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RESUMO  

 

As distintas discussões envolvendo o período moderno, ou mais precisamente a sua 

fase líquida (BAUMAN, 2001), que corresponde à nossa contemporaneidade, têm 

suscitado com uma frequência cada vez maior uma compreensão mais apropriada 

acerca da temática da identidade contemporânea, a qual tem absorvido o elemento 

caracterizado da cultura atual: a constante mutabilidade da definição e valoração 

dos seres e objetos e relações sociais. Essa realidade de fragmentação identitária 

(HALL, 2006) tem se acentuado de forma cada vez mais perceptível e insistente 

quando se refere ao sujeito feminino. Nesse contexto, os mecanismos midiáticos 

como o cinema têm se ocupado com uma frequência cada vez maior de retratar 

essa realidade social de mudança constante e substituição do clássico pelo 

moderno. Em especial, os novos contos de fadas do cinema de animação que 

rompem em muitos aspectos com os estereótipos femininos de princesa encantadas 

são um exemplo evidente da descentralização identitária do sujeito feminino na 

contemporaneidade. Assim, nosso objetivo para este trabalho se restringiu a analisar 

nas animações fílmicas Shrek (2001) e Valente (2012) a construção da identidade 

feminina nos contos de fadas contemporâneos. Para a obtenção de respostas a 

nossas questões norteadoras, realizaremos uma pesquisa de caráter qualitativo e 

descritivo, que consistiu no levantamento de ações dessas personagens em 

referência às categorias temáticas estabelecidas, a saber, a posição das mesmas 

quanto a beleza física, o comportamento social e a questão do casamento, tomando 

como respaldo principalmente as teorias acerca da identidade do sujeito 

contemporâneo, na perspectiva sociológica de Bauman (2001; 2004; 2005; 2008), e 

psicanalíticos-sociais de Freud (2010; 2012) em uma relação entre construção 

identitária e cultura e também nas interpretações psicanalíticas dos contos de fadas 

por Bettelheim (2014), Corso e Corso (2006; 2011) e Franz (2010) dentre outros 

importantes teóricos e estudiosos dessas vertentes que nos forneceram importantes 

subsídios para embasar e desenvolver este trabalho de análise. Em suma, podemos 

concluir com esta pesquisa que as duas personagens aqui analisadas, em suas 

preservações e rupturas com moldes femininos clássicos, representam a mulher 

contemporânea em sua evolução e seu amadurecimento pessoal, tão necessários 

como urgentes nesse contínuo processo de construção e reconstrução da identidade 

feminina, à medida que a própria sociedade se modifica e exige desse sujeito uma 

postura coerente com seu contexto cultural, ou ao menos um equilíbrio entre 

realidade exterior e interior desse mesmo sujeito. 

Palavras-chave: Identidade. Feminino. Cinema. Contos. Contemporaneidade. 

 

 

 



 
 

  

ABSTRACT 

 

The distinguished discussions involving the modern period, or more precisely its 

liquid phase (BAUMAN, 2001), which corresponds to our contemporary times, have 

evoked with higher frequency a more appropriate comprehension concerning the 

theme of contemporary identity, which has absorbed a characteristic element of 

contemporary culture: the constant mutability of definition and valuing of beings, 

objects and social relations. This reality of identity fragmentation (HALL, 2006) has 

increased in an ever more perceptible and insistent way, when it refers to the 

feminine subject. In this context, the media mechanisms, such as the cinema, have 

dealt often with portraying this social reality of constant change and substitution of 

modern for classic. Specially, the new cinematic fairy tales that in many aspects 

break away from the feminine stereotypes of enchanted princesses are an evident 

example of identity decentering of the female subject in contemporary times. Thus, 

the objective of this work is to analyze in the animation features Shrek (2001) and 

Brave (2012) the construction of feminine identity in contemporary fairy tales. In order 

to find the answers to the guiding questions, a qualitative and descriptive research 

was conducted, which consisted in the systematization of these female characters’ 

actions in relation to the thematic categories established, nominally their stand as to 

physical beauty, social behavior and the question of marriage, having as a theoretical 

support mainly the works dealing with identity in contemporary subjects, in the social 

perspective of Bauman (2001; 2004; 2005; 2008), and the social psychoanalysis of 

Freud (2010; 2012) in a relationship between identity construction and culture, as 

well as the psychoanalytical interpretations of fairy tales by Bettelheim (2014), Corso 

and Corso (2006; 2011) and Franz (2010), among other important theoreticians and  

scholars from these areas that provided important subsidies to ground and develop 

this analysis labor. In short, this research concludes that both characters analyzed 

here, in their keeping of and breaks with the classic feminine molds, represent 

contemporary women in their evolution and personal growth, as necessary as urgent 

in the continuous process of construction and reconstruction of feminine identity, 

inasmuch as society itself is modified and demands from this subject a coherent 

posture in relation to her cultural context or at least some balance between the inner 

and outer realities of this subject. 

Keywords: Identity. Feminine. Cinema. Short Stories. Contemporaneity. 
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INTRODUÇÃO 

 

As distintas discussões envolvendo o período moderno, ou mais precisamente 

a sua fase líquida1 (BAUMAN, 2001), que corresponde à nossa contemporaneidade, 

têm suscitado com frequência cada vez maior uma compreensão mais apropriada 

acerca da temática da identidade neste tempo. As inúmeras modificações que vêm 

configurando o contexto social e ideológico mundial, desde os primeiros passos da 

era moderna até hoje, têm servido de pano de fundo para a ruptura com o conceito 

tradicional de identidade. Além disso, tais modificações apontam para uma nova 

percepção identitária do sujeito em uma perspectiva mais atual.  

Mesmo sendo esta uma temática farta em estudos, as investigações já 

realizadas não esgotam as indagações e ainda fomentam novas discussões e 

perspectivas diversas sobre as prévias conclusões outrora já apresentadas sobre o 

assunto da identidade moderna. A própria amplitude do tema e a variedade de 

contextos históricos e sociais, os quais remontam às diferentes formas de como o 

sujeito foi e é percebido, exige uma cautelosa revisão de como a identidade vem 

sendo moldada e fragmentada desde a pré-modernidade até o presente contexto. 

O ponto em comum entre as investigações mais preeminentes acerca da 

identidade é a percepção de uma descentralização do sujeito (HALL, 2006) 

contemporâneo. Neste sentido, este sujeito não mais se percebe e muito menos é 

percebido com um perfil fixo e permanente, muito pelo contrário, ele passa cada vez 

mais a incorporar as características do seu atual contexto sociocultural, contexto 

este caracterizado pela fragmentação dos polos de poder sociais, ideologias 

dominantes, papéis e configurações dos sujeitos.  

No que diz respeito à nossa contemporaneidade, essas mudanças ocorrem 

por um processo de liquefação (BAUMAN, 2001; 2005) dos valores, padrões e 

conceitos sociais, sendo exatamente esta característica de transitoriedade de todos 

os processos e estruturas sociais que marcam esse momento da modernidade 

                                                           

1 Zygmut Bauman (2001; 2005) concebe em seus escritos a contemporaneidade como uma extensão 
do período moderno. Ao contrário de outros teóricos dessa área, como Hall (2006), por exemplo, 
Bauman não compreende o contexto histórico atual como um momento pós-moderno, significando 
uma superação da modernidade em si, mas, uma evolução da mesma em fases que culminam no 
que ele mesmo denominou de fase liquida moderna pela efemeridade dos conceitos, valores e 
demais particularidades desse momento das sociedades humanas. Neste sentido, empregaremos 
aqui em muitos casos os termos modernidade e contemporaneidade com mesmo valor de sentido e 
em referência a época atual. 
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tardia. Na verdade, é complexa qualquer definição no que concerne a esta etapa 

histórica, exatamente pela forma transitória de tudo que a compõe.  

Essa realidade de fragmentação identitária (HALL, 2006) tem se acentuado 

de forma cada vez mais perceptível e insistente quando se refere ao sujeito 

feminino. As concepções modernas sobre as funções e identificações para a mulher 

na sociedade atual, têm permeado também todo o processo de desconstrução dos 

tradicionais moldes femininos e criado novos para ocupar o lugar dos antigos. 

Segmentos como o casamento, maternidade e o comportamento social vêm sendo 

modificados por valores e padrões comportamentais e ideológicos coerentes com o 

contexto vigente, os quais objetivam promover e/ou despertar novos saberes de si 

na mulher contemporânea, atuando neste acelerado processo de subjetivação desse 

sujeito. 

Esses discursos subjetivadores têm permeado os mais variados meios de 

comunicação em massa. No que se restringe ao sujeito feminino, a mídia 

contemporânea tem atuado com cada vez mais intensidade na divulgação de novas 

ideologias de vida para a mulher moderna, utilizando, com frequência, discursos 

persuasivos que situam o sujeito feminino em um novo momento histórico, que lhe 

exige uma inovação na forma de ser mulher. Dessa forma, essas vozes midiáticas 

atuam simultaneamente tanto na desconstrução do sujeito feminino clássico como 

na construção de novos perfis. 

Dentre os mecanismos e aparelhos ideológicos midiáticos atuantes nesse 

processo de ressignificação das identidades femininas, a mídia cinematográfica se 

sobressai como a “arte moderna” mais acolhida na sociedade contemporânea. Quer 

seja por suas configurações artísticas modernizadas, que como forma mais rápida 

de entretimento na rotina de vida acelerada contemporânea, o cinema configura-se 

como um veículo cada vez mais utilizado para retratar a realidade social vigente, 

principalmente no que concerne ao sujeito feminino. O cinema de animação2 

exemplifica bem a assiduidade da temática do feminino em uma perspectiva 

contemporânea, exatamente por apresentar em suas produções um revisionismo 

                                                           
2 Utiliza-se este termo para designar as formas de cinema nas quais o movimento aparente é 
produzido de forma diferente da simples filmagem. A técnica mais frequente consiste em fotografar, 
um a um, desenhos cujo encadeamento produzirá automaticamente a impressão de movimento, em 
virtude do «efeito phi» (AUMONT; MARIE, 2006, p. 18).  
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dos clássicos contos de fadas da literatura infantil e com ele expor novos moldes 

para o feminino na atualidade.  

Para tal, os novos contos de fadas do cinema, por vezes apresentam versões 

bem distintas das princesas encontradas nos clássicos literários, promovendo uma 

revisão dos padrões comportamentais, estéticos e ideológicos que moldavam as 

heroínas do mundo encantado. As novas princesas se assemelham às mulheres da 

contemporaneidade, com posicionamentos cada vez mais distantes dos transmitidos 

pelas tradições literárias. São princesas mais independentes, que lutam pelos seus 

interesses e não mais esperam passivamente pelos seus companheiros.  

Essas heroínas refletem até certo ponto e em muitos aspectos a imagem da 

mulher moderna que, está cada vez mais envolvida com novas práticas de 

comportamento e escolhas pessoais, como por exemplo, novas formas de 

percepção estética e de relacionamentos sociais, práticas estas comumente 

associadas à construção da identidade feminina. E são esses novos modelos de 

identificação do feminino que têm despertado não somente o interesse do público 

infantil, mas também, de jovens e adultos de todas as idades e gênero, exatamente 

pelas particularidades que tais animações compartilham com a realidade social 

contemporânea. Os novos contos de fadas suscitam assim reflexões sobre todo o 

imaginário construído acerca do feminino em muitas culturas e nas épocas mais 

remotas.  

Dentre os questionamentos que essa nova percepção do sujeito feminino 

suscita, nos detivemos a investigar quais identidades femininas são construídas nos 

novos contos de fadas apresentados pelo cinema de animação. E em consonância 

com esta questão, buscamos também desvendar quais as identidades que se 

inserem nestas produções cinematográficas em resistência e/ou conformação aos 

padrões tradicionais delimitados para o feminino.  

Neste sentido, consideramos de suma importância as discussões aqui 

promovidas, acerca da representação que o sujeito feminino tem recebido nesta 

modalidade do cinema moderno que é o cinema de animação. Não somente por ser 

este, um gênero em expansão na sociedade atual, mas, principalmente, para 

compreendermos como este tipo de mídia incorpora novos discursos subjetivadores 

e reflete a imagem da mulher contemporânea em conformidade com tais discursos.    

Assim, o objetivo do trabalho é analisar nas animações fílmicas Shrek (2001) 

e Valente (2012) a construção da identidade feminina nos contos de fadas 
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contemporâneos. Com o intuito de facilitar a efetivação de nosso objetivo principal, 

buscamos verificar e contrastar a posição de resistência e/ou conformação assumida 

pelas personagens Fiona (SHREK, 2001) e Merida (VALENTE, 2012) com relação 

às seguintes categorias de análise, selecionadas mediante um levantamento de 

temas mais frequentes nas animações fílmicas que tratavam da temática da 

identidade feminina: a) o padrão estético feminino; b) o comportamento social e c) a 

percepção/postura acerca do casamento. 

Para a obtenção de repostas às questões norteadoras, realizamos uma 

pesquisa de caráter qualitativo e descritivo, que consistiu no levantamento de ações 

dessas personagens em referência às categorias temáticas estabelecidas e também 

na descrição e discussão crítica dessas ações com respaldo em teorias acerca do 

objeto de estudo.  

As informações foram coletadas por meio da observação dos dois filmes: 

Shrek (2001), primeiro longa da série de mesmo título, produzido pela DreamWorks 

Animation, e a animação Valente (2012) produzido pela Pixar Disney. O método de 

análise utilizado foi o comparativo, por meio do qual, as informações acerca das 

duas personagens femininas aqui selecionadas, depois de coletadas e registradas 

foram analisadas comparativamente. Selecionamos também algumas cenas que 

melhor oportunizaram a discussão das categorias, com intuito de tornar o trabalho 

cada vez mais centrado nas metas propostas. Os resultados foram interpretados de 

forma crítica, por meio da discussão de teorias que permitiram a compreensão das 

informações e a formulação de prévias conclusões. 

Dentre essas teorias, contamos com as discussões sobre a identidade na 

modernidade, em uma perspectiva sociológica do sujeito contemporâneo fornecida 

por Hall (2006) e Bauman (2001; 2004; 2005; 2008). O primeiro nos fornece o 

conceito de identidade fragmentada, argumentando que na dita modernidade tardia 

o sujeito que antes, acreditava ser unificado em torno de um “eu” coerente assume 

uma identidade agora fragmentada e inconstante. Neste mesmo sentido, o segundo 

teórico também apresenta em suas discussões a inconstância dos valores sociais 

vigentes, os quais são categorizados como frágeis e rápidos e que inevitavelmente 

impregnam no sujeito moderno identidades líquidas que têm essa particularidade de 

fluidez e efemeridade como característica primordial. 

Também dentro das discussões acerca das modificações na atual fase 

moderna, fizemos uso ainda das contribuições de Giddens (1993), que nos auxiliou 
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na temática das relações pessoais na modernidade, focando a sexualidade e o 

casamento na perspectiva moderna e Novaes (2006) com suas análises acerca do 

uso do corpo na sociedade contemporânea, mais precisamente do corpo feminino e 

as inúmeras questões envolvendo a construção de uma identidade estética em uma 

sociedade em que, o peso das imposições neste sentido moldam o perfil feminino 

por meio dos discursos de consumo da beleza padrão, propagada pelos veículos 

midiáticos globalizados. 

