender são chamadas de esféricas. Quanto a sua caracterização, 

Candido (1968), cita alguns elementos importantes, como: (1) características físicas: corpo, 

roupas, voz, aparência (2) características psicológicas: personalidade, estado de espírito e 

comportamento das personagens. (3) características sociais: a classe social, profissão. (4) 

características ideológicas: o modo de pensar, filosofia de vida, religião. (5) características 

morais: os julgamentos morais, se essa personagem é do bem ou do mal, se é honesto ou 

desonesto.  

Braga e Costa (2009, p. 107), a partir dos estudos de Kaplan (1995), nos falam que a 

mulher desde a década de 1930 é representada de três formas pelo cinema, (1) a mulher 

“cúmplice, aquela que tem uma postura frágil e renuncia seus sentimentos e realizações 

pessoais, servindo como uma espécie de degrau para o homem; (2) a mulher “resistente”, 

aquela que aparece no século XX com integração no mercado de trabalho e independência 

financeira oriunda dos movimentos feministas e (3) a mulher “pós-moderna”, aquela que após 

a descoberta do espaço político e econômico conquista liberdade de escolha e vai em busca 

das questões da contemporaneidade. Pois nos dias atuais as questões femininas não são as 

mesmas que as mulheres da década de 1960 e 1970 enfrentavam; no entanto, novos dilemas 

surgem ao passo que a sociedade avança e um novo modo de pensar é construído perante a 

contemporaneidade e novas conquistas precisam ser alcançadas.  

Consequentemente, o cinema aliena o espectador e reifica as ideologias, criando um 

novo mundo, este sendo moldado por seus próprios valores, onde muitas vezes os 



22 
 

espectadores não percebem barreiras entre o real e o imaginário, tomando aquelas situações e 

representações como verdade, disseminando assim esses discursos e identidades construídos 

nas narrativas cinematográficas. Quanto mais esses estereótipos são divulgados o público 

tende a receber e aceitar como verídicos:  

 

O cinema, e principalmente o cinema norte-americano, tanto através de sua 

história como no momento presente, tem sido utilizado pelo sistema 

capitalista de modo alienante. Repete e imita as mesmas situações, que acaba 

por se tornar modelos culturais. (GUBERNIKOFF, 2016, p. 37). 

 

  Se pararmos para observar, o cinema sempre foi um ambiente predominado por 

homens a frente de cargos importantes como: direção, roteiro, fotografia, trilha sonora etc. 

muito embora, em seu início algumas mulheres tenham ganhado destaque, como é o caso da 

francesa Alice Guy-Blaché considerada a primeira mulher cineasta, que em 1896 produziu La 

Fée aux choux (A fada do repolho) conhecido como o primeiro filme produzido por uma 

mulher. No entanto, o cinema ainda não era uma profissão bem vista, e quando de fato se 

tornou os homens ganharam maior destaque nas produtoras e a eles cabia a forma de produzir 

cinema, então essa visão social da mulher marcada por pensamentos machistas aparecia em 

suas produções, nas vestimentas, no modo de falar, em seu comportamento submisso e muitos 

traços das personagens femininas: “Os signos do cinema Hollywoodiano estão carregados de 

uma ideologia patriarcal que sustenta nossas estruturas sociais e que constrói a mulher de 

maneira específica – maneira tal que reflete as necessidades patriarcais e o inconsciente 

patriarcal”. (KAPLAN, 1995, p. 45).  

Os homens não participam do mesmo lugar de fala das mulheres em decorrência de 

todo o contexto histórico-social. Essa divisão está bem demarcada ao longo da trajetória do 

cinema, tendo em vista que os filmes tidos como masculinos eram aqueles violentos e de ação 

como os faroestes e de gangsters, como os filmes Rastros de ódio (1956) e Scarface (1932), 

enquanto os filmes tidos como femininos eram aqueles melodramáticos e que traziam dilemas 

familiares e romances como ponto de partida, o cinema para donas de casa, como E o vento 

levou (1939) e Casablanca (1942). Dessa forma, os homens enquanto telespectadores 

recebiam filmes onde: “Os heróis masculinos idealizados da tela devolvem ao espectador 

masculino seu ego mais perfeito espelhado, junto com uma sensação de domínio e controle”. 

(KAPLAN, 1995, p. 50). 

 Em contrapartida as espectadoras femininas recebiam produções cinematográficas 

que as colocavam em um patamar menos privilegiado, já que: “Para a mulher, ao contrário, 

são dadas apenas figuras vitimizadas e impotentes que, longe de serem perfeitas, ainda 



23 
 

reforçam um sentimento básico preexistente de inutilidade”. (KAPLAN, 1995, p. 50).  No 

entanto, precisamos lembrar que as mulheres também possuem um lugar importante, não 

somente dentro das produções cinematográficas, mas também como participantes efetivas da 

sociedade:  

 

Assim, no cinema, a mulher está presente no discurso cinematográfico e, 

fora dele, como espectadora, envolvida como sujeito histórico que se 

enquadra no processo de identificação e assumindo os padrões de 

feminilidade impostos pela sexualidade masculina. (BUBERNIKOFF, 2016, 

p. 48).  

 

Podemos encontrar esses padrões impostos nas produções cinematográficas, incluindo 

juventude, beleza, boa educação e obediência como traços que eram requisitos exigidos para a 

figura feminina. Aquelas atitudes e comportamentos que fugissem a essa realidade eram 

considerados errados e inaceitáveis: “As mulheres podem ter qualidades masculinas e os 

homens, qualidades femininas, mas a sociedade muitas vezes desaprovou isso, considerando 

como um sinal de perversão ou homossexualidade, não sendo adequado4” (BUTLER, 2005, p. 

81, tradução nossa). Os discursos fortemente instaurados e propagados conseguiram moldar e 

distinguir muitas vezes até a forma de sentir entre os diferentes sexos, já que à figura 

masculina era instaurado um comportamento forte enquanto a fragilidade e a expressão dos 

sentimentos era uma característica feminina, uma visão preconceituosa do sentir:  

 

Atributos como a ternura, a afetividade e a emoção podem ser vivenciados 

por homens sem constrangimentos e não serem desvalorizados nas mulheres. 

As diferenças de sexos não devem se traduzir em relações de poder em suas 

várias esferas, como no trabalho, na política ou na família. (ACSELRAD, 

2015, p. 92).  

 

Com esse padrão de feminilidade imposto, muitas mulheres acreditavam que essa era a 

realidade sobre suas vidas, assumindo as restrições mostradas como “naturais” e de fato 

assumiam essa personalidade perante a sociedade, por acreditar que esse era o modelo que se 

deveria assumir. Alienando o comportamento feminino por décadas, porém, a visão das 

próprias mulheres vem se tornando cada dia mais nítida sobre os problemas enfrentados ao 

longo de todo esse percurso histórico e de luta por direitos iguais, e essa realidade ao longo 

dos anos vem sendo aprimorada e retrabalhada.  

                                                           
4“Females can have masculine qualities and males, have feminine qualities, but society has often frowned upon 

this, taking it as a sign of some kind of perversion or homosexuality, of being not quite proper”. (BUTLER, 

2005, p. 81). 
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As mudanças ocorreram e ainda estão acontecendo, onde um avanço significativo já 

foi alcançado pelas mulheres, tanto em questão de representação em frente às câmeras, como 

também na ocupação dos cargos atrás das câmeras. No entanto, Butler (2005, p. 90) nos fala 

que, tendo sido exposto por tanto tempo à linguagem cinematográfica masculina, o feminino é 

difícil de aceitar. Muitas mulheres ainda enfrentam o preconceito na ocupação de cargos 

importantes do cinema, bem como em relação a sua competência em exercer tais funções. 

Portanto, esses traços discriminatórios estão presentes até os dias atuais, ainda sendo capaz de 

fetichizar e estereotipar as personagens femininas nos filmes que de alguma forma se 

relacionam com o fator histórico e padrões definidos socialmente.  

Na sociedade contemporânea, após longos anos de mudanças no cenário 

cinematográfico, a quantidade de produções fílmicas trazendo personagens femininas 

participando efetivamente e como protagonista estão cada vez maiores, porém ainda não 

totalmente igualitária. Como exemplo, dispomos do teste Bechdel5, um teste que através de 

três regras básicas criadas em 1985 pela cartunista Alison Bechdel, analisa se o filme traz a 

representação e participação de personagens femininas fortes e se essas personagens 

femininas fazem diferença no enredo do filme. Essas perguntas são:  

● O filme tem duas ou mais personagens femininas com nome? 

● Elas conversam entre si? 

● O assunto da conversa é algo que não seja homem ou assuntos relacionados a 

romances? 

Podemos encontrar o site6 com a aplicação do teste Bechdel, onde encontra-se uma 

lista de filmes com o selo que aprova ou não o filme seguindo as três perguntas básicas. Entre 

alguns desses filmes, podemos destacar a lista de melhor avaliados pelo IMDB. Nessa lista 

podemos perceber que entre os filmes avaliados positivamente pelo site (IMDB) as produções 

feitas antes da década de 1930 são todas reprovadas no teste. Como exemplo, temos A corrida 

do Ouro de Charles Chaplin em 1925, onde apenas uma personagem feminina aparece sendo 

ela o interesse amoroso do protagonista, já em 1931 aparece o primeiro filme de Chaplin 

aprovado no teste, Luzes da Cidade, mostrando que mesmo no cinema mudo a 

representatividade feminina poderia estar presente. Alguns dos filmes que também foram 

                                                           
5Bechdel Test 
6Disponível em:<https://bechdeltest.com/>. 

 

https://bechdeltest.com/
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aprovados pelo teste Bechdel: E o vento levou (1939), Um bonde chamado desejo (1951), 

Cantando na chuva (1952), Pulp Fiction (1994) entre outros.  

Todavia, muitos filmes aparecem com o selo de reprovados no teste, apesar de muitas 

vezes apresentem personagens femininas com nomes elas nunca se falam ou o diálogo entre 

elas é somente sobre alguma figura masculina como é o caso dos filmes Cidadão Kane (1941) 

e Casablanca (1942). Alguns dos filmes que também foram reprovados pelo teste Bechdel: 

King Kong (1933), Tempos modernos (1936), Chinatown (1974), Clube da luta (1999) entre 

outros. 

Apesar de parecer um simples teste, a maioria dos filmes não passa nesses três 

requisitos, mostrando que embora os avanços alcançados, muitos estereótipos ainda precisam 

ser quebrados para uma verdadeira igualdade de gênero no cinema mundial. Esse teste é uma 

conquista advinda dos debates de questões de gênero e das mudanças no modo de pensar da 

nossa sociedade, e das próprias mulheres que não estão mais satisfeitas com o perfil de 

mulheres ingênuas e passivas criado anteriormente pelo cinema mundial. Nesse novo modo de 

pensar da sociedade, as produções cinematográficas estão tomando nova forma: 

 

O elemento mais fantástico do cinema é o poder de criar realidades. Não 

realidades historicamente vividas, mas realidades outras que carregam em si 

questões contextuais do momento de produção e que, sinteticamente, dão 

margem para a construção de um outro lugar, de um novo mundo. (BUENO, 

2018, p. 92).  

 

Grande parte dessas novas produções é destinada ao público feminino e ao público 

infanto-juvenil. Graças aos avanços tecnológicos os aparelhos eletrônicos invadiram a vida 

cotidiana, as crianças têm acesso a desenhos animados, filmes e todas as formas de arte cada 

vez mais cedo através de celulares, tablets e computadores, aumentando assim a produção e 

comercialização de produções para esse público. Faz-se necessário que muitas dessas 

produções se apresentem de forma lúdica, chamativa e com uma linguagem própria para a 

identificação do público alvo. 

 Porém, Alberto Lucena Júnior (2005) diz que a arte se revela no âmbito da expressão 

e a expressão através de símbolos estéticos materializados, mas para que isso aconteça ainda 

se faz necessária uma linguagem: “interpõe-se entre a técnica e a arte uma linguagem para que 

a técnica possa viabilizar a expressão artística”. (LUCENA JÚNIOR, 2005, p. 18). Todavia, 

com a falta de liberdade da câmera em proporcionar o controle individual dos componentes 

básicos dessa linguagem (linha, superfície, volume, luz e cor) implica em certa anulação 

expressiva do artista. Essas mudanças aconteceram: 
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Quando se conseguiu projetar fotografias de maneira contínua numa tela, o 

cinema pôde desfrutar de uma linguagem própria (...) a união do desenho e 

da pintura com a fotografia e o cinema superou essa limitação através do 

cinema de animação, que podia fazer uso das formas ilimitadas das artes 

gráficas explorando as características cinematográficas do filme. (LUCENA 

JÚNIOR, 2005, p. 18).  

 

A partir desse novo modo de produzir cinema e com: “O fato de fazer cinema a partir 

de desenhos e pinturas fazia o filme de animação ser apreciado de maneira diferente do 

cinema de ação ao vivo, exigindo a formulação de regras artísticas próprias” (LUCENA 

JÚNIOR, 2005, p. 19). Essas regras sendo as abordagens do desenho baseadas nas 

observações dos movimentos reais vieram a ser intituladas como os princípios fundamentais 

da animação, sendo esses conceitos capazes de criar encenação convincente às figuras criadas 

no papel, tornando a animação uma linguagem. Um longo caminho de avanços foi percorrido 

pelas técnicas de animação até chegar ao que conhecemos hoje, onde os avanços tecnológicos 

foram primordiais para o surgimento da computação gráfica causando uma revolução na 

indústria de animação.  