Ainda dentro da temática da identidade, também fizemos uso das 

contribuições de Freud (2010; 2012) referentes à compreensão psicanalítica do 

sujeito e à construção da sua identidade como dependente do vínculo estabelecido 

entre civilização e inconsciente. No âmbito da psicanálise, a identidade é 

gradualmente construída por meio de processos psíquicos e simbólicos do 

inconsciente humano, não sendo este um processo pronto desde o nascimento ou 

fixo durante toda a vida de um sujeito. Neste sentido, o sujeito passa a ser resultado 

dessa negociação entre desejo e ordem, as quais se desenrolam tanto no campo 

inconsciente, por meio da impressão de alguns valores sociais como normas 

exigidas para o convívio coletivo, como também no campo externo, na sociedade 

que insere essas ordens e exige da pessoa a sua adequação para felicidade do 

grupo, ainda que esta sacrifique o prazer individual. Além de tomarmos as 

contribuições freudianas como base da teoria psicanalítica também utilizamos 

fundamentos de alguns estudiosos dessa teoria na perspectiva moderna como 

Lasch (1986), Mezan (1986), Nasio (1995), Zimerman (1999) e Elia (2010). 

 Contamos ainda com as contribuições de Propp (2006) acerca da 

conceitualização de contos encantados e as discussões de Corso e Corso 

(2006/2011), Franz (2010) e Bettelheim (2014) nos auxiliando nas interpretações 

psicanalíticas dos contos de fadas tradicionais e contemporâneos, promovendo 

assim a reflexão acerca da formação identitária feminina por meio da relação de 

distintos elementos simbólicos encontrados nestes contos e as possíveis leituras em 

referência à mulher contemporânea.  

Além destes primeiros teóricos, fizemos uso também de algumas das teorias 

de Michel Foucault (1996; 2005), no que se refere às discussões sobre mecanismos 

controladores de poder e os modos de subjetivação, os quais atuam de forma 

conjunta na formação de distintas identidades nas mais variadas épocas e contextos 

sociais, além das discussões acerca do controle sobre a sexualidade do sujeito por 
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meio de práticas que se fundamentam nas normas que regulam as relações 

conjugais.  

Quanto à organização das discussões resultantes desta pesquisa, estão 

estruturadas em três capítulos, além da introdução e considerações finais. Na 

introdução apresentamos de forma sucinta a temática da identidade feminina na 

contemporaneidade e as demais partes que compõem o trabalho. Na sequência 

temos o primeiro capítulo de conteúdo teórico que se ocupa de algumas discussões 

concernentes à identidade do sujeito na contemporaneidade, estando dividido por 

uma subseção que discute especificamente acerca da condição feminina, das crises 

fragmentárias que a mulher vem acompanhando até a era moderna no que tange a 

alguns aspectos constitutivos de sua posição enquanto sujeito social.  

O segundo e o terceiro capítulos estão destinados à análise dos filmes 

selecionados para a realização desta pesquisa, cada um deles constituído por três 

subseções que tratam das categorias temáticas propostas para a discussão. O 

segundo capítulo analisa a construção da identidade feminina na personagem Fiona 

do longa metragem Shrek (2001) e é composto por três subseções temáticas que 

discutem a referida personagem nos seguintes aspectos que compõem sua 

personalidade de princesa neste conto de fadas: a questão dos valores estéticos, o 

comportamento social feminino e a percepção desse sujeito acerca do casamento.  

O terceiro e último capítulo aplica esta mesma metodologia à personagem 

Merida, do longa animado Valente (2012), ressaltando alguns aspectos, nos quais 

nos detemos mais neste segundo em relação ao primeiro. Posteriormente são 

apresentadas e discutidas as convergências e divergências entre as personagens 

Fiona (SHREK, 2001) e Merida (VALENTE, 2012) no que concerne à aplicação das 

categorias selecionadas para estas personagens, buscando identificar as mudanças 

e/ou conformação na construção da identidade feminina no contexto 

contemporâneo. 

Na sequência, apresentamos as conclusões obtidas no trabalho de análise, 

as quais, certamente possibilitam uma reflexão mais precisa e fundamentada acerca 

do sujeito feminino e sua construção identitária no atual contexto moderno em que 

nos encontramos. Partindo das reflexões suscitadas esperamos promover a reflexão 

acerca dos valores peculiares à fase líquida do contexto sociocultural moderno como 

elementos importantes na construção das identidades femininas contemporâneas, 
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assim como, uma negociação entre moldes tradicionais e modernos no que se refere 

aos aspectos mais assíduos da constituição do sujeito feminino hoje.  

 

1 A IDENTIDADE DO SUJEITO NA SOCIEDADE LÍQUIDO MODERNA. 

 

 Antes de adentrarmos de fato na discussão acerca da construção da 

identidade feminina nos novos contos de fadas apresentados pela mídia 

cinematográfica contemporânea, é de fundamental importância, para embasar nossa 

discussão, discorrermos inicialmente a respeito da situação da identidade feminina 

na sociedade atual. Dessa forma, o presente capítulo está constituído pelas 

contribuições teóricas dos estudos culturais, alguns apontamentos da psicanálise 

como mediadora na compreensão da formação da identidade e o seu vínculo com a 

sociedade nesse processo construtor, além das contribuições das práticas 

discursivas que permeiam toda a sociedade na produção de identidades. 

 Para melhor compreender todos os aspectos que nos pareceram significativos 

abordar, optamos por apresentar as discussões teóricas acerca da identidade do 

sujeito de forma mais geral, sem especificar já de imediato as peculiaridades 

tangentes à identidade do sujeito feminino na contemporaneidade. E isso por 

entendermos que os processos vivenciados pela mulher, no tocante às alterações 

pelas quais a identidade vem passando no decorrer das fases da era moderna, são 

comuns a todos os sujeitos e não somente ao feminino e, dessa forma, embora não 

restrinjamos a discussão inicial completamente à identidade da mulher 

contemporânea, contudo não deixamos de contemplá-la dentro das questões aqui 

refletidas já nesta primeira etapa do capítulo. 

Para tanto, dividimos este capítulo em duas partes: uma discussão 

introdutória e mais abrangente acerca da identidade do sujeito na atual fase 

moderna, denominada aqui de modernidade líquida, ou fase líquido-moderna ou 

ainda de contemporaneidade (BAUMAN, 2005; 2001). E posteriormente, em uma 

subseção do capítulo, apresentamos uma discussão mais direcionada 

especificamente ao sujeito feminino e a sua representação nos contos de fadas do 

cinema no que concerne aos três aspectos constitutivos da condição feminina 

selecionados para este trabalho: a estética feminina, o comportamento social e a 

percepção do casamento. 
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Dito isso, passemos então à primeira parte da nossa discussão, a qual trata 

da questão da identidade, de um modo mais abrangente, em nosso contexto 

contemporâneo. Inicialmente, é importante mencionar que a chamada modernidade 

não é um período que podemos caracterizar de forma fixa. Esse período da história 

é composto por fases que foram gradativamente sendo alteradas por distintos 

processos metamórficos dos valores, crenças e atitudes práticas. Bauman (2001, p. 

36) afirma que “a sociedade que entra no século XXI não é menos “moderna” que a 

que entrou no século XX; o máximo que se pode dizer é que ela é moderna de um 

modo diferente”. 

A busca constante por modernizar-se e destruir o que foi criado em prol de 

construções mais modernas, é o que assemelha a modernidade em todas as suas 

fases e é também o que a diferencia dos outros períodos da história das sociedades 

humanas (BAUMAN, 2001). A busca desenfreada por renovação e abandono ou 

transformação do antigo culminou em uma fase de profunda efemeridade dos 

conceitos e valores estabelecidos. O novo perde esse caráter antes mesmo de 

qualquer possibilidade solidificadora. É a chamada modernidade líquida (BAUMAN, 

2001; 2005) que, como o próprio nome sugere, caracteriza-se pela fluidez de tudo 

que é tomado como concepção, valorativo e de alguma forma adotado socialmente. 

No tocante à questão da identidade do sujeito moderno, poderíamos dizer que 

essa fluidez tem sido amplamente discutida em nossa sociedade. E isso porque a 

contemporaneidade é uma época em que os valores e as formas de pensar não só a 

vida em coletividade, mas principalmente a vida como indivíduo3 social, possui 

diversas alternativas de ser sujeito em sociedade, as quais, podem muitas vezes 

serem contraditórias, mas, plurais o suficiente para garantir que haja opções 

variadas para escolher. 

Bauman (2005) defende que essa problemática em torno da identidade só 

surge, de fato, com a exposição a comunidades unidas por ideias e por valores 

comuns. Como na sociedade ocidental atual, a variedade de ideais e valores é tão 

ampla quanto efêmera, a possibilidade de identificações com comunidades de 

pensamento e princípios valorativos torna-se tão ampla que o que ocorre é uma 

extensa rede de identidades, as quais (usando uma linguagem comum ao nosso 

                                                           
3 Adotamos aqui a noção sociológica de indivíduo, apresentada pelo dicionário da língua portuguesa 
Aurélio, o qual nos apresenta o referido termo como referente a sujeito e não como no sentido 
morfológico que compreende o termo como “aquele que não se pode dividir”.  
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contexto globalizado) estão conectadas por algum ou alguns desses princípios e 

ideais que compartilham. 

Neste sentido, se eventualmente alguém, por algum motivo, deixa de partilhar 

determinado ideal que permitia a identificação com os demais do grupo, ele é 

imediatamente desconectado por esse divórcio de afinidades, no entanto ele é ao 

mesmo tempo reconectado pelo fato de identificar-se com o grupo em outros 

aspectos que os assemelham, ainda que estes últimos sejam contraditórios ao 

motivo, ou seja, escolhas, preferências, ideologias etc. que os separou inicialmente. 

Dessa forma, esse conectar-se e desconectar-se da identificação social é tão 

frequente quanto variável, já que na cultura atual as posições dos sujeitos acerca 

dos mais variados elementos da vida em sociedade e individual variam tanto quanto 

os ideais que os constroem. 

A frequente mutabilidade dos valores, das crenças, e dos modelos das 

relações entre os indivíduos e da própria estrutura social como um todo, têm afetado 

de forma significativa a noção de identidade. Neste sentido, a identidade dos sujeitos 

pertencentes a essa fase reflete de forma significativa os cambiantes processos de 

liquefação das estruturas e ideologias sociais até então vigentes. Contudo, é 

possível compreender a construção da identidade como uma obra que se harmoniza 

como o contexto social vigente. Assim, a identidade pode ser concebida como 

produto do ambiente social, sendo alterada em conformidade com cada época. No 

entanto, convém ressaltar que a construção da identidade, não é resultado apenas 

do meio cultural, mas seria um “cruzamento entre algo que vem de nós (o 

equipamento psíquico com o qual nascemos) e algo que nos vem de fora, isto é, da 

realidade externa” (MEZAN, 1986, p.21). Essa realidade externa é regida por 

mecanismos sociais que regulam o comportamento dos indivíduos em sociedade. 

Desta forma, a satisfação natural do sujeito é limitada pelas normas da vida 

civilizada. Freud (2010) chama a essa satisfação plena do ser humano de princípio 

do prazer, o qual estabelece a finalidade de vida do sujeito e também domina o 

funcionamento do aparelho psíquico. Neste sentido, a felicidade usufruída em 

sociedade trata-se apenas de uma pequena parcela de uma imensidão que é retida 

pelas repressões sociais. 

Tais repressões se fizeram necessárias a partir do momento em que a 

satisfação plena dos desejos individuais apresentou-se como ameaçadora da vida 

em coletivo, exigindo ao indivíduo o sacrifício da vontade individual em prol da 
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satisfação do grupo. Dessa forma, os indivíduos passaram a adaptar as suas 

pretensões de felicidade as inúmeras possibilidades de sofrimento que lhe poderiam 

acometer, assim como, adequaram também o princípio de prazer inicial ao princípio 

de realidade por força das exigências do mundo externo (FREUD, 2010). 

Essas adequações do sujeito ao meio social se dão por meio de inúmeros 

instrumentos disciplinadores que atuam em conjunto com o discurso do bem 

coletivo. As instituições sociais em suas muitas faces de atuação que exercem esse 

constante exercício de inserção do indivíduo como parte do coletivo e, portanto, 

forçando-o a adequar-se às normas de convívio em sociedade são responsáveis 

pelo processo de “civilização” do indivíduo. Uma dessas instituições é a família, 

como uma pequena parcela da sociedade que impõe limites e regras aos seus 

componentes com intuito de moldar a conduta dos seus membros e tornar o convívio 

no espaço familiar possível, funcionando, dessa forma, como uma preparação para 

a convivência em sociedade como extensão do lar.  

Os pais como autoridades máximas impõem normas e determinam 

orientações que servirão como base para construção da personalidade. Não nos 

esqueçamos de que estes pais, como parcela da sociedade contemporânea, 

reproduzem não só ideologias de sua formação pessoal, mas também da cultura 

vigente. Sobre isso, Zimerman (1999) fala acerca do sentimento de inteireza da 

identidade sentido pelo sujeito como resultado: 

[...] da elaboração das distintas identificações parciais que, desde os 
primórdios foram se incorporando no sujeito pela introjeção do código de 
valores dos pais e da sociedade. Este processo complica-se na medida em 
que cada um dos pais modeladores da identificação do filho, por sua vez, 
também está identificado com aspectos parciais ou totais dos seus 
respectivos pais [...] (ZIMERMAN, 1999, p.130). 

 

 Entendemos que os valores de outras gerações são, de certa forma 

projetados na identificação de gerações mais recentes. Somam-se a isto as 

mudanças culturais atuantes em cada época e que tanto inserem novos elementos 

ideológicos na formação das identidades, como também modificam até certo ponto o 

código de valores dos pais impresso nos filhos. É por este motivo que esse 

sentimento de identidade que o sujeito traz consigo por toda a vida não é fixo, mas 

está em constante construção e passível das mais variadas modificações no 

decorrer da existência.  
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 Por isso, Zimerman (1999) menciona os fatores “heredo-constitucionais4”, as 

experiências emocionais paternas e os traumas vivenciados na vida adulta como 

sendo os três componentes formadores da personalidade, segundo os postulados 

freudianos que representam essa relação indivíduo e sociedade, sendo a família 

como parte introdutória e mais intensa que o sujeito experimenta na sua formação. A 

respeito desse reconhecimento da ordem social na constituição da personalidade   

 

Para a psicanálise [...] o sujeito só pode se constituir em um ser que, 
pertencente à espécie humana, tem a vicissitude obrigatória e não eventual 
de entrar em uma ordem social a partir da família ou de seus substitutos 
sociais e jurídicos (instituições sociais destinadas ao acolhimento de 
crianças sem família, orfanatos etc.). Sem isso ele não só não se tornará 
humano (a espécie humana, em termos filogenéticos, não basta para fazer 
de um ser nela produzido um ser humano, argumento que dá sentido à 
palavra humanização) como tampouco se manterá vivo: sem a ordem 
familiar e social, o ser da espécie humana morrerá (ELIA, 2010, p. 39).  
 