Alberto Lucena Júnior (2005) atribui ao fenômeno Disney um grande fator na 

popularização das produções cinematográficas de animação, de forma que grande parte dessas 

produções cinematográficas incluem as famosas princesas encantadas que vivem em um conto 

de fadas. Esses filmes encantam as crianças com cores alegres, a diversão dos personagens e 

com o final de felizes para sempre. Mesmo sendo desenvolvidos por diversas produtoras 

cinematográficas, a Disney Animation Studios ainda é uma das mais importantes no cenário 

mundial.  

Todavia, analisados por um olhar crítico esses contos de fadas trazem uma série de 

questões problemáticas, como o estabelecimento da felicidade plena na busca por um homem 

e por decorrência disso um casamento e os estereótipos de mulheres órfãs e viúvas 

amarguradas por falta de um amparo masculino. Além disso, muitas vezes a representação 

feminina acontece em forma de rivalidade pela beleza entre uma personagem feminina e 

outra, reforçando os estereótipos anteriormente convencionados.  

 Essas questões trazem à tona muitas das heranças patriarcais mesmo após anos de luta 

contra uma construção de identidade social inferiorizando as mulheres:  

 

A fim de desconstruir os discursos dominantes de nossa cultura, 

principalmente os patriarcais, trazemos discussões que confirmam a 

relevância política e ética de considerar as questões de gênero como práticas 
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culturais e sociais que legitimam, por vezes, a opressão dos corpos, dos 

fazeres, dos pensamentos e dos discursos. (BUENO, 2018, p. 93). 

 

Com o intuito dessa desconstrução dos discursos predominantes, percebemos essa 

dualidade entre o contemporâneo e traços do passado nos filmes de princesas, pois 

encontramos as princesas clássicas como em Cinderela (1950), que tiveram o comportamento 

moldado em uma sociedade marcada por traços patriarcais extremamente fortes, em relação 

com as princesas da atualidade como em Mulan (1998), “nascidas” em uma sociedade de luta 

por direitos iguais: 

 

Com as personagens humanitaristas, os contos atuais têm chamado mais a 

atenção de meninas de todas as idades para esse universo que está cada vez 

mais próximo dos sentimentos reais, como proteção à família e o 

afastamento da idealização do casamento com o príncipe encantado, a 

proteção de si mesma e saber se impor perante a um problema. (ESTEVES; 

DUARTE, 2019, p. 49).  

 

Hoje as mulheres, dentro e fora do atual cenário cinematográfico estão lutando cada 

vez mais por uma igualdade em relação às questões de direitos e deveres entre homens e 

mulheres, principalmente contra esses aspectos que são refletidos pelas artes na 

contemporaneidade, posto que essa representação feminina foi por tanto tempo alvo do 

discurso patriarcal. Através das representações e discursos produzidos pela indústria 

cinematográfica muitas mudanças podem ocorrer, pois esse é um espaço que a cada dia ganha 

mais destaque na nossa sociedade; através dele muitas mulheres podem expressar seus 

sentimentos e anseios, procurando dar visibilidade às discussões de igualdade de gênero: 

 

O cinema, mais do que qualquer meio de comunicação, tem condições de 

fazer uma revolução social que diga respeito às grandes máquinas de 

controle da sociedade e também às instâncias psíquicas que definem a 

maneira de perceber o mundo. (GUBERNIKOFF, 2016, p. 35). 

 

É notório que as discussões acerca de feminismo e do papel da mulher na 

contemporaneidade já conseguiram avançar diversos degraus desde que o termo começou a 

ser empregado anteriormente. Sendo assim, o cinema, além de entreter, tem uma grande 

função social na representatividade, na busca pelos direitos e também na construção dos 

nossos pensamentos e discursos produzidos, moldando assim grande parte do pensamento e 

do comportamento de uma sociedade. 
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3. O FENÔMENO DISNEY E A REPRESENTAÇÃO FEMININA EM BRANCA 

DE NEVE E OS SETE ANÕES 

Walt Disney nasceu em Chicago em 1901, além de empreendedor e idealizador de 

parques temáticos até hoje conhecidos como Disneylândia, atraindo milhares de turistas ao 

redor do mundo, ele foi um importante e pioneiro cineasta, roteirista e animador. Mas foi 

como produtor cinematográfico que ele se tornou bem-sucedido, pois apesar de ter estudado 

em escola de artes e desenhar razoavelmente bem por conhecer técnicas de animação, ele 

percebeu que os outros artistas desempenhavam melhor esse papel e concentrou-se na direção 

e no processo de produção de seus filmes. Ele acreditava que o seu talento estava na 

comunicação, em contar histórias e na sua capacidade empresarial. 

Walt Disney produziu o primeiro longa-metragem animado dos Estados Unidos e o 

primeiro colorido no mundo. Essa produção feita por Walt Disney contou com David Hand 

como diretor supervisor e além disso o filme contou com uma grande quantidade de 

animadores da equipe de Walt Disney em sua produção, sendo alguns deles responsáveis por 

dirigir sequências individuais do filme.  

Branca de neve e os sete anões (1937) se tornou um marco para a história do cinema 

de animação tanto pela visão inovadora como pela qualidade técnica dos animadores. O filme 

contou com o uso de recursos inovadores da técnica de animação pela equipe de Walt e seus 

animadores independentes, e levou quatro anos para sua finalização, começando a ser 

produzido em 1934 até sua estreia em 1937. Esse longo período de produção ocorreu porque 

Walt Disney queria tempo suficiente para a preparação dos animadores, para o 

desenvolvimento das personagens e também para a história ser retrabalhada quando 

necessário, diferentemente dos outros produtores de filmes animados, que tinham pressa em 

suas produções para assim atender às exigências do mercado.  

Essa diferença entre Walt Disney e os demais produtores ocorreu porque Walt queria 

maior fidelidade aos movimentos reais para assim criar uma espécie de “ilusão de vida” em 

suas obras, já que as animações carregavam o estereótipo de desenho animado e traziam 

temas cômicos em sua grande maioria. Nesse aspecto, Disney acreditava que a comédia 

deveria ser algo natural dentro da trama narrada e não apenas piadas prontas uma atrás da 

outra: essa visão de levar a animação para além dos estereótipos foi um dos grandes 

diferenciais na obra de Disney. 

Walt Disney queria excelência de suas produções para assim convencer o público e 

“[...] não apenas desenvolver a animação propriamente dita, mas obter respeito profissional e 

criar audiência que pudesse apreciar e aceitar os movimentos de personagens desenhados em 
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papel.” (LUCENA JÚNIOR, 2005, p. 61). Para Walt a animação não tinha futuro da forma 

que estava sendo feita, visto que os movimentos das personagens eram pobres com poucos 

recursos gráficos; para ele faltava ação, movimentos convincentes que davam vida à 

animação, em sua concepção os personagens precisavam atuar, representar convincentemente 

suas emoções encaixando-se dentro de uma história. Assim surgiu a fórmula almejada por 

Disney: movimentos convincentes, atuação teatral e uma trama bem elaborada.  

Pensando nesses desafios, as primeiras providências começaram a ser desenvolvidas 

por Disney. A primeira delas foi reunir os artistas em uma única sala onde poderiam 

compartilhar os problemas dos seus desenhos, esses desenhos eram vistos por todos e assim 

poderiam analisar, perceber falhas e sugerir melhorias em todo o processo criativo. Esse foi 

apenas o início das inovações do pensamento sempre à frente de Walt Disney, ele foi 

responsável por uma gama de mudanças e aperfeiçoamentos na forma de se produzir filmes 

de animação.  

O primeiro artifício na mecânica do movimento da criação de animações desenvolvido 

por Disney foi a barra de pinos na base da prancheta de luz. Esse mecanismo possibilitava que 

os artistas criassem desenhos com movimentos mais fluídos, espontâneos e expressivos. 

Nesse mecanismo, as folhas eram presas na parte de baixo, possibilitando movimentos mais 

rápidos em forma de rolagem e isso dava aos artistas maior controle e correção dos desenhos, 

já que após a finalização de uma sequência esboçada na prancheta de desenhos essa sequência 

era fotografada em filme preto e branco e projetada ou exibida em moviolas como estudo, 

possibilitando que os artistas identificassem erros passados pela rolagem na prancheta.  

Para agregar a essa inovação outro recurso foi criado, o “teste a lápis” (pencil test) 

com o intuito de concertar os erros persistentes vindos da prancheta de luz, e para somar ao 

teste a lápis surgiram os Clean up men, esses eram assistentes para cada artista com a função 

de finalizar seus desenhos e agilizar esse processo. Todos esses recursos que já vinham sendo 

desenvolvidos e aprimorados começaram a ser utilizados no desenvolvimento do filme 

Branca de Neve e os sete anões (1937). Disney foi indispensável para que os animadores 

pudessem trabalhar da melhor maneira possível, pois era dele a responsabilidade de 

desenvolver estratégias, conceber dispositivos e aperfeiçoá-los, levantar recursos financeiros e 

elaborar o marketing do estúdio.  

Todos esses recursos ajudaram a alavancar o sucesso das produções de Disney. Em 

1928, Mickey Mouse surgiu para enfrentar o sucesso do Gato Félix, que já fazia sucesso no 

mercado de animações. Graças à sofisticação gráfica e a superioridade da animação Mickey 

tornou-se mais famoso, muito embora a personalidade do Gato Félix fosse melhor construída. 
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(LUCENA JÚNIOR, 2005). Outro fator que contribuiu para o sucesso do Mickey foi o uso 

sincronizado do som, Walt Disney não foi o primeiro a lançar um desenho animado com uso 

do som, mas trouxe a melhor sincronização de som e imagem: “[...] De imediato percebeu o 

impacto que esse recurso proporcionaria. Acompanhou o desenvolvimento técnico de alguns 

sistemas e teve a perspicácia de escolher o mais adequado (embora menos conhecido) para 

seu propósito”. (LUCENA JÚNIOR, 2005, p. 104). Disney continuou seus estudos e 

aperfeiçoamento do uso e sincronização do som, foi em Silly Symphonies (Sinfonias 

Ingênuas) uma série de curtas animados produzida de 1929 a 1939, que fez o seu laboratório.  

Na década de 1930, Walt Disney investiu ainda mais para elevar a capacidade artística 

de suas produções com estudos de: modelo vivo, psicologia da cor, análise de movimentos, 

princípios de representação para atingir movimentos fiéis e corrigir ao máximo a 

expressividade dos seus personagens. Mas ainda faltava um passo para atingir o que 

ambicionava para suas animações, a cor. A cor era indispensável para que Disney alcançasse 

a esperada “ilusão de vida”. Embora já existissem técnicas de coloração no mercado foi a 

Technicolor que desenvolveu o melhor sistema de combinação de cores primárias. “Disney 

assinou um contrato com a Technicolor que lhe deu exclusividade por dois anos no uso do 

processo de três cores”. (LUCENA JÚNIOR, 2005, p. 108).  

Em 1932 Disney produziu o primeiro curta de animação colorido Flowers and Trees 

(Flores e Árvores). Desse modo, os usos das cores abriram novos horizontes para filmes 

animados mais complexos: se antes era simples destacar uma personagem contra uma tela ou 

fundo neutro, com as cores o processo exigia maior atenção e elaboração das personagens em 

relação aos cenários.  

Ainda nos anos 30 surgiu a invenção do Story board com intuito de visualização dos 

problemas de ordem estrutural dos filmes, pois resumia-se em uma sequência de desenhos 

com legendas, agrupados em um quadro exibindo uma sequência de ação do filme. Essa 

técnica possibilitava a visão antecipada do encadeamento das ações, ritmo, ângulo de câmeras 

e continuidade, permitindo aos artistas tomadas de decisões seguras e ajustes importantes 

antes das filmagens. Esse invento foi tão importante que é utilizada até hoje pelos estudos de 

animação. (LUCENA JÚNIOR, 2005).  

Somado a todos os avanços para o modo de fazer animação “em termos de inovação 

técnica dessa fase brilhante do estúdio de Disney, provavelmente a inovação da câmara de 

múltiplos planos é que melhor nos dá a exata dimensão da sofisticação a que se chegara em 

tão pouco tempo”. (LUCENA JÚNIOR, 2005, p. 111). Esse recurso possibilitou a evolução 

da técnica de fotografia, pois a antiga fotografia dos desenhos animados em folhas de acetato 
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diretamente sobre os cenários e prensadas em chapas de vidro para evitar distorção 

funcionava de maneira geral, porém causava limitações em relação à profundidade, já que ela 

só seria garantida se a câmera se mantivesse fixa, isso porque se a câmera exibisse movimento 

o público perceberia que os personagens e as partes próximas e distante do cenário se 

moveriam com a mesma velocidade, fato que não acontece no mundo real e isso quebraria a 

“ilusão de vida” tão almejada por Walt Disney. (LUCENA JÚNIOR, 2005).  

Partindo dessa premissa, esse novo invento funcionava para resolver as questões 

estéticas realísticas dos filmes. A câmara de múltiplos planos possuía cinco metros de altura e 

além do alto custo para sua produção ela exigia uma ampla equipe para sua operação, o que 

levou Disney a reservar um departamento exclusivo para ela, sendo operada somente por 

pessoas treinadas e autorizadas. 

A câmara funcionava da seguinte maneira: cada plano da animação situava-se em 

distâncias diferentes da câmera, sendo cada um deles iluminado independentemente. Quando 

acionada cada plano se movia em direção à câmera em velocidade inversamente proporcional, 

isso fazia com que os coeficientes diferenciais desses movimentos ditassem a aparente 

posição de camadas do desenho no espaço, além de conseguir produzir um zoom realístico na 

relação de personagem X cenários. (LUCENA JÚNIOR, 2005).  