Compreendemos que a família exerce esse importante papel de inserção do 

indivíduo na sociedade, por meio das projeções que, principalmente, os pais fazem 

nos filhos. Em consonância com isto: 

 

[...] uma mãe com características fortemente “narciso-simbiotizadoras” 
doutrinará seu filho no sentido de quem ele é (na visão dela), como ele deve 
ser (especialmente que ele aprenda a funcionar, tendo como desejo maior o 
de ser o maior “desejo” da mãe), o que e quem ele será quando crescer e 
como ele deve sentir, agir e amar (ZIMERMAN, 1999, p.110) 

 

Isto implica no fato de que aquilo que o sujeito é deriva e muito, não somente 

de fatores culturais, ou seja, do ambiente em que ele se encontra inserido e das 

suas relações pessoais no decorrer de sua existência neste espaço cultural, mas, 

também daquilo que é dito nesse contexto pelos grupos que o compõem, aos quais 

pertence esse mesmo indivíduo. Isso significa dizer que, os pais, como grupo social 

introdutório do sujeito em sociedade exerce essa função de constituição da 

personalidade do indivíduo pela função da linguagem. Mezan (1986) nos aponta a 

figura materna como a principal desse processo de projeção dos valores sociais no 

sujeito. A mãe exerce, portanto, uma função de transmissora da voz social, inserindo 

                                                           
4 Um dos três fatores formadores da personalidade humana segundo a clássica equação etiológica 
freudiana formada além dos fatores heredo-constitucionais, também pelas antigas experiências 
emocionais com os genitores e as experiências traumáticas da realidade na vida do sujeito. Os 
fatores heredo-constitucionais se referem portanto, a predisposição genética inata dos indivíduos e a 
sua relação de dependência com as experiências vivencias no ambiente externo e por meio das 
intervenções maternas para o desenvolvimento das potencialidades do sujeito (ZIMERMAN,1999). 
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dessa forma na psique da criança pensamentos que tem por funcionalidade a 

identificação, a qual se dá pelo exercício da linguagem, fazendo com que o filho se 

identifique pelo discurso introduzido pela mãe. 

Na atual fase moderna, as constantes modificações no grupo familiar e 

principalmente nos discursos que moldam a formação contemporânea dessa 

pequena parcela da sociedade, têm representado uma contribuição significativa na 

formação identitária da geração atual. Dentre os eventos que têm reformulado o 

significado de família nesta fase da modernidade podemos enfatizar os novos papeis 

da mulher na sociedade ocidental, deixando de ser exclusivamente de filha ou mãe 

para assumir outras funções condizentes com o discurso hodierno de ser mulher 

moderna. Consequentemente, a posição do homem como chefe do lar também 

sofreu modificações diversas (ZIMERMAN,1999). 

Convém ainda salientar como elemento chave nesse processo de constituição 

da identidade, a crescente transformação do sujeito e de suas relações sociais em 

produto de consumo com o auxílio da mídia globalizada como estratégia de 

consumo e acúmulo de capital, que gradativamente atrelam a identidade um valor 

comercial, algo que pode ser adquirido por meio dos produtos ofertados e 

consumidos pelas pessoas. Para complementar esta ideia, “Na sociedade de 

consumidores, a dualidade sujeito-objeto tende a ser incluída sob a dualidade 

consumidor-mercadoria” (BAUMAN, 2008, p.30),. Dessa forma, a soberania do 

sujeito, ainda segundo este mesmo autor, é atualizada, passando a ser 

representada agora pela soberania do consumidor, conferindo assim ao indivíduo a 

supremacia deste último como uma das marcas identitária primordiais dos sujeitos 

na sociedade ocidental atual.  

Dessa forma, a própria subjetivação do sujeito passa a ser resultado de uma 

constante e incessante busca de tornar-se uma mercadoria desejável ao outro 

(BAUMAN, 2008), a satisfação individual é norteada na sociedade do consumo pelo 

que temos e pelo que podemos ter materialmente falando, assim como a própria 

subjetividade do sujeito é representada pelo possuir e pelas possibilidades de 

adquirir novas posses. Neste sentido, a identidade inevitavelmente passa a refletir 

essa cultura do “ter” em detrimento do “ser”, a qual exclui como desinteressantes os 

que não se encaixam em tal ordem. Lasch (1986, p. 22) complementa esse 

pensamento com o seguinte argumento: 
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A produção de mercadorias e o consumismo alteram as percepções não 
apenas do eu como do mundo exterior ao eu; criam um mundo de espelhos, 
de imagens insubstanciais, de ilusões cada vez mais indistinguíveis da 
realidade. O efeito especular faz do sujeito um objeto; ao mesmo tempo, 
transforma o mundo dos objetos numa extensão ou projeção do eu.   
 

Esse mesmo autor ainda ressalta que essa insubstancialidade do mundo 

externo não é decorrente de uma fraqueza no caráter do indivíduo, mas, é resultado 

da própria ação consumista das inúmeras mercadorias produzidas e ofertadas 

continuamente. 

Um ponto crucial que rege essa transição do sujeito para consumidor na atual 

fase moderna é a efemeridade valorativa que envolve a prática consumista. A 

satisfação que os produtos comparados promovem dura apenas o tempo suficiente 

para que outro ocupe o seu lugar no mercado como mais atrativo e eficaz, fazendo 

com que os consumidores desejem o mais recente, mais moderno e 

consequentemente o mais desejável pelo outro em sociedade.  

Essa mesma prática envolve a construção de novas identidades na atual fase 

líquido moderna, na qual os indivíduos e suas relações em sociedade são 

rapidamente atingidos por novos modelos de ser sujeito e de relacionar-se 

socialmente. Caso não se modernizem em conformidade com as novas tendências 

que provocam o desejo e produzem a satisfação social, esse mesmo sujeito pode 

facilmente ser descartado, assim como se faz com os produtos que outrora eram 

atraentes, mas agora foram substituídos por outros melhores, ou pelo menos, mais 

modernos. 

Neste sentido, o indivíduo moderno passa não só a ser consumidor assíduo, 

mas também a própria mercadoria que precisa se atualizar as inovações da 

sociedade líquido moderna (BAUMAN, 2001) para não ficar encostado nas 

“prateleiras” da marginalização social. As exigentes atualizações modernas são tão 

voláteis em sua duração que o que se vê é um consumo de múltiplos produtos que 

garantam o prazer e que ilusoriamente prolonguem a satisfação pessoal de se achar 

na moda e logo, ser atraente aos inúmeros olhares sociais. E no que tange à 

identidade que é diretamente afetada por tal ideologia, significa uma verdadeira 

“esquizofrenia identitária”, em que o sujeito assume e descarta inúmeras identidades 

sociais, na maioria das vezes antagônicas entre si, conforme a ordem social de 

aceitação ou negação e cada uma delas, e mais ainda mediante o grau de 

popularização que cada uma delas carrega em curto espaço de tempo. Em 
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consonância com esta assertiva, “Uma sociedade de consumidores define a escolha 

não como a liberdade de escolher uma linha de ação em vez de outra, mas como a 

liberdade de escolher todas as coisas simultaneamente” (LASCH, 1986, p. 29). 

Ainda no tocante à identidade do sujeito na contemporaneidade, são 

exatamente as novas exigências de adequação cultural que fazem as identidades 

fragmentarem-se em torno de vários polos de desejo e satisfação pessoal, criando 

consequentemente inúmeros focos, um mais desejável e mais moderno que o outro, 

logo, mais atraente ao consumo pelos indivíduos igualmente mais modernizados. Os 

indivíduos de outrora, centrados na crença de uma identidade sólida se veem agora 

imersos em uma enxurrada de possibilidades identificadoras que de alguma forma 

representam a satisfação e a felicidade para os indivíduos. É por este motivo que a 

chamada “crise de identidade” vivenciada pelo sujeito contemporâneo não se 

restringe ao seu deslocamento individual, como sujeito centrado em uma única 

identificação pessoal, mas também, em um deslocamento do próprio cenário social e 

cultural no qual este sujeito está inserido, resultando assim em um tipo distinto de 

alteração estrutural da nossa sociedade em que “[...] as paisagens culturais de 

classe, de gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade [...]” (HALL, 2006, p.9), 

que antes forneciam sólidas identificações para os sujeitos, agora são alterados em 

suas bases, ocasionando concomitantemente as alterações quanto à identidade dos 

indivíduos em sociedade.  

A globalização e o neoliberalismo têm um papel preponderante neste 

descentramento das estruturas sociais e consequentemente do sujeito moderno. O 

que vemos na contemporaneidade é exatamente a impregnação dos valores líquido-

modernos da economia na construção das identidades, valores estes cunhados na 

essência da vida globalizada e na capitalização dos sujeitos e das suas relações em 

sociedade. 

No que concerne à globalização e seu efeito na construção identitária do 

sujeito contemporâneo, destacamos o poder de persuasão exercido pela mídia atual, 

a qual oferece por meio das mais variadas estratégias, possibilidades de 

reconhecimento do sujeito, tanto por si mesmo, como pelos demais do seu grupo 

social, como indivíduo que se destaca dentre os demais, mediante os perfis 

ideologicamente construídos pelos interesses midiáticos.  

Outro efeito da vida globalizada em sociedade é a individualização do sujeito, 

o qual já não percebe mais a vida em grupo como uma vida obrigatoriamente em 
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comunidade, pelo menos não mais no sentido compreendido pelas civilizações pré-

modernas. Dessa forma, conforme menciona Bauman (2001, p.39) “A apresentação 

dos membros como indivíduos é a marca registrada da sociedade ocidental 

moderna.” E nesta perspectiva, os interesses individuais são priorizados sobre o 

coletivo e, isso, no entanto, apesar de ser ambivalente, não exclui a vida coletiva e 

muito menos as suas exigências, mas apenas a adequa aos interesses atuais. 

Nessa perspectiva, a construção da identidade do sujeito contemporâneo, não 

exclui o cidadão em detrimento do indivíduo; antes, essa construção passa também 

a depender desse bom relacionamento entre ambas as dimensões do sujeito, por 

meio da ressignificação da vida em sociedade e do papel coletivo e individual de 

cada um. Dessa forma, essa individualização do ser torna-se ambivalentemente 

coerente com a vida em coletivo, à medida que são construídas novas identidades, 

com as quais o sujeito possa integrar-se, sendo que cada uma delas não pertence a 

um único grupo especifico, mas representam a pluralidade de princípios e 

preferências que moldam as identificações das pessoas, proporcionando 

inevitavelmente um agrupamento das individualidades especificas de cada um, 

construindo assim uma identidade comum ao grupo.  

Ou seja, a grande rede de identificações tecidas no contexto moderno 

consiste na ligação dos seus membros pelos seus interesses individuais. Neste 

sentido, a lógica dos interesses em comum na sociedade contemporânea reside no 

fato de que, por meio deles, o sujeito satisfaz aos seus interesses individuais e, 

assim como outrora, essa identificação por interesses comuns não é uma escolha, 

mas sim um dado inevitável (BAUMAN, 2001). 

 Essa modificação, ainda que contraditória até certo ponto, é coerente com a 

transformação da sociedade coletiva em sociedade individualista para práticas de 

consumo. Essa mudança, consequente do Neoliberalismo econômico, apresenta os 

indivíduos e suas relações sociais como produtos comercializados. A mídia como 

mecanismo ideológico de maior poder e alcance social em nossos dias utiliza as 

mais variadas táticas com essa finalidade de comercialização de identidades 

desejáveis aos sujeitos, fazendo assim da identidade a principal oportunidade de 

comercialização.  

 Assim, o que o sujeito é, passa a ser aquilo que ele possui. A própria 

construção da identidade ganha esse caráter comercial, por meio de termos como 

“investir em si mesmo”, o qual exemplifica esse caráter financeiro associado à 
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subjetividade do indivíduo em nossa modernidade. Semelhantemente, a própria 

relação do sujeito com a civilização é também totalmente regida por esse processo 

valorativo, em que o princípio de felicidade (FREUD, 2010) e satisfação pessoal dos 

indivíduos depende da sua inserção na sociedade de consumo e não somente disto, 

mas principalmente de sua constante participação. 

 A transitoriedade dos valores e dos modelos de identificações ofertados pela 

mídia representa bem essa assiduidade consumista do indivíduo contemporâneo. 

Pessoas, assim como coisas, são substituídas por outras à medida que 

oportunidades melhores surgem com pessoas mais atualizadas e coerentes com o 

estilo moderno. Sobre o poder persuasivo da mídia globalizada sobre o imaginário 

coletivo Bauman (2001) argumenta:  

 

Imagens poderosas, “mais reais que a realidade”, em telas ubíquas 
estabelecem os padrões da realidade e de sua avaliação, e também a 
necessidade de tornar mais palatável a realidade “vivida”. A vida na telinha 
diminui e tira o charme da vida vivida: é a vida vivida que parece irreal 
enquanto não for remodelada na forma de imagens que possam aparecer 
na tela (BAUMAN, 2001, p. 99). 

  

A mídia seduz com imagens que tornam a realidade sem graça e carente de 

uma perfeição, que só o consumo das identidades vendidas pela mídia pode 

ilusoriamente conceder. As pessoas passam a reger o seu comportamento, sua 

rotina, seus relacionamentos e gostos respaldadas no discurso midiático. E, na 

contemporaneidade esse mecanismo é tão atuante, na formação dos perfis 

identitários, que achar-se em moldes não apresentados pela mídia como aceitáveis 

gera desconforto e a necessidade de adequação logo é suscitada. 

A própria validação do que é o não aceitável passa pelo olhar da mídia antes 

se ser consumido pelo público. A sensação de escolha e liberdade é apenas uma 

ilusão frágil para que cada dia se busque novos padrões que violem os modelos 

tradicionais de percepção do sujeito. Neste sentido, a mídia atua como mecanismo 

produtor de identidades que são ratificadas pelas próprias ferramentas midiáticas 

atuais.  

No entanto, essa aprovação das identidades por parte da mídia não é feita 

com o intuito desinteressado ou meramente piedoso, mas sim, com o de garantir de 

alguma forma a ampliação do mercado consumidor, que só é possível por meio, 
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primeiramente da validação dessas identidades como atraentes, interessantes e 

capazes de trazer a real felicidade aos indivíduos.  

Os sujeitos encontram na atividade de “ir às compras” não somente a 

satisfação de adquirir os produtos inovadores e desejáveis socialmente, mas, eles 

compram as identidades ofertadas nas prateleiras de supermercados e grandes 

centros comerciais por meio desses produtos que trazem consigo o discurso de 

satisfação e reconhecimento social garantido pelo consumo. Quanto àqueles que 

são impedidos dessa “escolha” de identidades, por não terem acesso à sociedade 

de consumo, restam as identidades marginalizadas que sobram na sociedade, assim 

como os produtos que estão fora de moda e, portanto ficam “encostados” nas 

prateleiras das lojas. (BAUMAN, 2001).  

É claro que esse discurso não se aplica somente a esses grupos excluídos 

por questões financeiras, mas tem sido também comumente utilizado em referência 

aos chamados grupos de minorias, os quais, por muito tempo, por motivos 

contingenciais não obtiveram o espaço igualitário na sociedade. Dentre esses 

grupos enfatizamos aqui o sujeito feminino, que tem recebido, por influência dos 

movimentos feministas a partir da década de 1960, uma significativa atenção no que 

tange à sua representação social e individual. 

A mídia cinematográfica como arte moderna tem investido nessa temática da 

identidade do sujeito com o mesmo interesse consumista comum às demais faces 

de atuação da mídia globalizada. No que concerne à representação de novas 

identidades para o sujeito feminino, são apresentados novos perfis como os mais 

condizentes à realidade atual da mulher e, portanto, bem mais atraentes do que 

seus antecessores. Questões quanto à posição da mulher na sociedade, os papéis 

desempenhados pela mesma e a própria percepção de si diante dos novos padrões 

de vida social têm sido frequentemente tema dos mais variados campos estéticos, 

ou seja, o cinema, na pintura, literatura, música, teatro, fotografia e outros que 

trazem as novas identidades femininas como oportunidades de identificação e 

aceitação dos sujeitos. O cinema como uma dessas ferramentas artísticas tem 

funcionado também como veículo ideológico que ratifica discursos sociais vigentes e 

insere novas ideologias em conformidade com os interesses dominantes. 