Essa câmara foi usada primeiramente no curta The Old Mill (O Velho Moinho) em 

1937, um mês e meio antes da produção de Branca de Neve e os sete anões, onde também 

começou a ser usada como experimentação e recebeu o Oscar de inovação técnica de 

produção. Essa invenção foi de extrema importância para o futuro da animação, pois: “O 

conceito desse sistema forneceu o algoritmo para os atuais sistemas digitais de animação e 

composição 2D/3D desenvolvidos a partir dos anos 1970”. (LUCENA JÚNIOR, 2005, p. 

113).  

Os inventos de Walt Disney vieram para possibilitar aos artistas trabalharem com um 

menor número de limitações a ponto de emocionar ou fazer rir uma plateia com movimentos 

expressivos. Com esses recursos postos à disposição os artistas poderiam produzir filmes de 

longa-metragem com êxito, pois as personagens seriam capazes de expressar emoções e 

movimentos complexos. Porém, a tarefa árdua era conseguir prender a atenção de uma plateia 

por mais de uma hora em um filme animado, já que essa tarefa era difícil até mesmo em 

filmes ao vivo. Mesmo assim Disney insistiu em seu desejo por tal façanha, e aí entra seu 

talento de contar histórias de fantasia, somado aos avanços tecnológicos ao longo do tempo 

foram todos sintetizados e postos em prática na produção de Branca de Neve.  
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Assim, depois dessa longa trajetória foi criado o primeiro longa-metragem animado do 

mundo, Branca de Neve e os sete anões (1937) é o resultado de um longo processo de visão, 

estudo, experimentação e planejamento. O filme abriu as portas dos estúdios Disney para a 

produção de importantes filmes de animação se tornando referência em produção de filmes 

animados da história do cinema.   

Branca de Neve e os sete anões é um filme do gênero fantasia e musical desenvolvido 

pelos estúdios Walt Disney e lançado em 1937. Tendo o título de primeiro longa-metragem 

animado e colorido da história do cinema, essa animação narra uma trama mesclada pela 

inveja, poder, amizade e a busca do amor verdadeiro.  

O filme conta a história de uma jovem princesa que se depara com a crueldade e inveja 

da sua vaidosa madrasta, sendo obrigada a fazer as tarefas domésticas do castelo. Um dia 

Branca de Neve é surpreendida enquanto faz suas tarefas por um príncipe em um cavalo 

branco que se aproxima ao ouvir sua voz, ela então se assusta e sai correndo para dentro do 

castelo. A madrasta que observa a cena atentamente é tomada pela inveja ao descobrir que 

Branca de Neve é considerada a mulher mais bonita do reino, manda que um caçador a leve 

para a floresta e tire a vida da jovem e como garantia do feito ela ordena que ele lhe entregue 

o coração da princesa em uma caixa.  

Ao chegar à floresta, o caçador comovido pela crueldade da Rainha e beleza da jovem 

não consegue executar a tarefa e manda que a princesa fuja para longe. Nesse momento, a 

princesa foge pela floresta, e nessa fuga a bela e inocente floresta à luz do dia ganha novos 

ares à noite, se transformando em algo aterrorizante potencializado pelo medo e imaginação 

da jovem, onde galhos de árvores ganham vida e movimentos humanoides e troncos viram 

jacarés famintos para atormentar a fuga da princesa.  

Exausta, perdida e sozinha a princesa é ajudada por um grupo de animais que a levam 

até uma casa na floresta. Lá ela fica admirada pela beleza da casa e dos objetos em tamanho 

pequeno. Quando apresentados os donos da residência, descobrimos o motivo do tamanho da 

casa, pois os donos são anões, mais especificamente sete anões: Mestre, Soneca, Feliz, 

Atchim, Dengoso, Zangado e Dunga, seus nomes sugestivos são um reflexo das suas 

características próprias e do modo de se comportar. Branca de Neve então desenvolve uma 

relação de amizade e até mesmo materna com os anões, ela se esforça para conquistar sua 

confiança e aprovação ao passo que eles precisam se adaptar à nova e diferente moradora.  

Enquanto isso no castelo, a Rainha Má tem posse de um espelho com características 

mágicas com quem faz consultas diárias a fim de enaltecer sua beleza. A madrasta então 

descobre que Branca de Neve está viva na floresta vivendo com os anões. Sabendo disso ela 
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decide ir até lá e acabar com a vida da princesa com as próprias mãos. A Rainha Má então faz 

uma porção usando seus poderes mágicos para envenenar uma maçã, que fará a princesa cair 

em sono profundo e que só pode ser revertido com o primeiro beijo de amor. Disfarçada com 

um feitiço de velhice ela parte para a casa dos sete anões a fim de enganar Branca de Neve.  

Ao chegar à casa dos sete anões ela encontra Branca de Neve, os animais percebem 

que a princesa está correndo perigo e correm para avisar os anões; no entanto já é tarde, a 

princesa foi enganada pela Rainha encontrando-se em sono profundo. Nesse meio tempo, os 

anões encontram a Rainha disfarçada na floresta e correm atrás dela que, ao tentar se salvar, 

acaba sendo atingida por um raio, caindo em um penhasco e recebendo o seu final trágico. Os 

anões comovidos pela morte da princesa a colocam em um caixão de vidro até a chegada do 

príncipe, que passando por ali resolve beijar a princesa, libertando-a da maldição criada pela 

madrasta e juntos eles partem para o castelo do príncipe encantado onde irão viver o seu final 

feliz.  

Esse filme traz diversos personagens conhecidos por nós: os anões, o caçador, o 

príncipe encantado, como também um enredo de protagonismo bem delineado onde 

encontramos a oposição entre bondade e maldade. Essa dualidade é encontrada sobretudo na 

construção das personagens femininas, que são responsáveis pelos acontecimentos mais 

importantes do enredo. Essas personagens femininas são Branca de Neve e a Rainha Má. 

Podemos perceber que Branca de Neve aparece no papel de protagonista, pois ela ganha o 

maior destaque e caracterização dentro da narrativa; também percebemos que ela é uma 

personagem plana, já que o seu arco dramático não muda, ela inicia e termina o filme 

tomando as mesmas atitudes sem grandes reviravoltas em sua personalidade ou tomadas de 

atitude.  

O enredo do filme já começa afirmando que existe uma rivalidade entre as duas 

personagens femininas, pois a Rainha descrita como vaidosa teme que Branca de Neve seja 

considerada mais bonita do que ela, uma rivalidade puramente por causa da aparência externa. 

Já Branca de Neve é descrita pela narração inicial como uma linda princesa, caracterizada 

com um vestido delicado e colorido nas cores amarelo, azul e vermelho, além de exibir as 

pernas e braços como um sinal de feminilidade; seus cabelos são negros e curtos e um rosto 

arredondado, com uma maquiagem leve e maçãs do rosto rosadas, considerado perfil de 

beleza dos anos 30. A princesa tem a pele descrita branca como a neve, também apresentando 

movimentos leves e sutis, se movimentando com delicadeza enquanto canta e dança.  

Quanto à personalidade de Branca de Neve, percebemos que a personagem é social, 

muito embora ela tenha sido criada no castelo e tenha o título de princesa, durante todo o 
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filme ela tem companhia, seja de animais ou seres humanos, onde a princesa sempre 

demonstra um modo de falar educado e gentil com leves expressões faciais. Podemos 

perceber isso na cena de abertura do filme, quando Branca de Neve aparece cantando 

enquanto faz suas tarefas domésticas e está rodeada por pombas brancas. Também 

percebemos seu lado social quando logo após a sua fuga ela é encontrada por animais e eles 

são sua única companhia até a chegada dos sete anões. Outro fator que coloca Branca de Neve 

de maneira social é a música, que aparece como um modo de se comunicar e expressar seus 

sentimentos em muitos momentos do filme 

 

Figura 1 Branca de neve tira água do poço 

    
Fonte: Branca de Neve e os sete anões. Direção: David Hand. 

Essa comunicação com os animais é uma forma de caracterizar e conectar Branca de 

Neve como elemento da natureza, como se a figura feminina fosse parte integrante da 

natureza por poder gerar uma nova vida. A exemplo disso temos o uso de palavras que 

remetem à natureza na descrição de características físicas da personagem como quando ela é 

descrita com palavras como “neve”, “flor” e “ébano”, bem como o fato de Branca de Neve 

passar boa parte do filme conversando apenas com os animais da floresta. Ainda na cena de 

abertura mostrada acima, percebemos Branca de Neve cantando e o eco do poço “responde” 

em algumas partes da música como se a natureza estivesse em sintonia com a personagem.   

Ainda nos recortes acima percebemos Branca de Neve exercendo tarefas domésticas 

do castelo e vestindo roupas simples para o seu título de princesa. Isso acontece pois ela é 

mostrada como uma figura indefesa, bondosa, dependente dos outros e fica à mercê da 

crueldade da madrasta, exigindo que Branca de Neve faça as tarefas domésticas do castelo. 

Nas imagens também percebemos uma paleta de cores claras sendo utilizada, as cenas são 

bem iluminadas e coloridas o que nos remete a uma memória discursiva de clareza e da 

relação entre bem e mal. Simbolicamente a nossa sociedade remete o pensamento positivo e 

até mesmo religioso de paz direcionados para pombas brancas, na imagem percebemos 
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Branca de Neve rodeada por elas mostrando que ela se trata de uma pessoa boa e que 

representa o bem, também podemos perceber as pombas brancas como uma simbologia para 

demonstrar a  pureza de Branca de Neve. 

Esse padrão ocorre ao longo de todo o filme, quando Branca de Neve é mostrada 

acompanhada de animais, esses animais estão todos dentro de um estigma de bondade, 

animais mansos, indefesos e cordiais como esquilos, coelhos, veados, pássaros, todos tidos 

como animais do “bem”.  Podemos observar esses animais nas imagens abaixo: 

 

 

Figura 2 Branca de Neve encontra os animais da floresta 

     
Fonte: Branca de Neve e os sete anões. Direção: David Hand. 

 

Nessas imagens podemos perceber Branca de Neve amparada pelos animais da 

floresta logo após a sua fuga. Apesar de existir inúmeros animais ferozes e peçonhentos na 

floresta, podemos ver que os que estão ao redor da personagem não oferecem perigo a Branca 

de Neve, já que a representação de forma colorida, curiosa e amigável desses animais sugere 

que eles são inofensivos, enquanto a própria Branca de Neve os considera amigos e se sente 

segura e feliz por encontrá-los seguindo com eles até a casa dos anões. 

Ainda nos primeiros momentos do filme, Branca de Neve tem um breve encontro com 

o príncipe quando ela está cantando. Nessa canção ela diz que será feliz quando “aquele” que 

ela ama chegar, na música ela usa palavras como “sonhando” e “esperando” para se referir a 

esse amor que ela espera, e nesse momento ela se coloca em um lugar de inferioridade, pois 

remete à ideia que ela não consegue ser verdadeiramente feliz e isso ocorrerá somente com a 

presença de um homem.  

 O príncipe, que está observando a princesa, ouvindo sua bela voz e admirado com sua 

beleza mesmo em roupas tão simples, se aproxima para cantar junto com ela. Essa 

aproximação ocorre de maneira repentina e forçada, pois além de ela não o convidar para se 

juntar a ela, ele pula o muro do castelo para chegar perto dela e nem sequer se apresenta: as 
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poucas palavras trocadas acontecem sem nenhum tipo de apresentação e assustada ela corre 

para dentro do castelo. Nesse momento, o príncipe sobe as escadas para cantar para Branca de 

Neve, que está escondida na sacada, demonstrando uma ideia de que o homem deve tomar a 

atitude de cortejar uma mulher, de se colocar aos seus pés como um vassalo enquanto ela 

apenas assiste passiva e romanticamente para ser conquistada pelas atitudes exercidas pela 

figura masculina, uma espécie de legitimação por um homem.  

O príncipe aparece caracterizado como um sujeito alto, bonito e elegante, 

diferentemente dos outros homens com maior destaque no filme, os anões, que são 

representados como se fossem uma alegoria para crianças, pois estes são pequenos e bobos de 

modo que não oferecem perigo de cunho sexual para Branca de Neve. Percebemos o príncipe 

como uma generalização da figura masculina, já que durante todo o filme não ficamos 

sabendo seu nome, ele sequer é conhecido por um nome próprio, mas sim por um título da 

realeza: apenas sabemos que ele é um príncipe, uma idealização de uma figura masculina 

perfeita, como se o simples fato de ele ser um homem com um título valesse mais do que seu 

nome ou quem ele seja. 

 

Figura 3 Branca de Neve encontra o Príncipe 

    
Fonte: Branca de Neve e os sete anões. Direção: David Hand. 

 

Na imagem acima, percebemos a aproximação forçada do Príncipe com Branca de 

Neve chegando bem perto do seu rosto. Se pararmos para pensar essa aproximação é feita por 

uma pessoa desconhecida que nem se apresentou antes de chegar tão próximo assim, apenas o 

amor à primeira vista é a justificativa para tal ato. Isso deixa Branca de Neve mais uma vez 

em uma posição inferior, pois enquanto ele pula o muro do castelo e invade uma propriedade 

particular para se aproximar ela apenas corre e observa escondida, já que ela não deveria e 

nem poderia demonstrar que gostou dessa aproximação.  

Outra figura masculina que também aparece no início do filme é o caçador, que recebe 

a função de matar Branca de Neve a mando da Rainha. Ele aparece como um sujeito forte, 
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mas demonstra seu lado sentimental quando não consegue cumprir a função que lhe foi 

incumbida. No entanto, percebemos que ao receber a ordem de matá-la o caçador questiona a 

morte somente pela beleza da princesa e não a crueldade de ceifar a vida de uma jovem 

princesa sem motivo, reafirmando o pensamento de que a beleza da mulher é mais importante 

do que todo o resto. Quando ele manda que ela fuja para bem longe, ela simplesmente 

obedece sem maiores questionamentos, sempre demonstrando passividade em relação às 

figuras masculinas, pois ela não questiona e nem tenta agir para que os seus direitos sejam 

preservados.   