Um bom exemplo dessa ação realizada pelo cinema atual encontramos na 

produção de novos contos de fadas do cinema de animação, que inserem em seus 

enredos personagens femininas algumas vezes conhecidas do mundo literário, mas 
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com uma roupagem diferente da convencional. Esta representação, por sinal, vem 

sendo defendida pela mídia cinematográfica de forma assídua, funcionando não 

somente como ferramenta de entretenimento moderno, mas principalmente como 

mecanismo ideológico de produção de identidades para o sujeito feminino, as quais 

são construídas em torno de pelo menos três aspectos de representatividade típica 

desse sujeito: o perfil estético, o comportamento social e a questão do matrimônio.  

É facilmente verificável que tanto em contos literários como nas novas 

produções de histórias encantadas feitas pela mídia cinematográfica, os perfis 

femininos são moldados em torno desses segmentos, os quais não são os únicos na 

composição de ideais de identificação feminina, mas que se destacam por sua 

assiduidade nessas modalidades de contos de fadas, assim como por sua constante 

associação com o sujeito feminino. 

  

1.1 A identidade feminina nos contos de fadas do cinema de animação 

contemporâneo 

 

Os contos de fadas modernos trazem em suas tramas muitos dos conflitos 

vivenciados pelo sujeito feminino na contemporaneidade, como por exemplo, a 

busca pelo corpo perfeito ou ainda, a aceitação do corpo diante das exigências 

estéticas sociais, a questão da postura considerada adequada ou não para uma 

mulher e principalmente, as discussões em torno do casamento, como por exemplo, 

a possibilidade de um “feliz para sempre” mesmo recusando a identidade de esposa, 

comumente assumidas pelas princesas nos contos de fadas clássicos. A 

contextualização dos contos clássicos ao nosso contexto atual tem sido uma 

constante nas produções cinematográficas de inúmeros estúdios de renome. Essa 

descaracterização convencional das heroínas encantadas, em muitos aspectos tem 

sido a proposta explícita dos novos contos encantados, objetivando apresentar, por 

meio das novas identidades construídas para o sujeito feminino, novos paradigmas 

de beleza, comportamento e papéis sociais que por muito tempo formaram um perfil 

fixo para a mulher nos contos de fadas literários. 

Bettelheim (2014) considera tais modificações feitas nos contos de fadas 

literários pela mídia televisiva e cinematográfica como uma simplificação dos temas 

e conflitos vivenciados pelos personagens das versões literárias, abrandando assim 

o seu sentido e roubando o seu significado mais profundo. No entanto, convém 
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atentar para o fato de que os contos de fadas do cinema, longe de serem 

unicamente produtos da indústria cultural ou ainda, simplificações das narrativas 

literárias, eles adaptam os temas comuns aos contos clássicos ao contexto cultural 

vigente, facilitando assim a assimilação da utilidade reflexiva que os contos de fadas 

promovem. Além disso, esses novos contos inserem novos temas que representam 

exatamente os conflitos atuais da personalidade do sujeito, trazendo questões que 

fazem parte de sua realidade. 

Essa assertiva também se harmoniza com a percepção de Corso e Corso 

(2011, p.182) denominando os novos contos de fadas do cinema como “contos 

intimistas”, os quais apresentam a jornada interior do herói em busca de seu 

reconhecimento próprio como sujeito, sendo posteriormente também reconhecidos 

como tal pela própria sociedade na qual se encontram inseridos. Dessa forma, 

ressaltam as suas verdadeiras virtudes não só para os olhos sociais, mas 

principalmente para si próprio. Dessa forma, podemos dizer que os contos de fadas 

atuais do cinema, trazem temas pertinentes ao contexto atual e também consigo 

uma carga simbólica e reflexiva de valor equivalente aos contos literários. 

Outro elemento característico desses novos contos do cinema, segundo os 

teóricos supracitados é a alteração no público alvo desses contos. Apesar de se 

tratarem de versões de histórias infantis, esses contos não estão especificamente 

dirigidos a esse público. Muito pelo contrário, ousaríamos dizer que tais contos não 

se destinam ao público infantil, mas sim ao público adulto, exatamente por abordar 

questões que afetam a este, de um modo particular.  

No que concerne à estruturação desses novos contos, podemos dizer que ela 

preserva muitos dos elementos constitutivos dos contos do gênero maravilhoso.  

Propp (2006) descreve alguns desses elementos inerentes aos contos de fadas, 

dentre os quais interessa aqui mencionar apenas alguns mais comuns como a 

situação inicial, na qual os personagens são apresentados, assim como suas 

funções na história também são definidas: a saída de um dos membros de casa, a 

imposição de uma proibição ao herói ou heroína da história, a proibição é 

transgredida, o herói/heroína deixa-se enganar e ajuda involuntariamente o 

antagonista, o herói/heroína deixa a casa, é submetido a uma prova, ele é ferido ou 

temporariamente vencido, o antagonista é vencido o dano inicial causado é reparado 

e o herói/heroína retorna ao lar.  
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Grande parte desses elementos é preservada, até certo ponto, nos contos de 

fadas do cinema. Um dos mais frequentes é o caráter resolutivo dos contos, que 

consiste em um final feliz para o herói ou heroína envolvido. Para Bettelheim (2014) 

esse é um dos elementos primordiais na caracterização do conto de fadas, e 

podemos perceber que o desfecho feliz é também uma parte preservada nas 

histórias feitas pela mídia cinematográfica, ganhando, no entanto uma dimensão 

distante da felicidade convencional apresentada pelos contos tradicionais, sugerindo 

assim, outras opções de “felizes para sempre” diferentes das consagradas nos 

contos literários é proposto para os novos heróis e heroínas e mais próximo dos 

anseios modernos referentes à felicidade. 

 As modificações no perfil das personagens nos contos contemporâneos 

demarcam algumas das principais divergências que essas novas modalidades de 

histórias encantadas evidenciam. Elas representam o cenário cultural vigente e as 

ideologias que configuram os novos perfis femininos e que, além disso, dialogam 

com os perfis clássicos em uma tentativa de desconstrução do antigo e afirmação do 

novo como característica primordial da modernidade. 

Corso e Corso (2011, p.184) falam sobre essa adequação dos contos de 

fadas ao nosso contexto social atuante como resultado da própria transformação do 

sujeito moderno: “Os contos de fadas mudaram porque nós mudamos, eles nos 

acompanham há séculos, trocam de roupa a cada nova geração, e não parecem dar 

sinais de cansaço”. Dessa forma, os contos de fadas do cinema expressam os 

anseios do sujeito moderno, seus dilemas e conflitos existenciais nessa nova fase 

da modernidade. Neste sentido, podemos dizer ainda, a partir de Corso e Corso 

(2011), que os contos de fadas se adaptam a novos momentos temporais e 

culturais, assim como a novos públicos. 

Essa adaptação dos contos ao cenário histórico atual tem focado em 

aspectos que, por séculos, traçaram a identidade feminina nessas histórias, 

promovendo significativas alterações na forma como esse sujeito se percebia e era 

socialmente percebido também. A figura da princesa tem sido uma das mais 

utilizadas para a quebra dos padrões femininos nos contos encantados. As novas 

princesas dos contos cinematográficos deslocam-se em alguns aspectos 

constitutivos da idealização tradicional das heroínas clássicas. Em sua maioria, são 

mulheres que apresentam configurações de beleza divergentes do modelo padrão 

de beleza encantada, possuem comportamentos tradicionalmente inadequados às 
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mulheres, principalmente as princesas, e, além disso, discutem questões 

concernentes aos dilemas femininos e situações comuns ao contexto cultural 

moderno, envolvendo o papel feminino na sociedade. 

A questão da estética feminina é uma das mais discutidas nos contos 

contemporâneos. A mulher dos contos tradicionais sempre foi apresentada como 

dotada de uma beleza singular e arrebatadora do olhar social. Sendo essa beleza 

construída como um padrão rígido e inalterável. Nos contos atuais, a beleza física 

continua ocupando um importante espaço dentre os conflitos vivenciados pelo 

sujeito feminino; no entanto, sua exposição tem focado mais na problemática entre 

supervalorização da forma em detrimento da essência desse sujeito, questão essa 

recorrente no imaginário coletivo contemporâneo.  

Dessa forma, nos contos do cinema, a mulher tem sido representada cada 

vez mais com aspectos físicos outrora considerados como inadmissíveis para uma 

heroína, os quais, em maior ou menor grau eram mais constantes em 

representações de vilãs. Novaes (2006, p. 28) afirma que um número considerável 

de estudos psicológicos já realizados provou que há uma tendência muito comum 

em atribuir um caráter agradável a seres ou coisas consideradas belas, enquanto ao 

oposto há uma inclinação bem maior em percebê-las como desagradáveis. Essa 

associação do caráter com o físico é um elemento importante na caracterização das 

princesas nos contos literários, elemento esse que vem sendo cada vez 

resignificado pelos valores contemporâneos. 

Corso e Corso (2011) sublinham que nos contos contemporâneos o 

verdadeiro vilão passa a ser a beleza superficial, representada por uma mera 

aparência física dotada de beleza, mas ao mesmo tempo desprovida deste atributo 

em termos de personalidade. Essa representação simbólica da beleza física versus 

a beleza da alma, aplicada tanto a heroínas como as vilãs dos novos contos do 

cinema, suscitam novamente a discussão da supervalorização do corpo em 

detrimento da subjetividade do homem moderno.  

Dessa forma, as novas histórias do cinema trazem, na construção estética de 

suas personagens, perfis cada vez mais distantes dos ditames de beleza feminina, 

com personagens que tanto se afastam do estilo de beleza europeizado nos contos 

tradicionais, como incorporam elementos atípicos a heroínas como aparências 

monstruosas, outrora destinadas às vilãs, e comportamentos e papeis sociais até 

então restritos ao gênero masculino. 
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Neste sentido, os elementos que compõem a feminilidade das novas 

princesas do cinema compreendem aspectos que as distanciam, até certo ponto, 

dos estereótipos femininos criados nos contos tradicionais e as aproximam de certa 

forma das questões que envolvem as mulheres reais do cotidiano. A inserção, por 

exemplo, de princesas gordas, como Fiona, a princesa ogra do longa animado Shrek 

(2001) dialoga com as discussões atuais em torno do corpo feminino, o qual esteve 

restrito a um tipo representativo de beleza; o corpo magro. A própria inserção das 

chamadas modelos Plus size5 no mundo da moda atual expressa bem essa 

interação entre os mundos que fundamentam as novas histórias encantadas do 

cinema: o mundo dos contos de fadas e o mundo contemporâneo. 

No entanto, a apresentação de uma beleza feminina diferente da 

convencional não significa uma democratização das diferentes formas estéticas 

femininas, mas, sim, apenas mais uma estratégia discursiva capitalista de inclusão 

que visa ofertar produto consumível para os mais variados tipos de públicos. Embora 

a ditadura da beleza, equipada com os mais variados discursos de verdade como o 

discurso de saúde, do bem estar e até mesmo da própria satisfação pessoal, 

fomente cada vez mais a adesão à beleza standard, contudo, o aumento de peso da 

população como um todo é um fator inegável. Dessa forma, as mulheres acima do 

peso considerado ideal, buscam cada vez mais produtos que satisfaçam as suas 

necessidades femininas e o mercado atual, apoiado pelas mídias de massa, ofertam 

e vendem a identificação estética desejada pelos seus produtos. 

Dessa forma, o que é normativo para a mulher contemporânea, segundo 

Novaes (2006, p. 28), “não é o fato dos modelos de beleza serem impostos, uma vez 

que o discurso sempre foi esse, nem mesmo de que seja dito que ela deve ser bela, 

mas o fato de se afirmar, sem cessar, de que ela pode ser bela, se assim o quiser”. 

Neste enfoque, a tradicional preocupação histórica da mulher com a beleza, 

transformou-se, na contemporaneidade, em responsabilidade do próprio sujeito 

feminino, deixando de ser meramente um dever social, para ser, além disso, um 

dever moral (NOVAES, 2006). 

                                                           
5 Palavra inglesa que significa “tamanho grande”. Usado inicialmente pelos norte americano em 
referência a todos os tamanhos de roupas acima do número 44, o termo vem sendo amplamente 
empregado na contemporaneidade para designar um estilo de moda voltado para sujeitos 
considerados acima do peso “normal”. 
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Ademais, esses novos perfis de beleza feminina proclamados pela mídia 

como diferentes e que respeitam a forma natural feminina, apenas constroem novos 

padrões femininos baseados nos primeiros, com intuito de vender a satisfação de 

ser como a norma, e assim ser desejada pelo outro. Dessa forma, a inserção de 

mulheres com tipos físicos fora do padrão de magreza dominante, não significa que 

há uma valorização desse perfil estético fora do convencional, e muito menos uma 

aceitação da beleza real feminina, já que essas modelos assim como as magras têm 

as suas “imperfeições” disfarçadas pelos recursos midiáticos, a fim de mostrar uma 

pele impecável e as suas curvas controladas por distintos aparatos de 

embelezamento feminino, o que na maioria das vezes não corresponde à realidade 

corporal da mulher contemporânea. É uma questão de simulacro com a manipulação 

de imagens e assim o uso do auto-espetáculo como reconfiguração discursiva. O 

resultado será um novo padrão estético, assim como o padrão da magreza que é tão 

inatingível como qualquer outro propagado pela mídia globalizada. 

Outro elemento importante a ser ressaltado ainda aqui é a carga ideológica 

negativa embutida no vocábulo “gorda”, a ponto de se fazer necessário a 

substituição do termo por palavras como Plus Size, “cheinha”, etc., dentre outros 

termos que visam minimizar a rejeição social a estes tipos estéticos e oferecer algo 

que seja tão superficial como os modelos de magreza já padronizados como 

identidade a ser consumida pela mulher que se encontra fora das possibilidades de 

consumo voltadas para estes modelos. Ser considerada gorda adquiriu um valor 

negativo em nossa sociedade ao longo dos anos, servindo implicitamente como 

sinônimo de feiura e logo, o oposto a magreza e a beleza, que são apresentadas de 

forma conjunta, em que a beleza depende da magreza para ser reconhecida 

socialmente. 

Outra questão ainda inerente a essa problemática da beleza feminina é a 

proclamação do valor de satisfação conferido por essas identidades de beleza 

produzidas pelos veículos midiáticos. Bauman (2008) menciona que a noção de 

felicidade passou a ser relacionada, na sociedade contemporânea, com a satisfação 

de necessidades criadas pelo próprio sistema capitalista. Neste sentido, a posição 

do sujeito em sociedade não é meramente passiva por consumir as identidades 

vendidas nos produtos por ele consumidos, mas, ele também age ativamente à 

medida que se expõe publicamente vendendo a sua imagem nas redes sociais, no 

trabalho, na relação conjugal etc., servindo assim de modelo.  
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A sociedade ocidental é atualmente, a sociedade das imagens, vigiada pela 

vasta gama de redes que unem desconhecidos como amigos, expondo a sua 

intimidade e exigindo uma aparência atraente e digna de atenção nesses espaços. 

Conforme diz Novaes (2006) a sociedade globalizada deixou de ser simplesmente 

particular para ser pública, e para esta, a aparência vale muito e para o sujeito 

feminino, que possui todo um histórico de preocupação com a beleza física, correr 

atrás da beleza admirável pelos olhos sociais é um imperativo para a realização 

pessoal. 

Freud (2010) menciona essa valorização da beleza pela sociedade como um 

meio de realização pessoal e alcance da felicidade. O que nos leva a supor que, tal 

felicidade, advém exatamente da aceitação do outro, sendo, portanto, dependente 

do gosto desse outro para aquisição do sentimento de felicidade e realização 

pessoal do indivíduo. Este autor aponta ainda a relação com os demais em 

sociedade como uma das mais dolorosas esferas do sofrimento humano ao qual 

estamos inevitavelmente fadados muito mais do que ao sentimento de felicidade que 

tanto almejamos. O que sugere que a desaprovação coletiva de determinados tipos 

estéticos é fundamental para a rejeição individual desse sujeito que vê nos olhos do 

outro o espelho que afirma ou nega a validade do seu perfil estético. 

Essa afirmativa do autor ressalta esse poder que o outro exerce na satisfação 

ou no sofrimento do sujeito. A própria identidade passa a ser construída por meio 

dessa expectativa do outro sobre nós. Ratifica-se:  

 
As fontes de nossas excitações são os vestígios deixados em nós pelo 
impacto do desejo do outro, daquele ou daqueles que nos têm por objeto de 
seu desejo. [...] é como se nossas próprias produções reavivassem, por sua 
vez, o desejo do outro (NASIO, 1995, p. 31). 

 

Dessa forma, entendemos que as identidades são moldadas neste sentido, 

com o intuito de refletir os interesses do outro, aquilo satisfaz e atrai o outro sujeito, 

a ponto de os indivíduos desejarem corresponder a esse anseio interativo e mais 

ainda, sob a pena de em não fazê-lo, tornar-se desinteressantes e, portanto 

excluídos de algumas possibilidades de relacionamento social com os demais. A 

indústria cultural investe nesse dilema entre ser aceito socialmente para aceitar-se 

como sujeito, à medida que massifica os gostos e preferências, ofertando um 

número variado de identificações a serem consumidas, mas todas moldadas pelos 

mesmos interesses consumistas. Bauman (2001, p. 99) fala acerca disso dizendo 
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que: “Os utensílios produzidos em massa é ferramenta da variedade individual. A 

identidade ‘única’ e ‘individual’ só pode ser gravada na substância que todo mundo 

compra e que só pode ser encontrada quando se compra”. 

Neste sentido, o ter uma identidade, está intimamente ligado a consumir os 

itens que o identificam com o que se anseia ser identificado, o que tem levado o 

sujeito feminino a viver na constante ansiedade de atingir o objetivo de ser o que 

midiaticamente é valorizado.  Dessa forma, a mulher contemporânea passa a viver 

entre o eu real, que corresponde a sua realidade e o eu ideal, que é uma idealização 

perseguida pelo sujeito feminino como objeto de desejo e satisfação pessoal. 

Segundo Freud (2012), esse escape da realidade governada pelas leis humanas e 

constantes desprazeres que as mesmas proporcionam, em muitos casos, em busca 

de um mundo idealizado e perfeito de satisfação individual, é exatamente o que 

caracteriza as neuroses, as quais de certa forma compreendem esse constante 

sentimento de mal-estar e insatisfação pessoal despertado em muitas mulheres na 

rotina atual diante da busca incessante em atingir os ideais de beleza perfeita 

reforçados diariamente pela mídia global, nos padrões ocidentais do que vem ou não 

a ser esteticamente atraente. 

Além dos atributos físicos e estéticos, também nos importa discutir a questão 

do comportamento social feminino como um dos aspectos que compõem a 

identidade da mulher nos contos contemporâneos. A discussão acerca de ser ou 

não feminina pelos modos de vestir-se, falar, andar, dentre outros, são pontos focais 

nesta discussão, visto que, os arquétipos construídos em torno do perfil feminino 

compreendem dentre outras características um padrão comportamental. 

Nos contos clássicos, a mulher representada pelas princesas é descrita como 

dócil, frágil e, principalmente, submissa. Arriscamo-nos a dizer que de todos os 

elementos que compõem a personalidade feminina nestes contos, a submissão é a 

base de todos eles. A percepção da mulher submissa teve e ainda tem um espaço 

enraizado em muitas culturas, principalmente na cultura ocidental, pois mesmo 

depois de processos contra a inferiorização do feminino em detrimento do 

masculino, bandeira dos movimentos feministas atuantes desde a década de 1960 e 

ativos até hoje, ainda assim, em muitos aspectos, o posicionamento desigual entre 

gêneros distintos é muito expressivo. Quinn (1999, p. 114) assinala que “todas as 

sociedades distinguem o trabalho feminino do trabalho masculino” e ainda ressalta 

que tais distinções servem com intuito de manter a mulher submissa ao homem. 



35 
 

  

A própria iniciativa de tomar atitude em iniciar vínculos afetivos era algo 

restrito até pouco tempo atrás ao sujeito masculino, por ser considerada uma 

postura indecente para uma mulher expor os seus desejos e sentimentos para um 

homem, inclusive seu próprio marido.  

 
Diferentemente das mulheres, os homens podem ser bem mais expressivos 
e diretos em suas tentativas de conquista. De fato, socialmente, espera-se 
que o homem inicie o namoro e dite sua evolução [...] Está claro que cabe à 
mulher o papel de freio aos desejos do corpo (PINSKY, 2014, p. 82). 

  

Muitos contos de fadas clássicos foram severamente modificados com o 

intuito de promover uma disciplina do sujeito feminino. É o caso, por exemplo, da 

versão de Perrault de Chapeuzinho Vermelho (1985), que recebeu um final 

moralizante, com intuito de reforçar os valores da época, de reprimir ações femininas 

consideradas levianas, como falar com homens estranhos ou de alguma forma se 

deixar seduzir por eles, enfatizando nessa personagem o castigo que as moças 

como Chapeuzinho recebem por desobedecerem a essa ordem: serem devoradas 

pelo lobo. Já a versão clássica da Bela Adormecida (1697) deste escritor não só 

apresenta a beleza inerente ao perfil feminino da época, como também a submissão 

absoluta em relação ao masculino, tendo essa princesa, assim como as suas 

semelhantes, o final feliz idealizado para as mocinhas obedientes. 

No caso dos contos de fadas contemporâneos, do cinema de animação, o 

sujeito feminino incorpora em seu posicionamento novos padrões comportamentais. 

O primeiro deles é quanto à postura, a qual foi por muito tempo traçada entre 

orientações que consistiam em correto e errado para uma mulher. Esses novos 

contos apresentam princesas que optam, por exemplo, por não está sempre bem 

vestida ou preocupadas com a aparência e com os modos perante o público, não se 

limitam a tarefas convencionalmente femininas como acontece, por exemplo, com a 

princesa Merida do longa animado Valente (2012), que não se interessa pelos 

conceitos de beleza e comportamento estabelecidos para uma princesa. Além disso, 

apresenta um interesse nada comum para o seu papel, pois são com os elementos 

paternos que Merida mais se identifica e não com os interesses impostos por sua 

mãe como recomendáveis para uma princesa.  Dessa forma, as novas princesas do 

cinema, em muitos aspectos fogem do molde tradicional de feminilidade construído 

para heroínas de contos de fadas, apresentando particularidades inovadoras em 

muitos aspectos constitutivos da identidade feminina nas histórias encantadas.  
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Mas, dentre os comportamentos adotados por essas novas princesas 

encantadas, o abandono completo ou parcial da passividade tipicamente atribuída 

ao sujeito feminino, nessas histórias, representa uma das mudanças mais 

significativas. O comportamento passivo e o estereótipo de fragilidade têm sido 

quebrados em muitos casos desses contos modernos do cinema, em que as 

princesas lutam pelo que querem e se defendem dos perigos e não mais esperam 

apenas pela ação do masculino passivamente, mas em muitos casos agem por si 

mesmas e defendem os seus próprios interesses.  

Um bom exemplo dessas novas heroínas dos contos cinematográficos é 

Mulan, personagem feminina da animação fílmica da Disney, produzido em (1998) e 

que leva o mesmo nome da personagem. Na história a jovem chinesa, age de forma 

corajosa quando espontaneamente se passa por guerreiro e luta em defesa do seu 

povo, no lugar do seu velho pai, um guerreiro debilitado pela idade. Em semelhança 

de Mulan, outras personagens femininas têm se destacado com configurações e 

atitudes que em muitos casos rompem com o imaginário feminino construído pelos 

contos convencionais, apresentando assim, mulheres que exercem funções comuns 

a essas histórias, mas com perfis bem divergentes do tradicional. 

O último ponto que gostaríamos de inserir nesta discussão é o 

posicionamento das novas princesas dos contos cinematográficos, frente ao 

casamento. O casamento e a maternidade foram por muito tempo o objetivo de vida 

de praticamente toda mulher, sendo raras as que não tinham esses anseios de vida 

como suas prioridades essenciais. A mulher tinha toda a sua identidade desde cedo 

construída em torno da consumação desses papéis de esposa e mãe. Foucault 

(2005) fala acerca desse direcionamento do casamento como caminho a ser 

seguido, um evento natural na vida do sujeito, estando fundamentado em pelo 

menos duas implicações básicas que seriam: a realização da sexualidade de forma 

adequada e a procriação como contribuição social. 

Durante muito tempo, essa segunda justificativa fundamentou 

majoritariamente a escolha do casamento. Para o sujeito feminino, o matrimônio era 

a oportunidade de ser reconhecida socialmente, já que a identidade de esposa 

conferia à mulher um estereótipo de mulher honesta e digna de honra. A realização 

de uma união era impulsionada fundamentalmente por motivos financeiros e 

políticos. O casamento era a oportunidade de fazer alianças entre famílias e também 

de perpetuar linhagens. Giddens (1993) sublinha que, na Europa pré-moderna, 
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grande parte dos casamentos se fundamentavam, não sobre a base da atração 

sexual mútua, mas, sim, a da situação econômica. Entre os pobres, o casamento era 

uma forma de organizar o trabalho agrário, ficando a demonstração de afeto e 

carícias sexuais fora da rotina conjugal. A mulher era uma espécie de propriedade 

que passava do pai para o esposo, o qual passava agora a deter o poder sobre ela. 

A celebração do casamento era feita de forma muita simples, na casa da 

noiva, em uma espécie de negociação entre as famílias envolvidas. A igreja que 

inicialmente se mantinha mais à margem da realização dessas uniões, passou a 

obter de certa forma uma participação gradativa nessas celebrações. Por volta do 

século IX a igreja já começava a intervir nos casamentos de nobres e reis, 

estabelecendo preceitos e condutas norteadoras, tanto da celebração matrimonial 

quanto da sua consumação e permanência (VAINFAS, 1986). 

Os preceitos que regulamentavam a conduta no matrimônio não tinham o 

amor romântico como norteador de tais práticas, mas sim, os interesses dos 

envolvidos, na maior parte das vezes, quando não exclusivamente, os interesses 

masculinos. O caráter romântico do casamento, segundo Giddens (1993, p. 53), 

ganhou essa perspectiva romântica, por ocasião de alguns motivos que 

influenciaram o sujeito feminino no final século XVIII, dentre os quais o autor 

menciona a formação do lar, a modificação na relação entre pais e filhos, devido a 

separação entre lar e ambiente de trabalho e em consequência deste, a “invenção 

da maternidade” que surge com resultado da necessidade da interferência feminina 

na educação dos filhos com uma participação mais afetiva que equilibrasse o rigor 

paterno, associando assim, a personalidade afetiva como um traço tipicamente 

feminino, estereotipado nas figuras da esposa e da mãe como identidades fixas da 

mulher.  Esses fatores construíram todo ideal da mulher anjo, submissa e passiva, 

voltada para o lar, fazendo do romantismo um elemento tipicamente inerente à 

personalidade feminina, ao passo que, o homem se posicionava entre o amor e a 

paixão, vivenciados fora do lar e o amor romântico expressado na relação 

matrimonial que consistia na pureza da relação conjugal. Esse tipo feminino é 

definido por Woolf (1996) como:  

 
[...] intensamente compassiva. Era imensamente encantadora. Era 
profundamente abnegada. Ela dominava todas as difíceis artes da vida 
familiar. Sacrificava-se diariamente [...] resumindo, ela era tão 
condescendente que nunca tinha uma ideia ou desejo próprio- em vez disso 
preferia concordar sempre com as ideias e desejos dos outros. Acima de 
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tudo – nem preciso dizer- era pura. A pureza era considerada a sua maior 
beleza – o rubor de suas faces, sua graça maior. Naqueles dias – os últimos 
da rainha Vitória- cada casa tinha seu anjo (WOOLF, 1996, P. 43-44). 

 

Esse estereótipo da mulher dócil e submissa começa a mudar com a chegada 

dos valores modernos e as implicações ideológicas na construção de um novo perfil 

para a mulher. A própria sexualidade do sujeito feminino adquiriu outras dimensões 

até então negligenciadas. Giddens (1993) diz que a sexualidade feminina foi por 

muito tempo contida, a ponto de desencadear em muitos sujeitos diversos distúrbios 

que muitos médicos não verificavam em homens. O próprio desejo sexual era visto 

como indevido para a esposa. Este mesmo autor diz ainda sobre esse assunto que: 

“Muitas mulheres casavam-se virtualmente sem qualquer conhecimento sobre sexo, 

exceto o de que ele estava relacionado aos impulsos indesejáveis dos homens e 

tinha de ser suportado” (GIDDENS, 1993, p. 34). 

A invenção de métodos contraceptivos permitiu a visualização do casamento 

como espaço exclusivo para a reprodução. As mulheres passaram a desenvolver 

sua sexualidade não somente por meio dos laços conjugais, mas também na 

ausência deles. O divórcio e a independência financeira dos pais configuraram em 

muitos aspectos o perfil feminino contemporâneo. Muitas mulheres contemporâneas, 

já não almejam o matrimônio como prioridade ou como expressão máxima de 

realização pessoal feminina, mas outros anseios, como a realização profissional e 

acadêmica, passaram a ocupar esse espaço, para um número cada vez mais 

crescente de mulheres. A maternidade foi retardada, ou em muitos casos excluída, 

da lista de prioridades, ou ainda, passou a ser experimentada também fora dos laços 

conjugais. Essa nova posição da mulher na sociedade contemporânea alterou 

consequentemente as noções de família, que agora, já não vê as funções de 

cuidadora do lar e dos filhos como tarefas exclusivas dela. Giddens (1993) 

complementa essa assertiva mencionando que a descentralização do casamento 

como prioridade feminina está atrelado ao fato dessa nova geração de mulheres ser 

participante e contribuinte de uma reorganização dos vínculos pessoais e dentre 

eles, do próprio matrimônio. 

As próprias concepções de vínculos afetivos e relacionamento conjugal 

também foram significativamente alterados na sociedade contemporânea. Na 

modernidade líquida, como diz Bauman (2004), o amor passou a representar, para 

um número cada vez maior de pessoas, mais que uma experiência de vida conjugal, 
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não necessitando por tendência ser a última, definitiva, e abrindo espaço para outras 

que carreguem o mesmo valor de amor. Dessa forma inevitavelmente os testes 

pelos quais um relacionamento deveria passar para ser chamado de amor foram 

rebaixados para adequar-se à volatilidade das relações da atual fase moderna. 

Nesse sentido, os compromissos atuais são cada vez mais frouxos e 

transitórios, refletindo o mesmo padrão consumista em que produtos são 

substituídos por outros ditos mais modernos e mais atraentes do que seus 

antecessores, Bauman (2004) aponta que:  

 

A promessa de aprender a arte de amar [...] é a oferta de construir a 
experiência amorosa a semelhança de outras mercadorias, que fascinam e 
seduzem exibindo todas essas características e prometem desejo sem 
ansiedade, esforço sem suor e resultados sem esforço (BAUMAN, 2004, 
p.22). 