Outros homens que aparecem no filme são os anões. Como citado anteriormente, eles 

aparecem como uma espécie de “crianças” por quem Branca de Neve vai exercer uma relação 

quase materna, pois ao encontrar a casa deles na floresta a primeira coisa que ela pensa é que 

ali moram crianças, tanto pelo tamanho da casa como dos objetos que encontra, comparando 

com uma casa de bonecas. Ela logo imagina que eles são órfãos pela sujeira da casa e para ela 

isso significa a ausência de uma personalidade feminina na casa, reforçando um pensamento 

machista convencionado pela sociedade do momento de produção do filme.  

Na casa dos anões junto com os animais da floresta o primeiro pensamento da Princesa 

é que se ela limpar a casa os moradores deixarão que more com eles, uma troca de serviços 

domésticos por moradia, ela fala para os animais: “Já sei! Se limparmos a casa e surpreendê-

los, talvez eles me deixem ficar”7. (Tradução nossa), como se ela tivesse que mostrar que tem 

alguma serventia para eles. 

 

 

Figura 4 Branca de Neve encontra a casa dos anões 

    
Fonte: Branca de Neve e os sete anões. Direção: David Hand. 

 

Ao entrar na casa e se espantar com a bagunça do local, ela assume uma postura 

materna dando ordens na divisão do trabalho para os animais, que agora são seus ajudantes na 

                                                           
7 “I know! We’ll clean the house and surprise them, maybe they’ll let me stay”.  
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tarefa doméstica. Isso ocorre tanto por ela ser a única personalidade feminina do local como 

também porque ela é frágil e delicada para fazer todo o trabalho braçal necessário. Além de 

dizer o que cada um irá fazer ela também repreende atitudes do comportamento dos animais 

que acha errada, uma demonstração de moral e bons costumes quando, por exemplo, os 

animais tentam colocar o pó em baixo do tapete ou burlar alguma tarefa. Nas imagens acima 

podemos perceber que ela varre o chão da casa demonstrando felicidade, cantando e dançando 

sempre com movimentos sutis e delicados, feliz por se sentir útil fazendo algo para os 

moradores daquela casa, como se limpar a casa fosse uma tarefa que ela deveria exercer 

naturalmente. Após todo o trabalho para organizar a casa, ela se sente cansada e resolve 

dormir enquanto aguarda a chegada das crianças. 

Quando os anões chegam em casa e percebem que tem uma mulher dormindo em suas 

camas, eles ficam encantados pela beleza da jovem como podemos ver no diálogo a seguir: 

 

-O que é isso? 

- O que é... é uma garota! 

- Ela é um bocado bonita 

- Ela é bonita, parece um anjo 

- Anjo, hah! Ela é mulher! e as mulheres são falsas! Cheias de sortilégios.  

-O que são sortilégios? 

- Eu não sei. Mas não me importo.8  (Tradução nossa) 

 

No trecho destacado podemos ver os pré-julgamentos que os anões fazem em relação à 

figura feminina, a maioria deles fica encantada por ela ser mulher somente pela beleza de 

Branca de Neve, enquanto o Zangado julga que ela é falsa somente por ser mulher e que é 

cheia de sortilégios, mesmo sem saber o que isso significa, mostrando que em algum 

momento já ouviu esse julgamento sobre as mulheres e mesmo sem saber o que isso quer 

dizer acha que é verdade, mostrando mais uma vez traços machistas no discurso instaurado 

como verdade. Os anões mais uma vez reforçam a rivalidade entre as personagens femininas 

quando dizem que a Rainha é perversa, perigosa e feiticeira. As personagens femininas até 

então não aparecem dialogando, tudo que é dito sobre elas é feito através de terceiros. 

Percebendo que não conquistou a confiança de todos os anões ela decide oferecer 

serviços domésticos em troca da sua moradia, sugerindo que por ser mulher ela seria a melhor 

                                                           
8 - What is it? 

  - Why, it... it’s a girl! 

  - She’s might purdy 

  - She’s a female! And females is poison! They’re full of wicked wiles. 

  - What are wicked wiles? 

  - I don’t know. But I’m agim’en. 
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escolha para tomar conta da casa enquanto eles saem para trabalhar, percebemos essa oferta 

na fala a seguir:  

- Se me deixarem ficar tomarei conta de tudo para vocês. Eu lavo e 

costuro, varro, cozinho e9... (Tradução nossa).  

Reforçando seu apelo ela diz que irá cozinhar boas tortas e pudins, nesse momento os 

anões aceitam a proposta animados pois terão alguém para cozinhar para eles a partir daquele 

momento. Branca de Neve fica feliz e mais uma vez assume uma postura materna sobre os 

anões mandando que eles tomem banho enquanto ela prepara o jantar, além de mandá-los para 

o banho ela ainda duvida da higiene deles conferindo e ameaçando deixar sem jantar aquele 

que não concluir a tarefa bem feita. Essa atitude pode ser justificada caso em algum momento 

da sua infância ela tenha presenciado alguma figura feminina tomando essa atitude e a repete 

como um reflexo involuntário por se ver naquele lugar de poder com os anões.  

Depois do jantar eles dançam felizes e alegres, enquanto os anões cantam e tocam ela 

os observa feliz como uma mãe contemplando os seus filhos e logo entra na brincadeira 

dançando delicada e feliz. Para dançar com ela os anões sobem um sobre o ombro do outro 

para parecerem grandes como se só assim pudessem se assemelhar a uma figura masculina, 

ela entra na brincadeira e faz uma reverência para dançar com eles. Podemos ver a câmera 

focando nos pés de Branca de Neve mostrando suas pernas, a delicadeza de seus sapatos e a 

elegância dos seus movimentos de dança, nesta cena, podemos perceber a presença do olhar 

ativo masculino predominante na produção de filmes como citado anteriormente, pois a partir 

dos recursos técnicos a cena dá preferência para os detalhes da delicadeza do corpo da 

personagem, quando poderia ser feita somente usando um plano de câmera mais aberto que 

mostrasse todos os personagens dançando. Enquanto os anões são desastrados e 

desequilibrados, ela dança suavemente com movimentos de braços e pernas sutis. 

Aparentemente todos estão se divertindo menos o Zangado que se mostra a todo momento 

incomodado com a presença da princesa simplesmente por ela ser mulher. Os anões então 

pedem que Branca de Neve conte uma história verdadeira de amor e ela então começa a 

contar sobre o momento que conheceu o Príncipe no castelo, ela diz: 

 

- Bom, existia uma princesa 

- Essa princesa era você? 

- E ela se apaixonou. 

- Isso foi difícil? 

                                                           
9And if you let me stay, I’ll keep house for you. I’ll wash, and sew and sweep and cook and... 
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- (risos) Oh, isso foi muito fácil, qualquer um poderia ver que aquele 

príncipe encantado era único para mim10 (Tradução nossa).  

 

Mais uma vez Branca de neve aparece como uma figura ingênua e sonhadora, 

mostrando que se apaixonou pelo príncipe à primeira vista somente pela beleza do jovem. 

Nesse momento, ela canta a canção que eles cantaram juntos, todos os anões ficam 

encantados pela história de amor, menos o Zangado que resmunga a palavra “mulheres” para 

se referir ao romantismo da princesa. Após esse momento, ela percebe que é hora de dormir e 

manda todos para a cama, no entanto os anões acham que por ela ser mulher e frágil deve 

dormir nas camas enquanto eles ficam pelas outras partes da casa, ela então antes de dormir 

resolve fazer uma oração e mais uma vez demonstra sempre precisar da aprovação masculina 

pedindo a Deus que o Zangado goste dela, apesar de todos os outros anões gostarem.  

Percebemos que a personagem Branca de Neve, apesar de ser protagonista está sempre 

à mercê dos outros, ela é representada a todo momento precisando que alguém faça ou tome 

alguma decisão por ela dentro da narrativa, seja no início, quando ela é alvo da rivalidade 

feminina, pela compaixão do caçador para que ela continue viva e até mesmo da boa vontade 

de outras sete pessoas para que ela tenha um lar para morar, sem esquecer que ela deseja 

alcançar um final feliz por intermédio de um homem. Por outro lado, a outra personagem 

feminina do filme aparece como dona das suas próprias atitudes.  

A Rainha Má é a segunda personagem feminina do filme Branca de Neve e os sete 

anões, 1937. Ela aparece sendo uma personagem antagonista, ou seja, a vilã, sendo de 

extrema importância para impulsionar a trama do filme. Ela também é uma personagem plana, 

pois os acontecimentos em torno dessa personagem se mantêm iguais do início ao fim do 

filme sem grandes reviravoltas na sua personalidade e atitudes. Por trazer uma concepção de 

bem e mal bem delimitada, enquanto Branca de Neve é mostrada como uma personagem do 

bem, o filme mostra a Rainha Má como uma personagem agressiva, autoritária, obscura e 

capaz de causar medo nas pessoas. Ao contrário de Branca de Neve, que é social, a Rainha é 

sozinha, pois embora ela seja madrasta da Branca de Neve e casada com o seu pai, que é de 

fato o Rei, esse nunca aparece no filme e ela toma o controle de todas as situações, 

aparecendo sozinha com seu espelho mágico em grande parte do filme.  

                                                           
10 -Well, once there was a princess. 

   - Was the princess you? 

   - And she fell in love. 

   - Was it hard to do? 

   - (CHUCKLESS) Oh, it was very easy, anyone could see that prince was charming the only one for me.  
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A Rainha Má também é considerada obscura por usar magia e considerada feiticeira 

por ser inteligente, e essa inteligência atribuída a uma personagem feminina está atrelada à 

maldade, a vilania e até ser considerada bruxa, já que foge dos padrões impostos pela 

sociedade, enquanto Branca de Neve é o exemplo que deve ser seguido a Rainha Má é a 

quebra desse padrão esperado.   

 

Figura 5 Rainha Má em seu castelo 

    
Fonte: Branca de Neve e os sete anões. Direção: David Hand. 

 

Na imagem acima, vemos a cena de apresentação da Rainha Má representada por uma 

paleta de cores escura, em tons de cinza, verde, preto, vermelho e dourado simbolizando o 

ouro e o poder que essa personagem tem, ao contrário de Branca de Neve, cuja cena era clara 

e com cores vibrantes. A Rainha aparece trajando um longo vestido azul e longa capa preta 

que cobre todo o seu corpo deixando somente as mãos e o rosto com uma maquiagem 

carregada e menos arredondado exposto, deixando sua feminilidade escondida. Outro fator 

que faz sua feminilidade não aparecer é o fato de ela estar com o cabelo totalmente escondido 

e o que sobressai é a imponência ostentada pela sua coroa, a forma que se movimenta pelo 

castelo e que se senta em seu trono. Isso se torna o motivo dela sempre precisar da 

confirmação do espelho mágico em relação a sua beleza, já que ela praticamente vive 

escondida atrás das suas vestimentas. Embora ela pareça e demonstre empoderamento, ela 

ainda assim precisa da aceitação de uma figura masculina, nesse caso representada pelo 

espelho mágico.  

Na imagem percebemos o grande espelho mágico ao centro. Isso simboliza o fato de a 

Rainha Má prezar pelas aparências, pois toda a rivalidade criada entre ela e Branca de Neve é 

puramente por vaidade e o espelho mágico é o responsável por essa briga, pois está sempre 

alimentando o ego da Rainha. O espelho também está atrelado ao narcisismo, onde a Rainha 

só vê ela mesma e esse amor próprio é elevado a níveis de egoísmo.  
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A Rainha Má também aparece como uma mulher empoderada, tanto pelo uso dos seus 

poderes mágicos como também porque ela ocupa uma posição de poder dentro daquela 

sociedade, tomando decisões no reino e ainda é capaz que seus empregados cumpram as suas 

ordens sem maiores questionamentos, incluindo os homens. Além disso, ela mostra-se 

independente de uma figura masculina, como citado anteriormente, ela nunca aparece na 

companhia de seu marido e não espera por seu consentimento para que ela tome qualquer 

atitude.  

Ao contrário de Branca de Neve, que estava sempre rodeada por animais atrelados ao 

estigma do “bem”, a Rainha Má aparece rodeada por figuras atreladas ao “Mal”, como corvos, 

ratos, aranhas, esqueletos etc. todos esses animais estão instaurados no imaginário social 

como responsáveis por maus presságios, azar e outras superstições que remetem à maldade. 

Isso condiz com os sentimentos que são expressos pela Rainha, pois essa dissemina o ódio, 

raiva, inveja e a busca por vingança. Tudo isso perante uma outra figura feminina 

demonstrando nenhuma empatia ou sororidade.  

 

 

Figura 6 Rainha Má planeja a morte de Branca de Neve 

    
Fonte: Branca de Neve e os sete anões. Direção: David Hand. 

    

Na imagem acima, vemos as expressões faciais sisudas da Rainha Má tramando contra 

a vida da Princesa por ciúmes da sua beleza. Na primeira imagem, vemos a demonstração da 

inteligência usada para o mal, pois o porão do castelo parece um laboratório cheio de livros, 

frascos de poções e instrumentos para realizar as reações químicas dos seus feitiços, e na 

segunda imagem temos a rainha exibindo a sua raiva enquanto segura a caixa na qual quer 

receber o coração da princesa como prova da sua morte, mais uma vez reforçando a rivalidade 

feminina representada nos filmes da época em questão. Toda a maldade da Rainha Má 

somada à trilha sonora pesada, feita com instrumentos de cordas para gerar tensão e criar um 

clima de mistério em oposição ao lirismo das canções bonitas cantadas por Branca de Neve ou 

pelos anões.  
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Na primeira imagem, vemos a Rainha Má preparando a poção mágica para envenenar 

a maçã e assim conseguir sua vingança contra Branca de Neve, fazendo-a cair em sono 

profundo. Ela toma essa decisão ao descobrir que a princesa está viva na casa dos sete anões, 

e que o caçador não realizou sua ordem. Ela então decide resolver sozinha o problema que um 

homem não conseguiu: 

- Irei eu mesma a cabana dos anões em um disfarce tão perfeito que ninguém vai 

suspeitar11 (Tradução nossa). 

 

Figura 7 Rainha Má se disfarça de bruxa 

    
Fonte: Branca de Neve e os sete anões. Direção: David Hand. 

 

A Rainha então, após preparar a porção mágica e envenenar a maçã, pela qual apenas 

uma mordida a princesa cairá em sono profundo e só será acordada pelo primeiro beijo de 

amor, mostrando amargura e descrença no amor, já que ela queria algo que não pudesse ser 

alcançado para quebrar o feitiço lançado. Essa atitude toma forma em um estereótipo de 

rivalidade e maldade feminina instaurados à figura da madrasta para se legitimar no poder.  

Disfarçada como uma velha de aparência duvidosa, como vemos nas imagens acima, 

ela aparece com roupas pretas, cabelos brancos, verruga, dentes e dedos tortos, que nos 

remetem ao estereótipo enraizado e difundido sobre as bruxas, onde essas aparecem sob o 

estereótipo de velhice e feiura. Ela parte para a casa dos sete anões. Ao chegar na casa dos 

anões, as personagens femininas têm o primeiro diálogo do filme, mesmo Branca de Neve não 

sabendo que se trata da Rainha disfarçada: 

 

- Você está sozinha, meu bem? 

- Que, que, sim, eu estou, mas... 

- Os homenzinhos não estão? 

- Não, eles não estão, mas...12 (Tradução nossa). 

                                                           
11 I’ll go myself to the dwarf’s cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.  
12- All alone, my pet? 

   - Why, why, yes, I’am but... 



44 
 

Depois de oferecer a maçã a Branca de Neve, sugerindo que ela realizará os seus 

sonhos de amor, ela enfim consegue executar seu plano e a princesa cai em sono profundo. 

Porém, ao tentar fugir dos anões, a Rainha sobe em um penhasco que é atingido por um raio e 

ela cai no abismo, recebendo assim o seu final trágico, representado como um castigo divino 

ou obra da natureza, um castigo por consequência dos seus atos cruéis: simplesmente por ela 

ser quem é, uma pessoa ruim deve morrer. Portanto, quando a Rainha cai do penhasco são sua 

gana por vingança e vontade de matar Branca de Neve que acabaram matando ela mesma.  

Naquele momento do filme, todas as mulheres estão mortas por mera rivalidade ocasionada 

por beleza, ficando os homens responsáveis pelo desfecho do enredo, mostrando que a 

rivalidade feminina impossibilita o empoderamento efetivo das mulheres.  

 

Figura 8 Branca de Neve em seu sono de Morte 

    
Fonte: Branca de Neve e os sete anões. Direção: David Hand. 

 

Os homens então decidem não enterrar o corpo de Branca de Neve simplesmente por 

sua beleza, pois ela estava linda em seu sono de morte e a colocam em um caixão de vidro 

como exibição da beleza feminina. Além disso, o príncipe que passava por ali resolve beijar 

uma mulher que até então é considerada morta como vemos na imagem acima. Ninguém além 

da Rainha Má sabia do feitiço da maçã e como quebrá-lo, desse modo a atitude do príncipe é 

de extrema violação do corpo feminino. Tal ato acaba em um passe de mágica com o feitiço e 

a princesa acorda com um beijo. Mais uma vez sem trocar nenhuma palavra, ele a coloca em 

seu cavalo e a leva para seu castelo para viverem felizes para sempre, deixando Branca de 

Neve mais uma vez em uma posição submissa em relação as atitudes masculinas, no entanto 

ela não demonstra qualquer incomodo com isso.  

Aplicando o teste Bechdel no filme Branca de Neve e os sete anões de 1937, podemos 

perceber que o filme recebe o selo de reprovado e não apresenta personagens femininas 

                                                                                                                                                                                     
   - The, the little men are not here? 

   - No, they’re not, but... 
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marcantes. Ele não atende positivamente as três perguntas básicas. Primeiro porque o filme 

não apresenta duas ou mais personagens com nome, somente Branca de Neve tem um nome, a 

Rainha Má é conhecida no filme somente por seu título na realeza. Embora elas conversem 

entre si somente uma vez no filme, o teor da conversa é sobre homens pois a Rainha 

disfarçada de bruxa pergunta pelos anões e oferece a maçã para realizar os sonhos de amor de 

Branca de Neve. Isso mostra o reflexo do pensamento patriarcal da época de produção, como 

também a superioridade masculina na produção do filme.  
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4. A CONTEMPORANEIDADE E A REPRESENTAÇÃO FEMININA EM 

FROZEN: UMA AVENTURA CONGELANTE 

 

A sociedade sofreu incontáveis mudanças até chegar ao que conhecemos hoje, nossa 

sociedade contemporânea passou por um longo processo e continua se modificando a cada 

dia. No campo cinematográfico essas mudanças podem ser vistas em grande escala devido aos 

significativos avanços tecnológicos e até mesmo referentes ao investimento financeiro para a 

produção dos filmes.  

Os filmes ganharam uma infinidade de novos recursos, como câmeras com lentes de 

alta definição, melhor captação de áudio e recursos gráficos capazes de produções que 

convencem os espectadores como chegando próximo a realidade. Esses recursos gráficos sem 

dúvida são os adventos da sociedade contemporânea que mais modificaram as produções 

cinematográficas, pois a partir dela uma infinidade de possibilidades foi aberta para os filmes, 

principalmente para os filmes animados.  

Com o surgimento da tecnologia e seus avanços os computadores invadiram todos os 

espaços sociais e ao longo dos anos os estudiosos perceberam seu potencial para as artes. 

Segundo Lucena Júnior (2005) até meados da década de 1960 a computação gráfica era 

tratada com propósito puramente científico e como experimentação, onde muitas das 

primeiras imagens e filmes computadorizados foram feitos em laboratório sob o olhar dos 

cientistas e sem fins artísticos.  

O cinema de animação vinha de uma construção de um longo e sólido caminho das 

técnicas tradicionais 2D, pois mesmo após os inventos e melhorias criadas por Walt Disney 

que lhe renderam sucesso em suas produções, esse ainda era o modo de se produzir filmes 

animados, onde a Disney era pioneira e hegemônica na produção do cinema de animação. Em 

1975, a Disney ofertou um curso de animação com alguns dos seus animadores veteranos, e 

entre os alunos inscritos estava John Lesseter, um jovem talentoso que seria um nome 

importante para o futuro da animação.  

John Lesseter nasceu em Los Angeles em 12 de janeiro de 1957, e após ter estudado 

com os animadores veteranos dos estúdios Disney, ele se formou e foi contatado pela empresa 

em 1979 como animador. Segundo sua biografia no site IMDB, ele participou ativamente em 

algumas produções da Disney e ganhou prêmios por alguns curtas produzidos. Enquanto 

trabalhava na produção do Conto de Natal do Mickey (1983), alguns de seus amigos lhe 

mostraram as filmagens de Tron (1982) que estavam produzindo com o uso do CGI, ele se 

encantou e logo viu potencial e começou a usar a computação como experimentação: ao 



47 
 

trabalhar escondido com um de seus colegas em um longa-metragem foi descoberto e 

demitido da Disney.  

Após sua demissão, ele continuou acreditando no potencial da animação 

computadorizada. Ele logo foi contratado pela Lucasfilms, que posteriormente se transformou 

em Pixar em 1986, após uma compra e investimento milionário de Steve Jobs. John logo se 

tornou diretor de criação da Pixar e supervisionou todos os sucessos lançados pela produtora, 

sendo ele diretor de Toy Story (1995), o primeiro longa-metragem animado em 3D, e sucessos 

como Vida de inseto (1998), Toy Story 2 (1999) entre outras produções que foram campeãs de 

bilheteria.  

Quando em 2006 a Disney comprou a Pixar, ele se tornou produtor executivo da 

produtora e supervisiona todos os filmes da Walt Disney Animation Studio. Com Lesseter à 

frente da produção executiva uma nova roupagem pairou sobre a Disney, pois muitos dos 

conceitos e concepções criadas e trabalhadas nas produções da Pixar começaram a ser 

colocadas em prática na Disney rompendo com o tradicionalismo das histórias dos contos de 

fadas com princesas e príncipes felizes para sempre e incorporando outras situações e 

sentimentos complexos para as narrativas.  

Outro importante nome da Pixar é a supervisora de roteiro Jessica Heidt, ela recebeu o 

prêmio Russel, que é o prêmio da Pixar para os heróis desconhecidos que ajudam a 

desenvolver novas ferramentas para uso em roteiros. Essa conquista de Jessica começou 

quando estava trabalhando em Carros 3 (2017) e percebeu durante as supervisões dos roteiros 

que havia um desequilíbrio na quantidade de personagens masculinos e femininos no filme. 

Após contar as falas em seu processo de revisão, ela viu que o filme tinha 90% das falas ditas 

por personagens masculinos e apenas 10% por personagens femininas13.  

Ela então foi à direção e roteiristas para tentar conscientizá-los que algo precisava ser 

feito. Após muitas conversas, eles trabalharam juntos na mudança de gênero de três 

personagens do filme, resultando em um roteiro final de 75% de personagens masculinos e 

25% de personagens femininas. Mesmo que nesse filme as personagens não se tratem de 

homens e mulheres, mas sim de carros, e que embora aparentemente o gênero não seja algo de 

extrema importância, a diferença entre os gêneros é facilmente identificável. 

Após essa conquista da equipe de produção em Carros 3 (2017), Jessica, juntamente 

com Josh Minor, um desenvolvedor de softwares, criaram um programa capaz de contar 

                                                           
13Fonte das informações: “Por dentro da Pixar”. Disponível em Disney+. 
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personagens e falas do roteiro por gênero e esse programa foi instaurado em todos os 

softwares da Pixar buscando um maior equilíbrio de gênero nos filmes. 

Segundo Jessica, em entrevista para um documentário da Disney+, essa contagem de 

gênero saiu de 75% masculino e 25% feminino para uma média de 60% masculino e 40% 

feminino. Ela afirmou ainda que, no filme Soul lançado em 2020, essa divisão alcançou quase 

os 50-50% o que significa um grande avanço para a produção de filmes de animação, já que 

em suas pesquisas, entre 2007 e 2013 menos de um terço das personagens em filmes de 

animação eram mulheres, ou seja, de cada 6 personagens em tela, quatro eram homens e 

apenas duas eram mulheres.  

Para Jessica, esses problemas de desigualdade de representação de gênero são graves, 

pois tudo que começa a ser repetido tantas vezes acaba ganhando ares de normal, torna-se 

uma verdade na sociedade. Essa representatividade é importante para que as pessoas possam 

se ver e ver o que elas acreditam representados na tela, sejam essas personagens pessoas, 

carros, insetos, brinquedos ou qualquer tipo ser. 

Foi nesse novo cenário que nasceu o filme Frozen: uma aventura congelante em 2013. 

O filme é o 53° produzido pelos estúdios Disney e contou com a Direção de Chris Buck e 

roteiro e codireção de Jennifer Lee, primeira mulher roteirista a ser promovida a direção de 

um filme animado. Frozen foi um grande sucesso de bilheterias rendendo bilhões de dólares à 

Disney, também ganhou diversos prêmios entre eles o Oscar de melhor animação e chegou a 

ser considerado o melhor filme da Disney após a era da renascença, período entre 1989 e 1999 

no qual a Disney produziu muitos dos seus maiores sucessos.  

Frozen conta a história de duas irmãs princesas de um reino chamado Arendelle. A 

mais velhas das irmãs é a princesa Elsa, que nasceu capaz de criar gelo e congelar objetos 

com um simples toque, já a princesa Anna, sua irmã mais jovem, não possui esses poderes 

mágicos. Uma noite Anna chama a irmã para brincar e pede de Elsa faça magia em um salão 

do castelo, porém em meio à brincadeira Elsa acidentalmente acerta sua irmã com um golpe 

mágico de gelo na cabeça. Desesperados, o Rei e a Rainha procuram a ajuda dos Trolls para 

salvar a princesa Anna, e o Rei Troll então apaga as memórias relacionadas aos poderes de 

Elsa, deixando somente a parte da diversão nas lembranças de Anna.  

Ao voltarem para o castelo, os pais resolvem trancar Elsa em um quarto até que ela 

aprenda a controlar seus poderes e não machuque mais a sua irmã mais nova. Por esse motivo, 

as irmãs crescem separadas, Elsa trancada em um quarto e Anna sozinha pelo castelo sem 

saber o motivo pelo qual Elsa não quer a sua companhia.  
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O tempo passa e as princesas tornam-se adolescentes e um dia seus pais desaparecem 

em um naufrágio, deixando as irmãs órfãs e sozinhas. Ao completar vinte e um anos de idade, 

Elsa precisa sair de seu isolamento para a sua cerimônia de coroação, quando ela se tornará a 

Rainha de Arendelle. As duas princesas demonstram sentimentos distintos por esse dia, 

enquanto Elsa está aflita e insegura por ter que sair em público e não conseguir controlar os 

seus poderes, Anna está feliz e entusiasmada pela abertura dos portões do castelo e conhecer 

pessoas. No entanto, a coroação não acontece da melhor maneira possível.  