 

Compreendemos que, a efemeridade causada pela constante renovação dos 

ideais de vida, as ideologias de massas e principalmente, a impressão dos valores 

capitalistas que regem a vida contemporânea nas próprias relações entre os 

indivíduos transformou a antiga solidez do matrimônio em uma busca constante pela 

pessoa ideal, pelo amor verdadeiro, que dependendo dos anseios difundidos no 

momento, podem fazer essas relações durarem um pouco mais ou pouco menos, 

mas dificilmente permitem que elas possam durar. Essa liquidez das relações 

pessoais é cada vez mais apresentada pela mídia como ideal moderno por meio dos 

casamentos de famosos que começam com a mesma rapidez com que cessam 

(BAUMAN, 2001).  

Baseados no “modo consumista” mencionado por Bauman (2005) os sujeitos 

contemporâneos vivem em busca de uma satisfação, ainda que provisória em suas 

relações pessoais, mas que garantam a felicidade do indivíduo até que outro 

prossiga o ciclo. Este mesmo autor diz ainda que esse rompimento dos frágeis laços 

de relacionamento é percebido em nossa sociedade de forma natural, como o ciclo 

da vida. 

Dessa forma, o amor romântico, idealizado e experimentado no compromisso 

do casamento, já não se apresenta como única possibilidade de realização e 

felicidade pessoal da mulher moderna.  Na contemporaneidade, os contos de fadas 

do cinema tendem cada vez mais a apresentar as mulheres em suas possibilidades 

diversas de representação social. Elas alcançam o final feliz mesmo sem seguir a 
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prescrição do casamento, comumente destinado às heroínas como desfecho feliz. É 

o caso, por exemplo, de Valente (2012) que traz como heroína uma princesa que 

não deseja se casar, mas sim, ser independente.  

No entanto, vale a pena ressaltar que, mesmo a mulher tendo conquistado 

algum espaço social, à medida que essas questões atreladas à construção da 

identidade da mulher contemporânea recebem foco nas histórias encantadas do 

cinema, mesmo que hajam outros tabus a serem vencidos.   

Neste sentido, percebemos que a posição do sujeito feminino na sociedade 

contemporânea transita entre os estereótipos clássicos construídos ao longo da 

história para, nas mais variadas dimensões que compõem a identidade feminina, 

muito embora também sejam perceptíveis na mesma sociedade os questionamentos 

acerca desses perfis clássicos construídos para a mulher, assim como seja proposto 

novos olhares e paradigmas de percepção em direção à mulher. Essa ambiguidade 

entre o clássico e o moderno6 tem sido mimetizada pelos contos de fadas do 

cinema, tanto como expressão artística da realidade, bem como aparelho ideológico 

que veicula discursos dominantes da época. 

Toda essa nova realidade referente ao sujeito feminino e sua posição social 

contemporânea é representada pela mídia cinematográfica em novas roupagens 

dadas aos contos de fadas clássicos, bem como a criação de princesas que fogem 

desse caráter tradicional dócil e submissa. A mulher angelical cada vez mais cede 

espaço ao arquétipo da mulher valente, decidida e que busca seu espaço na 

sociedade. Isso pode ser visualizado em contos cinematográficas como Deu a Louca 

na Chapeuzinho (2005) que coloca a ingênua menina do conto literário Chapeuzinho 

Vermelho, agora como uma das suspeitas de um crime, além de descontruir a 

imagem dessa personagem como uma menina frágil e medrosa. Além desta, temos 

também o longa animado Enrolados (2010) que constrói um novo perfil para a 

personagem feminina do conto clássico Rapunzel (1812), apresentando nesta 

versão cinematográfica uma heroína ousada que rompe com principal elo entre as 

caracterizações femininas da literatura mais antiga, uma vez que a moça corta o 

                                                           
6 A dicotomia clássico/moderno, tradicional/contemporâneo é empregada aqui como uma referência 
cronológica as representações dadas aos contos de fadas em contextos de épocas distintas. Dessa 
forma, embora no decorrer do texto ocorra em dados momentos alternância entre esses termos, com 
intuito de evitar repetições excessivas de mesma nomenclatura, a ideia no entanto, para esses 
termos dicotômicos é a mesma. Dessa forma, usamos clássico/tradicional e moderno/contemporâneo 
com o mesmo valor de sentido.  
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cabelo, este que era símbolo máximo de submissão e caracterização feminina na 

história antiga. 

Outras princesas vêm sendo criadas, mas além das personagens clássicas 

dos contos literários, incorporando esses novos perfis femininos constantes nos 

contos atuais, também ganharam uma nova configuração de apresentação, 

deixando de ser exclusivamente escritos, para serem exibidos pelos recursos 

audiovisuais globalizados como o cinema. Essas princesas, embora rompam com 

muitos dos paradigmas de percepção feminina construídos nas histórias encantadas 

tradicionais, ainda assim trazem consigo vários dos elementos estereotipados nas 

versões clássicas, conforme poderemos discutir na continuação deste trabalho. 
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2 FIONA: “A NOITE DE UM JEITO, DE DIA DE OUTRO” 

 

Os dois capítulos que constituem a parte analítica desta pesquisa, 

apresentam a análise da construção identitária feminina em três categorias distintas 

de representação da mulher nos contos de fadas do cinema contemporâneo, a 

saber: a representação estética das personagens, o seu comportamento social e, 

por último, a percepção do casamento.  

Neste primeiro capítulo nos deteremos a verificar a importância de cada uma 

dessas categorias na construção da identidade feminina da princesa Fiona, 

personagem da animação fílmica Shrek (2001). Semelhantemente, no último 

capítulo aplicaremos a mesma metodologia à segunda personagem escolhida para 

este trabalho, a princesa Merida, do longa animado Valente (2012). 

A escolha das mencionadas categorias de análise levou em consideração a 

ênfase que lhes foi dada, tanto no que se refere aos aspectos tradicionais dos 

contos de fadas, como nas adaptações destes para o cinema, indicando a estética, o 

comportamento e o casamento como elementos constitutivos do perfil feminino 

clássico e contemporâneo. 

Quanto à organização especificamente deste capítulo, o mesmo está 

constituído inicialmente por uma breve apresentação da personagem Fiona, seguido 

pelo desenvolvimento das categorias aplicadas a esta primeira princesa. Os 

resultados estão discutidos de forma qualitativa nas subseções correspondentes a 

cada categoria verificada e discutida. 

Comecemos, portanto, pela apresentação princesa Fiona.  Esta personagem 

é a protagonista feminina da quadrilogia de filmes Shrek. A série distribuída pela 

Dreamworks é uma produção cinematográfica norte-americana do gênero animação 

computadorizada7, feita sob a direção de Andrew Adamson e Vicky Jenson. A 

primeira edição desta série fílmica, que teve por base o livro homônimo de William 

Steig (1990) foi lançada em 2001 e conquistou o interesse, tanto do público infantil 

quanto de adultos e jovens de várias idades, o que conferiu ao filme, em 2002, o 

óscar de melhor animação fílmica, uma categoria instituída recentemente, em 2001.  

                                                           
7 Termo usado em referência à arte de criar imagens, desenhos em movimento 
utilizando computadores para gerar os fotogramas e a ilusão de movimento de objetos estáticos 
contidos nos mesmos, mais especificamente usando recursos de computação gráfica. É um 
subcampo da computação gráfica e da animação. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computa%C3%A7%C3%A3o_gr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
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Embora o protagonista do filme seja o personagem masculino Shrek, todo o 

enredo do filme acontece em função do conflito vivenciado pela personagem 

feminina Fiona. Até mesmo a desordem no lar do ogro se relaciona intrinsecamente 

com a problemática desta personagem feminina, que consiste no fato de ela, ainda 

criança, ser acometida de uma maldição que a faz oscilar entre duas formas físicas 

antagônicas: uma bela princesa durante o dia e uma ogra verde, durante a noite.  

Por ocasião desta situação, Fiona foi aprisionada “[...] no quarto mais alto da 

torre mais alta [...]” de um castelo guardado por um terrível dragão. A história diz que 

tal feitiço lançado sobre a princesa só pode ser quebrado pelo primeiro beijo de 

amor verdadeiro o que faz Fiona passar boa parte de sua vida à espera do príncipe 

encantado que a liberte de suas prisões: o castelo e a aparência de ogra, que a 

excluiu do convívio comum às demais mulheres de sua época.  

Inicialmente, essa heroína é apresentada conforme o padrão tradicional dos 

contos de fadas, ou seja, ela se encaixa nos moldes de beleza padrão perpetuados 

nos contos de fadas clássicos (pelo menos durante o dia). Além disso, é paciente, 

submissa e, principalmente, de um modo geral dependente do sexo masculino para 

superar seu principal desafio que é a sua libertação estética para que haja a 

libertação física, do castelo. 

No entanto, em algumas cenas do filme, Fiona, tanto em sua forma encantada 

como na forma monstruosa apresenta uma caracterização nada convencional para 

uma princesa de contos encantados, o que nos sugere, até certo ponto, alguns 

deslocamentos do padrão adotado para as heroínas de estórias encantadas, 

conforme veremos claramente, em cada uma das categorias de análise aplicadas a 

esta personagem. 

 

2.1 Espelho, espelho meu, existe uma princesa mais feia do que eu?  

 

Dentre os requisitos indispensáveis para a caracterização de uma princesa 

nos contos de fadas clássicos, a beleza foi por muito tempo um elemento 

indispensável na identificação das heroínas, exatamente porque ela compreendia 

tanto o corpo físico quanto a personalidade dócil e bondosa dessas personagens. 

Esse tipo de “beleza psicofísica” que harmonizava a beleza da forma corporal com a 

bondade da alma (ECO, 2004) imprimiu padrões fixos de beleza para as mocinhas 

das histórias, sob pena de em sua violação, perderem o caráter de belo, restando 
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apenas a dicotomia feia/má, representada pelas figuras da bruxa, da madrasta, 

enfim, da vilã das histórias encantadas.  

A primeira questão que nos chama atenção, no que concerne à aplicabilidade 

desta primeira categoria de análise da personagem Fiona, é o fato desta princesa 

ser inicialmente apresentada ao público como uma mescla destes atributos positivos 

e negativos, já que durante o dia ela é caracterizada como uma bela princesa, em 

conformidade com a valoração estética dos contos tradicionais, e durante a noite 

uma ogra, verde, baixinha e gordinha, bem distante dos moldes físicos determinados 

para uma princesa de contos de fadas. Além disso, a própria figura do ogro que 

representa uma das formas físicas dessa personagem é tradicionalmente 

relacionada ao polo maligno nos contos, sendo no geral uma criatura perversa, 

nojenta e fisicamente descrita como feia.  

A violação desse modelo idealizado de princesa nesta personagem resultou 

em sua exclusão social. Essa transgressão dos valores estéticos foi punida com o 

enclausuramento da princesa em uma torre, ficando a sua liberdade condicionada à 

correção deste desvio por meio do primeiro beijo do amor verdadeiro. Neste sentido, 

a exclusão da princesa seria possivelmente, uma forma de evitar que esse modelo 

estético, contrário à norma vigente, seja reproduzido socialmente como válido.  

Convém ressaltar ainda, no que diz respeito a essa ambiguidade de tipos 

estéticos evidenciada nesta personagem, que a mesma não se refere apenas às 

suas aparências físicas antagônicas, mas também, ao fato de que a beleza interior, 

da personagem, ou seja, os atributos de bondade inerentes a todas as heroínas, não 

lhe são removidos mesmo quando ela perde a sua forma física encantada, quer seja 

temporariamente em cada pôr do sol, ou em sua transformação definitiva. Ou seja, a 

personalidade de mulher dócil e bondosa permanece acima das oscilações físicas 

da mocinha. 

Uma das primeiras cenas a focalizar a questão da estética feminina na 

formação da identidade desta personagem é a cena do espelho mágico, em que 

Fiona aparece juntamente com algumas das demais princesas encantadas 

concorrendo ao posto de esposa do Lord Farquaad: 

 

Lord Farquaad: Boa noite. Espelho, espelho meu, existe um reino mais 
perfeito do que o meu? 
Espelho: Bom, na verdade você não é rei. 
Lord Farquaad: ah...Thelonius!  
(guarda quebra um espelho pequeno com um soco.) 
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Lord Farquaad: Você dizia... 
Espelho: Quis dizer que não é rei ainda. Mas pode se tornar um, só precisa 
se casar com uma princesa. 
Lord Farquaad: Continue. 
Espelho: Então... sente-se e relaxe milorde, que chegou a hora de conhecer 
as candidatas a noiva de hoje. E aquiiiiii... estão: candidata número um é 
uma moça que foi presa em um reino muito distante, gosta de sushi e 
banhos quentes, seus hobbys incluem cozinhar e limpar para suas duas 
irmãs más, uma salva de palmas para Cinderela.  
(Guardas: poucos aplausos.) 
Espelho; A candidata número dois é uma garota de capa da terra da 
fantasia, embora viva com outros sete homens ela não é fácil, basta beijar 
seus lábios congelados para descobrir que moça cheia de energia ela é, 
vamos! Aplausos para Branca de Neve. 
(Guardas: murmúrios e aplausos.) 
Espelho: Por último, mas também especial, a candidata de número três é 
uma ruiva ardente de um castelo graúdo por um dragão cercado por lava... 
mas não deixe que isso te esfrie, ela é um estouro. Gosta de piñas coladas 
e passear no meio da chuva. Esperando-a que a salvem...princesa Fiona! 
(Guardas: Murmúrios eufóricos e aplausos.) 
Espelho: Então? Será a candidata de número dois ou a candidata de 
número três? 
Guardas: a dois, a três... a três...a três...um... 
Lord Farquaad: A três... não...não...dois, a um...humm... 
Thelonius: Escolha a três, milorde. 
Lord Farquaad: Hummm... deixa eu ver...ok! ok! Número três! 
Espelho: Lord Farquaad, o senhor escolheu a princesa Fiona. 
(Guardas: Aplausos eufóricos.) 
Lord Farquaad: Princesa Fiona. Ela é perfeita. Agora o que eu preciso é 
arrumar alguém que vá até lá. 
Espelho: Mas talvez eu devesse mencionar uma pequena coisa que 
acontece durante a noite... 
Lord Farquaad: Eu arrumo! 
Espelho: Sim! Mas após o pôr do sol... 
Lord Farquaad: Silêncio! Transformarei essa princesa Fiona em minha 
rainha e DuLoc finalmente terá o rei perfeito. Capitão, junte seus melhores 
homens, vamos ter um torneio.  
(SHREK, 2001) 

 
Figura 2.1: Concurso de beleza entre princesas encantadas. 

 
Fonte: SHREK, 2001 

 
Esta cena nos remete a um típico concurso de beleza, em que mulheres têm 

os seus atributos estéticos e habilidades postos em observação como ocorre em 

eventos dessa natureza na mídia audiovisual. É um tipo de competição que visa 

avaliar a mais bela e, logo, a mais desejável perante os olhos do público. O espelho 

representa bem a função desse tipo de mídia, à medida que apresenta cada 
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candidata com suas respectivas qualidades e com o sensacionalismo típico desses 

programas de TV. Assim, a questão da estética nesta personagem inicia-se no filme 

como uma competição, da qual Fiona sai vitoriosa ao ser a escolhida pelo lord 

Farquaad como futura esposa, exatamente pelo quesito beleza física.  