O problema acontece quando Anna decide apresentar Hans príncipe das ilhas do sul, 

que conheceu há pouco tempo, e comunica que irá se casar com ele. Elsa não aceita que ela 

case com alguém que acabou de conhecer e em um desentendimento entre elas Elsa acaba 

revelando seus poderes na frente de todos, causando surpresa e medo nas pessoas presentes.  

Em pânico, Elsa foge para longe do castelo, mas por não conseguir controlar seus 

sentimentos e poderes ela congela tudo ao seu redor, acometendo Arendelle, em um forte 

inverno. Longe dali, sem saber o que fez ela libera seus poderes, construindo um grande 

palácio de gelo onde resolve ficar isolada de tudo e de todos, principalmente sua irmã.  

A princesa Anna então resolve sair à procura de sua irmã e deixa o príncipe Hans 

como autoridade responsável por Arendelle, em sua jornada ela encontra Kristoff e sua 

inseparável rena Sven, juntos eles embarcam em uma aventura em busca de Elsa. No 

caminho, eles encontram Olaf, um divertido boneco de neve criado por Elsa que além de criar 

pode dar vida a criaturas de gelo.  

Olaf leva o grupo ao esconderijo de Elsa e mais uma vez as irmãs se encontram frente 

a frente. Elsa pede que Anna vá embora e mesmo com medo de causar algum mal a irmã ela 

acaba atingindo e congelando o coração de Anna; ela também cria um monstro gigante de 

neve para mandá-los para longe. Na volta, Anna começa a congelar e Kristoff a leva mais 

uma vez até os Trolls. O Rei Troll explica que ao menos que ela seja descongelada por um 

“ato de amor verdadeiro” ela irá se tornar gelo para sempre.  

Todos acreditam que Hans é capaz de salvar Anna com um beijo de amor verdadeiro, 

no entanto ele se recusa e apresenta-se como o verdadeiro vilão do filme com a intenção de 

roubar o trono de Elsa. Ao ser capturada por Hans, Elsa acredita que foi responsável pela 

morte de sua irmã, quando Elsa está prestes a morrer pelo golpe da espada de Hans, Anna se 

joga na frente do corpo de Elsa salvando sua vida em um último ato antes de congelar 

completamente.  
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Todos acham que a princesa Anna está morta, Elsa chora pela morte de sua irmã, mas 

nesse momento Anna começa a descongelar, pois o seu sacrifício para salvar sua irmã foi o 

ato de amor verdadeiro capaz de quebrar a magia lançada por Elsa.  

O filme Frozen traz personagens marcantes, uma trilha sonora contagiante e um 

enredo complexo em relação aos clássicos contos de fadas. Essa complexidade começa pela 

quantidade de personagens e histórias que vão se desenrolando simultaneamente por eles, a 

trama do filme é repleta de acontecimentos e reviravoltas. Outra particularidade da estrutura 

do filme é a dualidade, presente tanto na diferença das personalidades das irmãs como 

também porque cada uma apresenta a necessidade de resolver conflitos pessoais 

separadamente, mesmo que as resoluções desses conflitos estejam ligadas no final.  

Frozen, diferentemente dos tradicionais filmes de princesas da Disney, não traz a 

temática do amor romântico como centro do seu enredo. Isso faz com que haja uma quebra no 

tradicionalismo das histórias de princesas e príncipes felizes para sempre, dando uma nova 

roupagem para a narrativa que traz conflitos e questões familiares como o foco da sua 

temática.  

Percebemos essa relação familiar logo nos primeiros instantes do filme, pois vemos 

uma verdadeira relação de amizade entre as irmãs quando Anna chama Elsa para brincar no 

meio da noite. Nessa cena, percebemos que as irmãs mantêm um forte laço sentimental uma 

pela outra, pois, mesmo que Elsa seja diferente e capaz de fazer magia, Anna não vê 

diferenças entre elas ou teme o poder da irmã, mostrando a verdade e pureza do sentimento 

que nutre por Elsa. Ainda nesse aspecto de diferenças percebemos a dualidade entre as duas 

irmãs, onde a mais velha é representada como genuinamente poderosa, ou seja, ela já nasce 

com todo o seu poder e não precisa de uma trajetória de acontecimentos heroicos que a 

tornará forte. Esse detalhe pode parecer simples em um primeiro momento, no entanto ele 

rompe padrões impostos às princesas de contos de dadas como a fragilidade, a impotência e a 

passividade.  

Outra diferença importante é que o lugar de protagonismo é ocupado pelas irmãs 

simultaneamente, cada uma tem o seu próprio arco-dramático para cumprir, onde ambas são 

representadas como personagens esféricas pois suas atitudes, sentimentos e propósitos vão 

sendo desenvolvidos e transformados ao longo do filme a partir das experiências vividas. 

A aparência física de Elsa é mostrada como muitas princesas da Disney, uma princesa 

alta, bonita, loira com pele e olhos claros. No entanto, esse estereótipo de princesa perfeita 

não é bem o que prevalece sobre a personalidade de Elsa. Percebemos que sua aparência 

física e o seu comportamento vão mudando ao longo do filme e essas mudanças acontecem 
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em momentos e por razões específicas da narrativa. No início do filme percebemos que Elsa 

aparece como uma criança feliz e divertida ao lado de sua irmã, ela usa vestido azul e o seu 

cabelo está bem arrumado em uma trança, como percebemos nas imagens abaixo.  

 

Figura 9 Elsa na infância 

    
Fonte: Frozen - uma aventura congelante. Direção: Chris Buck. 

 

Na primeira imagem, percebemos Elsa representada como uma criança feliz e alegre 

brincando na companhia da sua irmã, enquanto na segunda ela está retraída, receosa e com 

medo por ter machucado a sua irmã, mesmo que o acontecido tenha sido causado por um 

acidente e por Anna ter se movimentado muito rápido para Elsa acompanhar. Nas imagens 

acima, percebemos que embora Elsa aparentemente seja uma criança feliz, a fotografia da 

cena é composta por tons azulados, tanto a sala como o seu vestido são de cor azul, uma cor 

clara e fria que remete tanto a natureza dos seus poderes como também a sua personalidade 

em relação a irmã. Ela se sente responsável e a culpa faz com que seus poderes se 

descontrolem e ela involuntariamente congela todo o salão. Elsa então chama pelo socorro de 

seus pais, nesse momento ela demonstra a fragilidade da criança que é.  

Quando percebem o que aconteceu, os pais demonstram preocupação, sobretudo o pai 

que além de já esperar que em algum momento Elsa causasse algum problema com seus 

poderes, ele já sabe exatamente onde levar a princesa Anna. Ele também repreende a filha, 

podemos perceber esse receio dos poderes de Elsa na fala do Rei:  

 

- Elsa, o que você fez? Isso está ficando fora de controle 

- Eu sei onde nós devemos ir14. (Tradução nossa).  

 

                                                           
14- Elsa, what have you done? 

   - I know where we have to go.  
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A fala do rei acaba gerando um efeito de medo em Elsa, que após se justificar dizendo 

que foi um acidente pede desculpas a Anna e esse trauma vai influenciar no seu modo de se 

comportar a partir dali. Quando levada até o Rei dos Trolls ele sugere que a magia de Elsa 

seja apagada da memória de Anna e que fique somente a diversão, Elsa questiona pois ela 

acha que aquilo fará com que Anna de afaste dela: 

 

 - Mas ela não se lembrará que eu tenho poderes?15  

E o Rei logo responde:  

- E melhor assim16. (Tradução nossa)  

 

No diálogo acima, percebemos o medo de Elsa por ter uma parte sua esquecida pela 

irmã e a opressão do Rei sobre o poder de Elsa e a relação das irmãs, já que ele prefere que 

Anna não conheça verdadeiramente sua irmã. O Rei Troll diz que o poder de Elsa irá crescer e 

que há muita beleza nele, no entanto também será perigoso e ela precisará aprender a 

controlar e que o medo será o inimigo da princesa. O rei mais uma vez toma a frente da 

situação e tenta manter todo o controle sobre os poderes de Elsa:  

 

- Não, nós vamos a proteger. Ela consegue aprender a controlar isso, tenho 

certeza. Até lá...nós vamos fechar os portões, reduzir os funcionários, limitar 

seu contato com as pessoas e manter seus poderes escondidos de todos, 

incluindo Anna17. (Tradução nossa).  

 

Essa atitude faz com que Elsa seja trancada em um quarto do castelo e seja privada de 

uma infância saudável ao lado de sua irmã, crescendo reclusa, com medo e principalmente 

achando ser responsável pela segurança de Anna e dos demais ao seu redor. Seu pai acredita 

que para se controlar ela precisa esconder seus poderes e isso se torna um lema para ela, 

esconder quem é para proteger os outros, colocando os outros à frente das suas necessidades. 

Após a reclusão de Elsa, Anna aparece todos os dias para bater em sua porta 

chamando a irmã para brincar ou pedindo que ela simplesmente abra a porta para ela entrar; 

no entanto Elsa aprendeu com seu pai que a porta deve permanecer fechada. Nesse caso, 

percebemos a porta como uma analogia para mostrar que Elsa deve ser inalcançável pelas 

                                                           
15 - But she won’t remember I have powers? 
16-  It’s for the best. 
17 - No, we’ll protect her. She can learn to control it. I’m sure.  

Until then... We’ll lock the gates. We’ll reduce the staff. We’ll limit her contact with people, and keep her 

powers hidden from everyone. Including Anna. 
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pessoas, ela deve sempre se manter escondida. Desse modo, Elsa sempre manda que Anna vá 

embora sem dar explicações, carregando sozinha o fardo da decisão do seu pai.  

 

Figura 10 As irmãs separadas 

    
Fonte: Frozen- uma aventura congelante. Direção: Chris Buck. 

 

Na imagem acima, percebemos as irmãs separadas pelo isolamento imposto pelo Rei, 

percebemos que a cena mantém a dualidade da estrutura do filme e das irmãs, enquanto o 

cenário onde Anna está é mostrado em uma paleta de cores alegre, colorida tanto pelo 

ambiente bem iluminado mostrando que Anna quer ser vista por Elsa, quanto pelas roupas da 

personagem. Por outro lado, a paleta de cores mostrada na cena de Elsa é escura, gélida, com 

pouca iluminação, mostrando que a personagem quer ficar escondida, os móveis são em tons 

escuros e as roupas da personagem são completamente azuis, reforçando a sensação de frieza.  

Outro fator da dualidade mostrado na cena é a felicidade de Anna cantando uma 

canção divertida, traço de uma personalidade social e da maneira de expressar os seus 

sentimentos vistos anteriormente em Branca de Neve, enquanto isso, Elsa não canta, 

característica vista na personalidade da Rainha Má, demonstrando assim um resquício de 

potencial que poderia levar a personagem a torna-se má, já que ela também aparece como 

uma mulher poderosa e sozinha. Ela ainda está encolhida, sentada demonstrando fragilidade e 

tristeza. Contudo, percebemos uma certa semelhança que une as irmãs em meio as diferenças, 

pois as duas estão presas, Elsa pelas grades das janelas e pelo fardo de esconder seus poderes 

e Anna pela porta fechada e por estar sozinha mesmo do lado de fora da sala. 

Enquanto está em seu isolamento, Elsa recebe inúmeras visitas dos seus pais que 

tentam ajudá-la a controlar seus poderes. Quanto mais ela cresce, seus poderes se tornam mais 

difíceis de controlar, vemos também que as roupas vão ficando cada vez maiores e em tom de 

azul mais escuro cobrindo todo seu corpo, como se o seu poder estivesse crescendo e tomando 

o controle sobre ela. Os pais a todo momento tentam ajudar a princesa, porém ela tem medo 
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de chegar perto de qualquer pessoa e acabar machucando alguém. Podemos ver o Rei 

tentando ensinar Elsa a controlar seus poderes no diálogo a seguir:  

 

- As luvas vão ajudar, viu? Esconder 

- Não sentir  

- Não mostrar18. (Tradução nossa)  

 

Os pais das princesas são personagens que, embora se classifiquem como 

coadjuvantes, representam um papel importante para a narrativa, principalmente o pai que 

aparece mais ativo durante o filme. Vemos que o conflito familiar começou nas decisões 

tomadas pelo Rei, pois ele temia que os poderes de sua filha fossem descobertos e ela fosse 

perseguida por isso; porém, esse excesso de cuidado acabou piorando a situação, pois as 

interpretações que ele teve sobre os conselhos do Troll foram equivocados, sobretudo porque 

controlar é diferente de esconder.  

No entanto, podemos perceber que as atitudes tomadas pelo rei mesmo que por amor a 

sua família, acabaram sendo opressoras e foram responsáveis pelo medo, insegurança e a 

reclusão de Elsa, colocando a personagem em uma posição inferior e de passividade. 

Principalmente a atitude de separar as irmãs, já que a falta de diálogo com as duas filhas 

acabou agravando a situação geral do conflito familiar, uma conversa com as filhas surtiria 

efeitos melhores do que separá-las sem nenhuma explicação. Essa afirmativa se concretiza 

quando vemos que após o desparecimento dos pais, quando as irmãs voltam a ficar juntas, 

elas conseguem resolver os seus conflitos, principalmente Elsa que ganha sua liberdade e 

consegue controlar seus poderes. 

Quando o Rei e a Rainha precisam fazer uma viagem, a aparência de Elsa muda mais 

uma vez, agora ela está roupas longas, luvas e o cabelo totalmente preso mostrando mais um 

passo da sua reclusão. O desaparecimento dos pais é um intensificador para o isolamento de 

Elsa, pois ela perdeu as únicas pessoas que sabiam e tentavam ajudar a controlar seus poderes. 