No final desta cena, o próprio lord atribui adjetivos como “perfeita” à princesa 

Fiona, muito embora as únicas informações que ele tenha da mocinha sejam as que 

lhe foram dadas pelo espelho. Dessa forma, essa perfeição destinada a Fiona por 

Farquaad refere-se a sua imagem física, a qual foi construída mediante o discurso 

exaltador do espelho, que, assim como a mídia globalizada de nossos dias, confere 

toda essa perfeição estética às mulheres que aparecem na programação televisiva, 

nos cinemas, revistas de moda e etc. 

Além disso, quando o espelho tenta contar algo a mais sobre a princesa, 

escolhida pelo lord Farquaad, como por exemplo, sobre o seu “problema” noturno, 

este não lhe dá ouvidos, ignorando completamente qualquer coisa que supere essa 

exterioridade perfeita, ou que a macule de alguma forma. Neste sentido, o que se 

percebe nesta atitude do lord é uma supervalorização dessa forma física aclamada 

como ideal e um desinteresse pelo conhecimento mais íntimo que envolva mais 

além do que simplesmente o corpo dessa mulher escolhida. 

Outra cena que encontramos em Shrek (2001) que trata da estética feminina 

em Fiona é a que ela aparece pela primeira vez diante de outro personagem, neste 

caso diante do Burro falante, na condição estética de uma ogra. Nesta cena, a 

princesa esconde-se em uma cabana por ocasião da chegada da noite, tentando 

impedir a visualização de sua forma ogresca pelos seus companheiros de viagem 

Shrek e o Burro falante. Este último resolve adentrar a cabana e se depara com um 

ambiente escuro que nos remete a filmes de terror: 

 

Burro: Princesa? Princesa Fiona? Princesa. Cadê você? Princesa. Esse 
lugar dá medo e eu não ‘tô’ a fim de brincadeira. 
Ogra: Não.  
Burro: Socorro!  
Ogra: Psiu. 
Burro: O que fez com a princesa?  
Ogra: Psiu. Burro, sou eu, a princesa. Sou eu neste corpo. 
Burro: Oh, meu Deus! Você comeu a princesa! ‘Tá’ me ouvindo? Escuta 
isso. Continue respirando. 
Ogra: Não. 
Burro Eu vou tirar você daí. Shrek!  
Shrek!  
Ogra: Burro, esta sou eu.  
Burro: Princesa? O que aconteceu? Você está... ãh... diferente.  
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Ogra: Eu ‘tô’ feia, tudo bem.  
Burro: “Bom, então foi alguma coisa que você comeu, porque eu disse pra 
ele que aqueles ratos não eram uma boa. Eu disse. 
Ogra: Não. É que eu sou assim desde que eu me lembro.  
Burro: Como assim. Olha, eu nunca te vi assim antes.  
Ogra: É que isso acontece somente com o pôr-do-sol. À noite é de um jeito, 
de dia é de outro. Esta será a norma. Até achar o primeiro beijo do amor 
verdadeiro e assumir a sua verdadeira forma. 
Burro: Oh, que lindo! Eu não sabia que escrevia poesia.  
Ogra: É um feitiço. Quando eu era menina, uma bruxa jogou um feitiço em 
mim e toda noite eu fico desse jeito. Esta horrível besta. Fui posta em uma 
torre à espera do dia em que meu verdadeiro amor viesse me salvar. É por 
isso que eu tenho que me casar com Lord Farquaad amanhã antes que o 
sol se ponha e ele me veja... assim.  
Burro: “Tá” legal, “tá” legal. Calma lá. Não é tão ruim assim. Você não é tão 
feia. Olha, eu não vou mentir. Você “tá” feia. Mas você só fica assim à noite.  
O Shrek é feio sempre.”  
Ogra: Mas, Burro, eu sou uma princesa e não é assim que uma princesa 
deve parecer.  
(SHREK,2001) 

 

Nesta cena é construída toda uma atmosfera de suspense em torno da 

aparição de Fiona como ogra, que ganha aqui um caráter monstruoso. Alguns 

recursos cinematográficos são aplicados à cena, para promover esse perfil 

amedrontador em torno da personagem. A câmera faz um movimento em 

panorâmica do espaço, mostrando um ambiente iluminado apenas pela luz da lua, 

cheio de teias de aranha e morcegos que saem voando ao som de um ruído 

repentino. Além disso, a câmera dá um close-up em uma mão verde típica de um 

monstro, apoiando-se em uma escada. Logo em seguida uma parte do andar 

superior da cabana desaba subitamente, levantando uma nuvem de poeira no meio 

da qual surge uma silhueta monstruosa, que se levanta com movimentos de um 

monstro pronto a atacar. 

 

Figura 2.2: Mão de Fiona. 

 
 
 

Figura 2.3: Fiona levantando-se na cabana com um aspecto monstruoso 
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Fonte: SHREK, 2001. 

 

Esse cenário de terror apavora o Burro, que desesperado não consegue 

relacionar a ogra que lhe aparece na cabana com a princesa que até pouco tempo 

atrás ele havia visto entrar no mesmo lugar. A ogra, no entanto, insiste em 

convencê-lo que ambas, princesa e ogra, tratam-se da mesma pessoa e é somente 

com sua docilidade feminina que ela consegue acalmar o Burro. Ela toma a face do 

animal entre as mãos e direciona o seu olhar ao encontro do dela, fazendo-se assim 

reconhecida ainda que em outra forma física pelo seu olhar: 

 

Figura 2.4: Fiona chamando a atenção do burro para reconhecê-la como a princesa. 

      
Fonte: SHREK,2001. 

 

O olhar de Fiona funciona aqui como uma espécie de janela do seu íntimo, 

permitindo que o burro possa, independente da forma física da ogra, enxergar quem 

ela é de fato: uma princesa em toda a sua essência. Esse olhar de Fiona funciona, 

portanto, como um mecanismo simbólico de reconhecimento interior da 

personagem. Possibilitando captar uma realidade bem mais além do visível exterior 

(FERREIRA, 2013). 

Fiona, mesmo em sua forma de ogra demonstra uma essência dócil, amável e 

sofredora, características de uma princesa tradicional de contos de fadas. O close-

up no olhar da ogra chama atenção para essa identidade inalterada pela mudança 

física, e é exatamente este olhar que permite o reconhecimento desta essência da 

princesa pelo Burro.  Neste sentido, será a preservação da sua identidade feminina 
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encantada, ou seja, da sua beleza interior, que fará com que o Burro por fim deixe 

de resistir e reconheça a princesa na ogra, finalmente.  

A partir desse trecho da cena, fica subentendida a relação entre aparência e 

essência, discussão esta que permeia todo o enredo do filme Shrek (2001). Esse 

longa metragem brinca com as formas exteriores de representação dos 

personagens, propondo a valorização da beleza interior dos sujeitos em detrimento 

da beleza exterior. É neste sentido que Corso e Corso (2011, p.170) dizem que em 

Shrek (2001) a construção do que é feio e mau, aponta como verdadeiro vilão das 

estórias encantadas “[...] a falsidade, a aparência que engana. Os bonitinhos em 

geral são fúteis e covardes, pretensiosos, estúpidos e sem nenhum senso de 

humor.” Uma verdadeira contradição com os contos tradicionais. 

No entanto, o que o filme propõe com essa inversão de representações de 

beleza e feiura pelos heróis e vilãos das estórias encantadas não é a exclusão do 

belo clássico, mas, sim, uma reflexão sobre a prioridade que tem sido dada à forma 

física em detrimento do conteúdo interior das personagens e também a respeito da 

padronização de tipos estéticos como único modelo de beleza. Neste sentido, Shrek 

(2001) se caracteriza como um conto de fadas intimista (CORSO E CORSO, 2011), 

devido a essa alteração no foco do conflito vivenciado pelas personagens 

envolvidas. Em Shrek (2001), diferentemente dos contos clássicos, esse conflito não 

é algo exterior as personagens, mas sim, de ordem interior, psicológica, em que os 

reais desafios referem-se à aceitação dos limites e diferenças pessoais e à 

valorização de si mesmo como sujeito mesmo fora da norma cultural da época. 

No caso de Fiona, apesar de ser considerada, tanto pela maioria dos 

personagens do filme, como por si mesma, como feia, ainda assim, a sua beleza 

interior inerente à sua personalidade permite que ela seja reconhecida pelo outro 

com o seu papel de princesa, mesmo fora da configuração padrão que lhe permitia 

ser reconhecida como tal. Neste sentido, o filme dialoga implicitamente com o ditado 

popular de que “nem tudo o que parece é”, insistindo em que, o que é feio aos olhos 

sociais, esconde na verdade, uma beleza que precisa ser vista com outros olhos 

para ser percebida e valorizada. Sabemos que em parte o olhar social mudou, 

devido as inúmeras discussões atuais acerca da supervalorização de um modelo 

fixo de tipo físico feminino como belo e somente por isso uma ogra pode ser vista 

como princesa nos contos atuais. Dessa forma, o que houve para que essa 
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“aceitação social” desse novo modelo de princesas encantadas, foi uma mudança 

parcial nos paradigmas que definiam o perfil de uma princesa.  

No entanto, o filme não demostra nenhuma pretensão em excluir tipos 

estéticos de beleza padronizados. Na verdade, não podemos dizer que há uma 

intenção de igualdade valorativa, esteticamente falando, entre Fiona como ogra e 

como a princesa em sua forma diurna. O que percebemos no discurso do Burro, 

quando este finalmente reconhece na ogra a princesa Fiona, e diz que ela está 

diferente, é um estranhamento por parte deste personagem, por não identificar em 

Fiona a beleza convencional de uma princesa. 

A inserção do “diferente” mencionado pelo animal é uma tentativa de ele não 

ofender a ogra por não achar-se bonita segundo as normas de sua época, optando 

assim por termos que alternem entre outras possibilidades de se avaliar a estética 

feminina. Essa tem sido também a atitude da mídia contemporânea ao inserir, nos 

contextos mais diversos, perfis femininos que até então foram deixados à margem 

da sociedade, em inúmeros aspectos, por não atenderem as exigências da beleza 

standard. Estas novas possibilidades de identificação estética ofertadas à mulher 

atual, têm no centro de seu discurso a convocação feminina a valorizar a sua beleza 

natural.  Para isso usam exemplos de mulheres “comuns” que se assumem e se 

satisfazem com os seus perfis físicos exatamente como são, longe de idealizações 

midiáticas. 

No entanto, na nossa visão, esse discurso é incoerente, à medida que 

apresenta tipos estéticos femininos ditos comuns, mas que, no entanto, são tão 

manipulados e idealizados como os modelos tradicionais. Um bom exemplo disso 

encontramos na inserção de modelos gordas no cenário de moda atual, com intuito 

de promover o consumo de produtos destinados a mais uma categoria de 

consumidores: mulheres gordas que desejam estarem na moda.  

Neste sentido, cria-se uma identidade entre a imagem de consumo e aquelas 

que a compram sob a influência de serem tão bonitas quanto essas modelos que 

aparecem toda hora na tela da TV, nas vitrines dos grandes centros comerciais, nas 

revistas, enfim... impregnadas no nosso cotidiano. No entanto, a satisfação de 

consumir a beleza adequada ao biótipo pessoal, dura somente até a frustação real 

de perceber que a construção estética vendida nas vitrines e estampada nas telas 

da mídia globalizada não coincide de fato com o corpo da mulher real, a mulher 

comum, que ainda não recorreu aos aparatos que escondem (literalmente e 
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simbolicamente em uma tentativa de ocultar do olhar social, o que se é 

naturalmente) as gorduras localizadas, que disfarçam estrias, que diminuem o 

tamanho de uma determinada parte física que não combina com look que está na 

moda no momento. A frustação dessas mulheres que mesmo adquirindo a imagem 

vendida, ainda assim não conseguem enxergarem-se perfeitamente com o ideal de 

beleza ofertado, logo é superada pelo incentivo de consumir outros recursos e 

aparatos que juntos, segundo o discurso midiático, concederão identificação estética 

tão almejada.  

 Em suma, por trás dessa suposta preocupação de inclusão de diferentes 

tipos físicos femininos encontramos o interesse midiático de produzir e divulgar 

novos mercados de consumo. Dessa forma, a mulher que não encontra a sua 

identidade estética nas opções da beleza standard, recorre às opções de 

identificação produzidas pelos novos grupos da beleza diferente da convencional. 

No cinema, a inserção de um novo tipo de beleza feminina, como acontece, 

por exemplo no filme Shrek (2001) representado na personagem Fiona, se propõe a 

reforçar a validade social de um padrão de beleza fora do convencional, ao criar 

novos grupos de identificação estética para o sujeito feminino que 

consequentemente consumirão os produtos direcionados a tais grupos, exatamente 

pelo sentimento de pertencimento e satisfação por estarem dentro de um dos 

padrões disponibilizados pela sociedade. No caso de Fiona, a identificação com sua 

forma de ogra como bela se dará por meio do outro, neste caso, o sexo masculino, 

como produto do seu desejo. A validade da sua forma de ogra só começa de fato a 

existir quando Shrek constrói essa beleza em Fiona e ela passa a aceitar-se como 

ogra porque o seu objeto de desejo a aceita dessa forma.  

Neste sentido, assim como a mídia capitalista oferece a beleza por meio dos 

produtos ofertados de diferentes formas com o objetivo de ser desejada pelo outro, 

aqui o reconhecimento da beleza de Fiona como ogra por Shrek, é o que confere a 

conformação na personagem com sua estética ogresca; e como Shrek é o único que 

reconhece essa beleza da princesa, ele representa no filme tanto a perspectiva que 

torna Fiona atraente, assim como ele mesmo é o alvo dessa atração que esta 

princesa representa para o ogro. É o olhar desse personagem masculino que 

confere a realização pessoal e aceitação dessa nova forma física de princesa pela 

própria Fiona. 
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Dessa forma, assim como não é comum nos contos de fadas tradicionais uma 

princesa ogra, também é algo restrito a esse conto do cinema um príncipe ogro. 

Assim, podemos perceber que Shrek como príncipe encantado às avessas não só é 

o par romântico, construído sob medida para Fiona, como também é responsável 

pela aceitação estética da mesma, de forma que esse personagem masculino 

funciona como produto de desejo previamente destinado para esta princesa.  

Além disso, os novos modelos estéticos ofertados à identificação do feminino 

são tão frágeis e idealizados como os seus antecessores e ainda dominantes, 

exatamente porque ambos compartilham a mesma noção de beleza irreal e 

inatingível. Fazendo com que a mulher contemporânea consuma cada vez mais as 

inúmeras ofertas de satisfação estética e aprovação do outro neste aspecto da 

beleza perfeita, por meio dos produtos disponibilizados no mercado. 

A busca por essa aprovação é o elemento motivador dessa adequação do 

sujeito feminino aos moldes estéticos ofertados pela sociedade contemporânea, 

quer sejam estes os clássicos ou os inovadores e diferentes. A fala do Burro ainda 

nesta cena nos aponta a importância desse reconhecimento estético para a mulher. 

Este personagem questiona a aparência de Fiona, alegando nunca tê-la visto na 

forma como ela se apresenta na cabana, ou seja, como ogra. Seu discurso é 

atravessado pelas vozes sociais que constroem o perfil feminino nessas histórias 

encantadas, e denuncia esse deslocamento estético da personagem em relação às 

outras princesas que a antecederam e que eram representadas fisicamente com 

características bem distintas das quais Fiona aparece nesta cena. Dessa forma, a 

fala do Burro revela um estranhamento da sociedade ao se deparar com essa 

“violação” dos moldes identitários das princesas encantadas. 