Nesse momento do filme, Anna mais uma vez canta para demonstrar sua tristeza e procura a 

irmã, Elsa, porém sofre sozinha em silêncio como aprendeu com seu pai. Entretanto, 

diferentemente das imagens anteriores que Anna aparecia feliz, com roupas coloridas e em 

uma paleta de cores viva, agora ela aprece triste, com roupas escuras e em uma paleta de cores 

                                                           
18- The gloves will help, see? Conceal it.  

   - Don’t feel it  

   - don’t let it show.  
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mais fria e azulada demonstrando assim a sua tristeza e solidão, onde ela acaba se 

assemelhando a Elsa. 

 

Figura 11 A perda dos pais 

    
Fonte: Frozen - uma aventura congelante. Direção: Chris Buck. 

 

Na imagem percebemos o modo diferente de como Elsa lida com o desaparecimento 

dos pais, o quarto escuro simboliza seu interior e seus sentimentos, ela se sente fria, congelada 

e sozinha. Pela imagem também podemos perceber que enquanto ela se encolhe junto à porta 

os seus poderes se espalham por todo o cômodo, mostrando a dimensão descontrolada dos 

seus poderes se tornando maiores do que ela mesma. Como citado anteriormente, Elsa já 

nasceu poderosa, já nasceu uma como uma personagem empoderada, no entanto ela precisa se 

esconder e demonstrar fraqueza e solidão, trazendo ainda marcas de uma sociedade repressora 

sobre a figura de uma mulher poderosa.  

Três anos após o desaparecimento dos seus pais, Elsa precisa sair do seu isolamento 

para ser coroada Rainha, um grande passo na evolução da personagem que agora seria 

governante de seu reino. Elsa canta pela primeira vez no filme quando está se preparando para 

a coroação; no entanto ela expressa seus sentimentos de receio na canção:  

 

- Não os deixem entrar, não os deixem ver, seja a boa menina que sempre 

deve ser, esconder, não sentir, não mostrar, um movimento errado e todos 

vão saber19. (Tradução nossa).  

 

No trecho da canção vemos que a personagem expressa os ensinamentos que aprendeu 

com seu pai, um discurso que traz marcas de um modo de comportamento ideal a ser seguido, 

como a personagem Branca de Neve, por exemplo, pois afastando-se desse ideal ela estaria 

                                                           
19- Don’t let them in, don’t let them see, be the good girl you always have to be, conceal, don’t feel, put on a 

show, make one wrong move and everyone will know.  
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mais próxima da quebra do padrão esperado pela sociedade. Na coroação ela aparece com 

roupas escuras em tons de verde e preto com uma longa capa cor de vinho, a roupa esconde 

todo o seu corpo, cobrindo dos pés até o pescoço, deixando somente o rosto a mostra e o 

cabelo totalmente preso, mostrando a personalidade e a feminilidade retraída. Quando 

finalmente chega a hora da coroação, mesmo com as mãos tremendo ela consegue concluir a 

cerimônia e é coroada Rainha de Arendelle, mas a briga com Anna faz com que seu maior 

medo aconteça, ela revela seus poderes e demonstra fragilidade e impotência na frente de 

todos, fugindo desesperada.  

Após sua fuga chegamos ao momento do clímax da personagem, pois ela tem o seu 

momento de transformação e libertação.  

 

   

Figura 12 Elsa libera seus poderes 

    
Fonte: Frozen- uma aventura congelante. Direção: Chris Buck. 

 

Nas imagens acima, vemos a transformação de Elsa, nesse momento além de liberar os 

seus poderes, acontece o seu momento de auto aceitação, quando ela aceita quem é 

verdadeiramente sem se importar com as consequências. Esse momento sem dúvidas é o 

divisor de águas para o seu crescimento e empoderamento enquanto mulher. Enquanto canta 

ela analisa os limites dos seus poderes bem como faz uma transformação pessoal mudando a 

sua aparência de como ela deveria ser para como ela realmente é, livre. Como vemos na letra 

da sua mais famosa canção “Let It Go”: 

 

- Não consigo mais segurar, eu não me importo com o que eles vão falar, 

deixe a tempestade aumentar o frio nunca me incomodou mesmo20[...] - É 

hora de ver o que eu posso fazer, testar os limites e rompê-los, sem 

                                                           
20 - Can’t hold it back anymore. I don’t care what they’re going to say, let the storm rage on, the cold never 

bothered me anyway.  
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cobranças, sem erros, sem regras pra mim, eu estou livre21. (Tradução 

nossa).  

 

A primeira atitude em relação a sua aparência é tirar as luvas, deixando assim suas 

mãos livres para usar seus poderes sem medo, logo depois ela tira a capa, a coroa, solta o 

cabelo como uma forma de analogia para a sua feminilidade e transforma o vestido escuro em 

um longo e brilhante vestido com partes transparentes mostrando seu colo, ombros e uma 

fenda mostrando a perna. Agora ela movimenta-se suavemente, com movimentos delicados e 

com as curvas do seu corpo acentuadas pelo vestido. Chegando a sua aparência final, onde 

percebemos que ela vai ficando mais “viva”, as cores que compõem a personagem vão saindo 

de um tom frio para um tom mais colorido, com elementos cintilantes. Essa cena começa no 

escuro da noite e termina ao amanhecer com o claro do dia, mostrando renascimento, uma 

nova vida, um novo começo da personagem.   

Apesar de se isolar em uma montanha distante e criar espinhos de gelo pelo caminho 

ela não quer ser totalmente inacessível, pois deixa uma escada de acesso ao castelo de gelo 

que é encontrada por Anna e seus companheiros. Mostrando que mesmo tendo sido criada 

isolada de todos, um lado seu queria que alguém a alcançasse. E essa vontade é realizada 

quando Anna chega ao castelo após uma longa aventura com Kristoff, Olaf e Sven. Esse 

desejo, no entanto, sempre foi minimizado pelo medo, pois como aprendeu com seu pai ela se 

escondeu desde pequena e deixou a porta fechada para Anna, que tentou incansáveis vezes 

chegar até ela. Depois de sua transformação e libertação ela finalmente abriu a porta para que 

Anna a encontrasse, agora mostrando sua verdadeira face, seu eu interior, que não seria 

revelado enquanto ela estava aprisionada dentro do quarto. Chegando ao castelo de gelo, 

Anna pode verdadeiramente pela primeira vez reencontrar sua irmã, com poderes e livre como 

era na infância onde viviam juntas e felizes. 

A personagem Anna aparece no filme representada como a mais nova das irmãs, uma 

bela e jovem princesa, ao contrário de Elsa, Anna tem cabelos ruivos e olhos verdes, é mais 

baixa que a irmã, é magra e se veste com roupas coloridas e chamativas, sapatos delicados, 

mas assim como Elsa as roupas e comportamentos de Anna também mudam de acordo com 

os acontecimentos do decorrer do filme, passando de tons vivos e vibrantes para tons mais 

claros e neutros mostrado sua evolução da sua personalidade.  

                                                           
21- It’s time to see what I can do, to test the limits and break through, no rights, no wrongs, no rules for me, I’m 

free.  

 



58 
 

Por ser uma personagem específica e uma das protagonistas do filme, ela ganha muito 

espaço dentro da narrativa e desde os primeiros momentos percebemos que Anna é alegre, 

divertida e entusiasmada, além de nutrir um forte sentimento pela irmã. Podemos perceber 

isso enquanto elas brincam juntas, quando ela fica feliz e encantada pela capacidade de Elsa 

criar gelo. Percebemos que essa alegria é um traço marcante e característico da personagem, 

pois mesmo após o acidente enquanto criança e o afastamento repentino de Elsa ela continua 

sendo uma criança feliz e animada que canta e insiste em procurar a irmã mesmo recebendo 

tantos nãos.  

 

Figura 13 Princesa Anna 

    
Fonte: Frozen - uma aventura congelante. Direção: Chris Buck. 

 

Diferentemente de Elsa, que é sempre muito séria, Anna é engraçada, atrapalhada, sem 

“papas na língua”, sempre falando o que vem a sua cabeça sem pensar muito a respeito. Nas 

imagens acima, percebemos a diferença entre as irmãs, pois Anna aparece com expressões 

corporais e faciais divertidas, mostrando sua espontaneidade. Esse acaba sendo um ponto 

crucial para o desenvolvimento pessoal das irmãs, a quebra dessa dualidade onde Elsa precisa 

aprender a se divertir mais e ser mais alegre, enquanto Anna precisa aprender a ter mais 

seriedade e responsabilidade. Uma precisa aprender com a outra a ser melhor e resolver suas 

diferenças.  

Boa parte dessas diferenças aconteceu pela separação das irmãs na infância, pois assim 

como Elsa, Anna também sofreu os reflexos de ter crescido sem a companhia da irmã, em 

parte devido a ela não saber o motivo pelo qual Elsa se afastou dela e achar que foi a 

responsável por isso, ela cresceu achando que tinha algo errado com ela por Elsa não querer 

sua companhia. Essa impressão é reforçada também por achar que os seus pais preferiam a 

irmã mais velha por passarem mais tempo em sua companhia dentro do quarto enquanto eles 

tentavam ajudar Elsa a controlar seus poderes. Todos esses acontecimentos foram 

responsáveis pelo comportamento e construção da personagem.  
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O fato de o Rei esconder das filhas o que aconteceu na infância delas mudou sua 

relação e até mesmo a verdade que elas sabem sobre si mesmas. Por exemplo, a mecha branca 

que ficou no cabelo de Anna após ter sido acertada na cabeça pelo gelo de Elsa, seus pais lhe 

contaram que ela já nasceu com aquela marca e ela conta que foi beijada por um Troll, dessa 

forma ela não sabe totalmente sua verdadeira história. Ela também aparece como uma 

personagem otimista e sonhadora que sonha em encontrar um pretendente para casar, pois ela 

acredita no amor verdadeiro.  

Esse perfil inicial da princesa Anna encaixa-se no filme como uma analogia às antigas 

princesas da Disney, aquelas princesas clássicas que acreditam em amor à primeira vista, e 

felizes para sempre. Como ruptura a isso temos Elsa, pois ela se distancia desse perfil de 

princesa, então temos essa dualidade entre passado e presente, mostrando que Anna ainda 

carrega traços das gerações passadas de princesas enquanto Elsa representa o futuro, para 

onde se está caminhando e deixando o passado para trás. Ao compararmos as irmãs com as 

personagens do primeiro filme analisado, Anna se aproxima de Branca de Neve por suas 

características sonhadoras, e a espera do amor verdadeiro, enquanto Elsa se assemelha a 

Rainha Má, pois aparecem quase sempre sozinhas e céticas em relação ao amor verdadeiro. 

 

Figura 14 Anna no dia da coroação 

    
Fonte: Frozen- uma aventura congelante. Direção: Chris Buck. 

 

Anna também aparece representada como alguém que não leva as coisas muito a sério 

e isso faz com que ela até mesmo esqueça o dia da coroação de Elsa como Rainha de 

Arendelle. Na imagem acima, vemos a cena em que Anna é mostrada dormindo na manhã da 

coroação: além de ter esquecido, Anna aparece despenteada, babando e roncando enquanto é 

acordada por um dos empregados do castelo. Essa cena quebra com o estereótipo de princesa 

perfeitinha sempre arrumada e sem defeitos, mostrando um lado real, fazendo uma 

humanização da imagens das princesas.   
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Na segunda imagem vemos Anna pronta para a coroação, agora ela veste um vestido 

delicado que deixa seu colo, ombros e braços a mostra, com uma saia rodada que possibilita 

movimentos leves e em tom de verde que remete a esperança, em contraste com Elsa com 

roupas pesadas e que cobrem todo o seu corpo na coroação. Percebemos que o verde da roupa 

de Anna está atrelado à esperança pela vontade que ela tem que os portões sejam abertos e 

que ela finalmente possa viver com outras pessoas, percebemos isso no trecho da canção que 

ela canta: 

 

- Porque na primeira vez na eternidade eu não vou estar sozinha. 

- Eu não posso esperar para conhecer todo mundo! (Suspiros) e se eu 

conhecer a pessoa?22 

 

No trecho podemos ver o entusiasmo e a vontade que ela sente em estar em contato 

com a sociedade e sobretudo de conhecer alguém especial.  Envolta nessa aura de esperança e 

entusiasmo, ela sai andando pelo reino e em um momento é atropelada pela chegada do 

príncipe, que vira seu pretendente. De início, temos a impressão de que será mais um típico 

encontro de amor à primeira vista entre a princesa e seu sonhado príncipe encantado dos 

tradicionais contos de fadas, no entanto a cena mostra a quebra do padrão de encontro entre 

princesa e príncipe, pois nesse caso o impacto entre eles quase jogou a princesa dentro do rio. 

Outra quebra de padrões é que o príncipe não chega em um cavalo branco e quem tem um 

cabelo branco é a própria princesa, percebemos isso quando ela pede seu cavalo para ir em 

busca de Elsa na floresta.  

 

Figura 15 Anna encontra o príncipe 

    
Fonte: Frozen- uma aventura congelante. Direção: Chris Buck. 

 

                                                           
22 - ‘Cause the first time in forever I won’t be alone. 

- I can’t wait to meet everyone! (GASPS) what If I meet the one?  
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O príncipe aparece como um sujeito alto, atlético e bem vestido, seu nome é Hans e 

ele vem das ilhas do sul, aqui percebemos a mudança no perfil do príncipe já que além de ter 

um nome, também sabemos de onde ele vem. Anna logo se encanta por ele e juntos eles 

conversam sobre suas vidas e cantam uma canção juntos terminando em um pedido de 

casamento. Essa cena reforça no filme a ideia das princesas clássicas de amor à primeira vista 

e amor verdadeiro.  

Ao comunicar o casamento a irmã agora Rainha, Elsa fica confusa e não aceita que o 

casamento aconteça, pois ela não acredita nesse amor instantâneo, pois eles acabaram de se 

conhecer, mostrando o novo modo de pensar das atuais princesas da Disney: 

 

- Você não pode casar com um homem que acabou de conhecer.  

- Você pode se for amor verdadeiro.  

- Anna, o que você sabe sobre amor verdadeiro?  

- Mais do que você, tudo que você sabe é como afastar pessoas23. (Tradução 

nossa).  

 

Inconformada com Elsa por ela negar o casamento, Anna resolve confrontar a irmã e 

gera a explosão inesperada dos poderes de Elsa. Após a fuga de Elsa, temos a primeira quebra 

do estereótipo de princesa romântica de Anna, pois ela se mostra forte e corajosa quando 

decide partir sozinha em busca da irmã, sem precisar da ajuda de homens, nem seus guardas 

nem do príncipe Hans, que se oferece para a busca. Ela então o deixa na posição que deveria 

ser ocupada por ela de cuidador do reino e parte sozinha à procura de Elsa, demonstrando que 

é aventureira e destemida.  

Durante o caminho, ela encontra Kristoff, que acaba a ajudando na viagem junto com 

Sven, e Olaf, boneco de neve que Elsa criou e deu vida quando liberou seus poderes. Olaf 

aparece como uma alegoria de uma criança, sua personalidade e as atitudes como se fosse a 

personalidade infantil da própria Elsa, contrastando posteriormente com marshmallow, o 

monstro de neve que Elsa criou para espantar os intrusos do seu palácio de gelo e apresenta o 

lado da personalidade de raiva e fúria de Elsa.  

Durante o caminho, Anna fala sobre Hans e Kristoff fica espantado e questionando 

que ela vai se casar com alguém que acabou de conhecer. Ainda durante a aventura, Anna 

mais uma vez mostra-se forte e independente ao salvar a vida de Kristoff que quase caiu em 

um abismo, saindo do estereótipo de que as mulheres é que são salvas por um homem.  

                                                           
23 - You can’t marry a man you just met. 

    - You can it is true love. 

    - Anna, what do you know about true love? 

    - More than you, all you know is how to shut people out. 
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Ao chegar ao castelo e tentar convencer Elsa a voltar, Anna acaba tendo o coração 

congelado acidentalmente por Elsa e começa a congelar. Depois do acidente, seu cabelo 

começa a ficar branco, dando início à transformação dramática pessoal de Anna. Kristoff a 

leva aos Trolls mais uma vez e agora o rei diz que ela irá congelar para sempre ao menos que 

seja salva por um ato de amor verdadeiro.  

Imaginando que um beijo será capaz de desfazer o feitiço, Kristoff leva Anna de volta 

para Arendelle para que Hans a beije, porém, ao chegar lá Anna descobre que Hans na 

verdade não a ama e só queria se aproveitar da oportunidade de casar com ela para roubar o 

trono de Arendelle, já que ele não conseguiria chegar ao trono em seu reino devido a 

quantidade de irmãos na linha de sucessão ao trono.  O enredo do filme tem uma reviravolta, 

pois agora não traz a rivalidade feminina como vilania, mas sim um homem, o príncipe como 

verdadeiro antagonista da história, quebrando os estereótipos de príncipe encantado dos 

contos de fadas clássicos da Disney.  

Hans deixa Anna presa para morrer em uma sala do castelo e tentar matar Elsa, e 

assim ficar com o trono de Arendelle. Anna agora fica presa como Elsa esteve por muitos 

anos, congelando em uma sala pouco iluminada, uma forma de colocar a personagem no lugar 

da outra, sentindo na pele o que Elsa sentiu sozinha em meio ao gelo como uma espécie de 

crescimento pessoal para Anna, uma oportunidade de perceber o lado do outro.  

Com a ajuda de Olaf, ela consegue sair e vai à procura de Elsa mesmo com seu tempo 

acabando, pois agora ela está com o cabelo completamente branco e quase congelando, mas 

antes que isso aconteça ela tem tempo de se jogar na frente de Elsa que está quase sendo 

atingida pela espada de Hans, em um último ato de heroísmo e salva a vida de Elsa.  

Nesse momento, ela descongela, pois, o seu amor e o seu sacrifício para salvar Elsa foi 

o ato de amor verdadeiro que descongelou o seu coração. Essa atitude mostra para as duas que 

o amor sempre foi a solução para os seus problemas, para Anna foi o sacrifício, colocar as 

necessidades do outro à frente da sua e para Elsa o amor é a chave para controlar seus poderes 

chegando assim ao final da jornada de aprendizado. Em seu final, Frozen nos traz mais uma 

inovação em relação aos tradicionais filmes de princesas, pois nesse filme o amor verdadeiro 

aparece como sendo aquele que se sente pelo outro, o amor que é dado sem esperar nada em 

troca e não a perfeição do amor recíproco e verdadeiro que o outro sente, sentimento que não 

está sob o nosso controle e é esperado nos filmes clássicos da Disney. 

Aplicando o teste Bechdel em Frozen: uma aventura congelante de 2013, percebemos 

que o filme receberia o selo de aprovado, pois esse atende positivamente as três perguntas 

básicas, apresentando dessa forma personagens femininas marcantes e empoderadas. O 
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primeiro quesito é alcançado por ter duas ou mais personagens femininas com nome, elas 

também conversam entre si durante praticamente todo o filme e terceiro porque a conversa 

entre elas é algo a mais do que homens ou relacionamentos com eles, embora o assunto seja 

discutido pelas personagens, esse não é somente o que é falado por elas, revelando outras 

questões mais importantes do que relacionamentos. Podemos atribuir essas mudanças aos 

avanços da sociedade, mesmo que o pensamento e comportamento machista não tenham sido 

extintos da nossa sociedade atual, as mulheres conseguiram ganhar voz e espaço, e também 

uma maior participação efetiva nas produções cinematográficas.   
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5. CONCLUSÃO 

 

Aplicando o teste Bechdel no filme Branca de Neve e os sete anões de 1937, pudemos 

perceber que o filme receberia o selo de reprovado por não apresentar personagens femininas 

marcantes. Isso mostra o reflexo da sociedade machista da época, como também a 

superioridade masculina na produção do filme. Em toda a produção de Branca de Neve 

apenas uma mulher participou efetivamente da narrativa. Outro fator que nos leva a essa 

conclusão é que durante todo o filme somente duas mulheres aparecem, Branca de Neve e a 

Rainha Má, enquanto dez personagens masculinos aparecem de forma efetiva na narrativa, os 

sete anões, o caçador, o espelho mágico e o príncipe encantando, mostrando a hegemonia 

masculina do filme. 

Percebemos também as personagens femininas sendo representadas sob o olhar 

masculino e trazendo muitos dos estereótipos instaurados e difundidos sobre as mulheres, por 

exemplo: Branca de Neve carrega o estereótipo de frágil, indefesa, dona de casa, mãe e a 

Rainha Má carrega os estereótipos de madrasta, feiticeira e bruxa. Vemos também que essas 

personagens femininas são construídas como alvo de uma rivalidade, essa rivalidade se 

constitui somente por questões de beleza e não possuem um motivo maior que esse, 

reforçando a ideia de que as mulheres precisam competir pela beleza e não pode existir 

amizade entre duas mulheres, elas precisam ser rivais.  

Vimos que a magia em Branca de Neve e os sete anões (1937) é usada somente para 

fins maldosos, ela é vista somente por uma perspectiva ruim e a inteligência atrelada a uma 

figura feminina também é usada para o mal e para compensar a falta de feminilidade. Outro 

fator característico dos filmes clássicos de contos de fadas é a concepção de beijo de amor 

verdadeiro, onde esse é relacionado à espera, depende do outro, pois a princesa precisa 

esperar pelo príncipe e o amor que o outro sente, uma concepção egoísta do sentimento.  

O príncipe encantado é mostrado como uma generalização da figura masculina, pois 

além da aparência física e do seu encanto à primeira vista por Branca de Neve não ficamos 

sabendo mais nada sobre ele. Ele é mostrado como um ideal, um homem perfeito para casar-

se com uma princesa e assim se tornarem felizes para sempre.  

Muitos desses traços estão relacionados ao momento que a obra foi produzida, levando 

em consideração que Branca de Neve foi produzido em 1937 e a sociedade era diferente, o 

modo das mulheres se vestir, se comportar e demonstrar seus sentimentos era bem mais 

seletivo e a imposição masculina ainda muito forte sobre a figura feminina. Esses costumes 

não fazem mais sentido nos dias atuais, hoje às mulheres conquistaram espaço na sociedade e 
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não se encaixam mais tão facilmente em antigos padrões convencionados em uma sociedade 

machista e patriarcal. Hoje às mulheres não aceitam situações que décadas atrás eram todas 

como normais.  

Após sete décadas temos um novo filme feito a partir de um novo contexto social e 

ideológico, já percebemos os avanços de Frozen em relação a Branca de Neve, pois 

diferentemente do primeiro, Frozen conta com uma mulher responsável pelo roteiro e à frente 

da direção do filme, essa é uma grande conquista para o cenário atual da animação, pois as 

mulheres estão ocupando cada vez mais cargos importantes por trás das câmeras e olhar 

feminino reflete nas produções, principalmente nas personagens femininas que recebem o 

reflexo desses avanços, pois as mulheres compartilham sentimentos e experiências.  

Em Frozen podemos ver uma série de mudanças e estereótipos sendo quebrados em 

relação a Branca de Neve e os sete anões (1937). A primeira grande mudança é que Frozen 

não traz a necessidade de uma história de amor romântico para que o enredo possa se 

desenvolver, e sim traz questões familiares e resolução de diferenças pessoais como trama 

central, quebrando a tradição das princesas clássicas. 

 Percebemos também que a representatividade feminina em tela teve um avanço 

significativo em Frozen já que encontramos quatro personagens femininas que participam 

diretamente no enredo do filme, Elsa, Anna, a rainha Iduna e a troll Bulda, em relação com os 

oito personagens masculinos com maior destaque no filme, são eles: o Rei Agnarr, Kristoff, 

Hans, Olaf, o troll Pabbie, Oaken, Duque de Weselton e o Marshmallow. 

Outra grande mudança em Frozen é a questão da rivalidade entre as mulheres. 

Enquanto em Branca de Neve as mulheres são consideradas rivais e essa rivalidade é 

responsável pelos acontecimentos trágicos do filme, em Frozen a irmandade e o sentimento 

de amor entre as personagens femininas faz com que tudo se resolva no final, onde essas 

personagens não precisam brigar para saber quem é a mais bonita, a mais importante ou a 

mais poderosas. Mesmo sendo tão diferentes entre si, elas acabam trazendo pela primeira vez 

em filmes de princesas da Disney o final de amor entre irmãs, onde o príncipe é o vilão da 

histórias e as princesas salvam o reino.  

Uma mudança significativa em Frozen é que as princesas saem de um patamar de 

idealização da perfeição e são mostradas buscando um afastamento dessa personificação 

ideal, onde as personagens femininas são mostradas como pessoas comuns e demonstram 

sentimentos comuns como: alegria, medos, angústias, esperança etc. pessoas que erram e 

sobretudo que aprendem com os seus erros para alcançar o crescimento pessoal. Elsa, apesar 

de poderosa demonstra medo e insegurança, e tenta supera-los.  
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A magia em Frozen não aparece somente para o mal, como em Branca de Neve e os 

sete anões (1937). A magia agora, apesar de poder ocasionar acidentes e poder ser perigosa, 

Elsa decide a usar para o bem e deixar somente o seu lado bonito prevalecer. Ao passo que 

Anna faz escolhas erradas ao acreditar ter encontrado o amor verdadeiro em um príncipe, mas 

ela assume seus erros e tenta resolver a situação, amadurecendo e percebendo que o amor 

também pode vir de outras formas e lugares. 

A concepção de amor também muda nos dois filmes. Enquanto no primeiro a ideia de 

amor e posta como o beijo do amor verdadeiro, ou seja, esse amor é passivo e egoísta. Em 

Frozen a ideia muda para o ato do amor verdadeiro, essa concepção muda completamente o 

cenário pois demonstra altruísmo, atitude e coloca o outro a frente das nossas necessidade, é o 

amor que oferecemos sem esperar nada em troca.   

O estereótipo do príncipe também é quebrado em Frozen, já que agora ele não é mais 

conhecido como encantado, título que o coloca em um patamar de idealização. Agora ele tem 

um nome, sabemos de qual reino ele é herdeiro, além da humanização dessa personagem 

quando vemos sua frustação e ganancia ao saber que não chegará ao trono do seu reino por ter 

doze irmãos na linha de sucessão ao trono.   

Sobretudo, Frozen quebra os estereótipos de mulheres donas de casas, passivas, 

ingênuas e que apenas esperam pelas atitudes masculinas para serem salvas e ter o seu final 

feliz. Nem de longe Elsa e Anna se encaixam no perfil de princesas que esperam que um 

homem resolva seus problemas, elas saem em busca dos seus objetivos e proporcionam um 

rompimento na ideia de mocinha indefesa, Elsa se mostra forte para enfrentar seus medos, 

Anna se mostra corajosa para sair em busca do desconhecido e juntas elas conseguem 

reafirmar o amor que sempre as uniu. O filme mostra que o final feliz de Elsa não é casar e 

sim poder ser livre sendo quem ela é, e o final feliz de Anna não é encontrar o amor 

verdadeiro com um príncipe encantado, mas sim restaurar o laço de amor com sua irmã.  
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