Fiona encontra-se fora da concepção de belo de sua época e por este motivo 

sofre pelas imposições sociais de seu contexto cultural e também com a busca 

constante pelo alcance da aprovação social por meio da adequação as normas de 

sua cultura. Essa intencionalidade da personagem é evidenciada na sequência da 

cena em que Fiona conta ao Burro o motivo de sua aparência de ogra, que é 

consequência de um feitiço que lhe foi lançado quando ainda era criança. Essa 

informação põe a personagem em uma posição de vítima, pois ao contrário do que 

acontece comumente nos contos de fadas em que o feitiço lançado sobre um 

personagem é frequentemente resultado de uma transgressão, aqui isto aparece 

como um infortúnio no destino da personagem (CORSO E CORSO, 2011). 
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Fiona, ao contar a sua história ao Burro, dirige-se a um barril cheio de água e 

vê a sua imagem refletida em um espelho. Chevalier (2007) diz que os elementos 

como a água, o ouro e até mesmo astros como o sol e a lua funcionam como 

símbolos do espelho, exatamente por essa possibilidade de reprodução do reflexo 

que lhes é imanente. Dessa forma, o espelho como elemento simbólico aparece 

novamente no filme, com uma funcionalidade bem diferente da sua primeira 

aparição feita na cena do concurso de beleza. Ele surge agora como mecanismo de 

avaliação de si pelo olhar do outro.  

Ferreira (2013) diz ainda que a figura do espelho pode simbolizar tanto o 

duplo, quanto o reflexo das vozes, as quais podem ser, tanto sociais como 

individuais construindo uma imagem, um reflexo mental de nós mesmos. Assim 

como pode também está voltado para o interior do ser humano. Para Chevalier 

(2007) o espelho reflete a sinceridade interior, a veracidade e os conteúdos secretos 

da consciência humana.  

Dessa forma, a figura do espelho, aqui representada pela água do barril, 

reflete a verdade sobre a identidade de Fiona, aquilo que de fato ela era, embora 

não aceitasse.  Essa veracidade outorgada pelo espelho e aquele que nele se 

contempla, já que diferentemente da fotografia, o espelho não inverte a imagem, 

mas a apresenta exatamente como ela é, ou seja, “Registra aquilo que o atinge da 

forma como o atinge [...] Ele diz a verdade de modo desumano [...]”. (ECO, 1989, 

p.17). A imagem de Fiona como ogra é realidade por ela rejeitada, e não somente 

por ela em si, mas principalmente pela sociedade a qual ela pertence. Os “discursos 

de verdade” (FOUCAULT, 1996) de sua época constroem essa visão negativa de si 

mesma como ogra, fazendo-a sentir-se inferior como princesa e mulher, por se achar 

em uma condição física fora dos padrões desejados pelo olhar social. Por este 

motivo, o olhar de Fiona em direção a sua aparência de ogra é de reprovação 

consigo mesma, já que, quando esta princesa contempla a sua verdadeira 

aparência, ela não encontra o que a sociedade considera admirável e muito menos o 

que foi idealizado para uma princesa.  

É essa incoerência entre a imagem refletida pelo espelho d’água, e a imagem 

refletida pela sociedade que provocam um profundo mal-estar nesta personagem. 

Ela constrói uma valoração da estética de si mesma direcionada pelos discursos de 

verdade (FOUCAULT,1996) de sua época, os quais funcionam ratificando ou 

excluindo determinadas práticas sociais, assim como outros discursos divergentes 
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dos “verdadeiros”. Neste caso, tais discursos excluíam a forma de ogra como válida, 

pois segundo a verdade da época essa é uma forma feia e logo inadequada para 

uma princesa, enquanto a forma diurna de Fiona era ratificada como bela e 

adequada a uma princesa, pelos mesmos discursos que condenavam a sua 

aparência de ogra como esteticamente inaceitável para uma heroína de contos de 

fadas.  

A reação negativa de Fiona a sua identidade ogresca é resultado da 

internalização desses discursos. Como ela cresceu com a maldição do duplo, de ora 

ser considerada bela e aceita como princesa e ora ser vista como um monstro e 

reprovada para o seu papel de princesa encantada, a sua personalidade foi 

constituída em torno desses discursos que negativavam a sua aparência de ogra, 

fazendo a sentir-se inferiorizada e obrigada a adequar-se a ordem estética de sua 

civilização para ser aceita pelo outro. 

 

Figura 2.5: Fiona se olhando no espelho d’água. 

           
          Fonte: SHREK, 2001. 

 

O poder exercido pelo espelho sobre Fiona é o mesmo exercido sobre a 

mulher atual que se auto avalia com esse mesmo olhar direcionado pelas ideologias 

da época, que determinam o que vem ou não a ser belo, segundo os valores 

estéticos contemporâneos. Nesta cena, vemos Fiona sentir-se inferiorizada por sua 

aparência. Alguns recursos cinematográficos como o ângulo da câmera, de cima 

para baixo, também transmitem esta mensagem de inferiorização da mocinha, este 

também possibilita visualizar o semblante triste da ogra por ocasião da imagem 

refletida na água, a qual representa exatamente aquilo que Fiona não deseja ser. 

Em um segundo momento desta cena em que vemos o olhar de Fiona no 

espelho d’água, encontramos a personagem aborrecida com sua própria imagem. 

Ela esmurra na água e utiliza adjetivos pejorativos como “essa horrível besta” em 

referência à imagem refletida. Além disso, o semblante entristecido da personagem, 
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juntamente com suas ações anteriores, revela o mal estar vivenciado por ela por não 

aceitar-se como ogra. Fiona sente-se feia porque não é como as princesas 

convencionais e, além disso, ela não aceita essa sua condição, recorrendo a 

práticas de negação de sua identidade de ogra como esconder-se do olhar público 

por medo da reprovação social e considerando esta sua aparência uma maldição 

pessoal, passando a viver em função da quebra desta imprecação a todo custo. 

 

Figura 2.6: Fiona aborrecida com seu reflexo de ogra no espelho d’água. 

    
 

Figura 2.7: Fiona esmurra o espelho d’água.    

 
Fonte: SHREK, 2011                                               

 

 

É interessante o fato de que por nenhum momento no filme, nem mesmo no 

desfecho da história, a mocinha não deduz ser a sua forma indesejada a 

mencionada no feitiço. Isso nos permite concluir que essa personagem até aqui está 

segura de como deve ser uma princesa, expressando um juízo valorativo de beleza 

semelhante ao do seu contexto cultural, em que princesas são belas, mas ogras não 

são, e isso porque os discursos que circulam na sociedade se ocupam de construir 

esses padrões, bem como de estabelecer o preço pago pela violação dos mesmos: 

a rejeição social. Dessa forma, Fiona como princesa não poderia assumir a forma de 

ogra julgada como feia e inadequada para uma princesa, como sua real forma física, 

exatamente pelo temor dessa rejeição. 

Essa recusa da personagem em reconhecer a sua imagem de ogra como sua 

aparência real, denuncia na mesma um comportamento neurótico quanto à sua 
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identidade como princesa encantada. A neurose dessa personagem consiste 

justamente na “[...] tendência original de escapar de uma realidade insatisfatória, 

rumo a um prazeroso mundo da fantasia.” (FREUD, 2012, p. 120). Em Fiona, esse 

anseio constante de escape da realidade, consiste em negar a sua forma de ogra 

como sua real aparência, em preferência do ideal estético ditado pela sociedade: a 

sua forma diurna de princesa.  

Tal distúrbio pode ser resultante das imposições sociais direcionadas a esta 

personagem, as quais moldaram em sua mente como deve ser uma princesa, a 

ponto de ela, por achar-se nesta função, sentir-se obrigada a encaixar-se nos 

modelos já preparados para identificação feminina, sob pena de na violação dos 

mesmos, pagar com a exclusão social, como a experimentada na torre do castelo. 

Convém salientar ainda que tanto o título de princesa, quanto a condição estética 

desagradável atribuídos a esta personagem no conto cinematográfico, lhes são 

impostos desde o nascimento, ou seja, Fiona não torna-se princesa, mas sim herda 

esse título por nascimento, por ocasião de sua família, assim como a sua forma de 

ogra lhe é dada desde a infância, é uma condição que a personagem não tem se 

quer noção de quando iniciou, apenas aponta que foi ocasionada por um feitiço de 

uma bruxa, como acontece nas histórias encantadas convencionais. 

Esse anseio de Fiona em ajustar-se ao que a sociedade de sua época 

determina, funciona, de acordo com nossa interpretação, como uma espécie de 

alívio da tensão dicotômica entre ser algo fora das normas sociais e o que se deve 

ser em conformidade com os regulamentos da civilização. É por este motivo que, 

dentre todas as outras características que compõem esse novo perfil identitário da 

princesa Fiona no filme Shrek (2001), apenas a questão da estética corporal lhe 

causa tamanho incômodo.  

Outro aspecto importante a ser considerado nesta dimensão da construção 

identitária desse sujeito feminino é a importância do olhar masculino como fator 

determinante dessa valoração estética feita pela personagem Fiona. Podemos 

perceber alguns exemplos desta perspectiva no filme, como, por exemplo, em sua 

preocupação de casar-se antes do pôr do sol com o intuito de evitar que o Lord 

Farquaad a enxergasse com a aparência de uma ogra. Neste momento, assim como 

em outros em que ela fala de sua forma noturna, essa personagem refere-se sempre 

a este seu aspecto físico com tristeza e inconformação. O temor de Fiona é de ser 

rejeitada pelo seu único pretendente declarado, o qual ela acredita ser a sua 
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possibilidade de libertação do duplo indesejado. Esse receio de não ser atraente aos 

olhos do outro também se estende ao personagem Shrek, que, embora esteja na 

mesma condição física desta princesa, ou seja, mesmo sendo ambos ogros, ainda 

assim não é cogitado por essa heroína como sua primeira opção de amor verdadeiro 

e como o libertador do feitiço que a atormenta:  

 

Fiona: Pensa bem... Quem poderia amar um monstro tão nojento e feio? E 
princesa e feiura não combinam. E é por isso que eu não posso ficar aqui 
com o Shrek. Minha única chance de ser feliz é me casar com meu 
verdadeiro amor! Não entende Burro? É assim que tem que ser (SHREK, 
2001). 

 

Aqui a voz de Fiona em “off” fala de seus temores quanto à rejeição do sexo 

masculino, alvo do seu desejo, por ocasião de sua forma de ogra. Fiona, neste 

momento, refere-se a si mesma, mas Shrek por acaso escuta a fala da princesa e 

deduz que a resistência amorosa da mocinha se referia a ele. A preocupação maior 

de Fiona, longe de ser um anseio fútil pela beleza eterna do corpo, está mais 

profundamente associada ao medo de ser abandonada, de não ser atraente ou 

importante para outro. O medo da solidão, que segundo a psicanálise é o maior 

medo humano (BETTELHEIM, 2014) busca na conquista da beleza física o escape 

da rejeição e principalmente a preservação da presença do outro.  

Nessa fala da personagem Fiona, podemos ver ainda o amor romântico ser 

condicionado à estética física, assim como a felicidade individual desta princesa. 

Esse condicionamento é posto como um regulador social que aponta o perfil estético 

das princesas encantadas e atrelado a ele o sucesso pessoal, sendo Fiona como 

princesa, impelida a adquirir e preservar este mesmo perfil para obter o final feliz 

convencional. 

Por fim, uma última cena ainda referente ao olhar masculino como elemento 

construtor de um ideal de beleza aceitável por essa personagem é a cena da 

metamorfose final de Fiona. Neste momento, depois de serem salvos pelo burro e o 

dragão-fêmea, Shrek e Fiona, enfim, admitem um ao outro estarem apaixonados e 

por fim se beijam. O beijo põe um ponto final na maldição da dupla forma da 

mocinha, lhe conferindo a sua real aparência, conforme previa o feitiço: 

 

Shrek: Eu... eu te amo.  
Fiona: Mesmo?  
Shrek: Mesmo, mesmo.  
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Fiona: Eu também te amo.  
(O casal se beija). 
Público: Aaah!  
(Câmera foca no casal se beijando. Luz e fumaça envolvem Fiona, a qual 
também é, milagrosamente, erguida ao teto). 
Voz de Fiona ecoa: Até achar o primeiro beijo do amor verdadeiro e assumir 
a sua verdadeira forma. 
(Luz e fumaça se intensificam, quebrando os vitrais da igreja. Fiona cai).  
Shrek: Fiona! (Ele caminha até ela) Fiona. Você está bem? (E ajuda-a a se 
levantar). 
Fiona (ainda está na forma de ogra): Sim, estou. Mas não estou 
conseguindo entender. Eu deveria estar linda! 
Shrek: Mas você está linda.  
(SHREK, 2001). 

 

Nesta cena, após o beijo do seu verdadeiro amor, que é o ogro Shrek, Fiona 

esperava assumir a sua aparência diurna de princesa como o seu verdadeiro 

modelo de beleza. Conforme já mencionado aqui, ela jamais esperou que a sua 

forma noturna fosse a sua real forma física que o feitiço previa. Isso fica claro até 

esta cena, em que Fiona se mostra surpresa e confusa ao encontrar-se ainda na 

forma de ogra após o beijo de Shrek, e só então percebe que o dito estava se 

referindo a sua forma de ogra e não à outra. Brunel (1998, p. 267) diz que o caráter 

do duplo “instaura uma substituição apenas momentânea, e o original reencontra em 

seguida todas as suas prerrogativas”. Dessa forma, ao contrário do que seria 

proposto em contos de fadas tradicionais, a estética real de Fiona não era a beleza 

padrão, mas uma beleza distante dos padrões vigentes nos contos de fadas e é 

exatamente essa forma que se estabelece como permanente na dualidade 

vivenciada pela personagem.  

Quando Fiona assume seu amor por Shrek e o beija, ela assume 

inconscientemente a sua identidade de ogra. Ao escolher seguir o seu desejo e 

assumir o seu lugar como parceira desse personagem masculino e não aquilo que 

lhe era determinado pela sociedade, Fiona pode então por fim ser libertada daquilo 

que ela queria ser, segundo as convenções de sua cultura e tomar para si a sua 

identidade negada por si mesma por pressão da sociedade. 

Fiona, no entanto, ainda se encontra insatisfeita com o próprio corpo, ela não 

aceita a sua identidade de ogra. Desapontada, a ogra se questiona, diante do seu 

amado Shrek, acerca do motivo da preservação de sua aparência indesejada, 

mesmo após o primeiro beijo de amor verdadeiro. Até aqui a única noção de beleza 

feminina que Fiona se identifica é com a sua forma diurna, o seu desapontamento 
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consiste exatamente em seus esforços não atenderem às suas expectativas, pois 

ela ainda se sente feia aos seus próprios olhos. 

 
Figura 2.8: Fiona após a metamorfose definitiva. 

 
           Fonte: SHREK, 2001 

 

No entanto, é o olhar do personagem masculino Shrek como par romântico de 

Fiona na história, que lhe confere um novo valor estético, fazendo-a identificar-se 

com esse aspecto final de ogra e ainda sentir-se realmente bela nessa condição. 

Shrek enxerga em Fiona exatamente a beleza que ela só percebia e só reconhecia 

quando estava em sua aparência diurna de princesa encantada. Dessa forma, é o 

olhar apaixonado do ogro que confere o reconhecimento positivo da estética física 

desta princesa. Stendhal (2011) menciona que a beleza da amada de um homem é 

resultado de todos os desejos e satisfações que ele formou ao seu respeito, o que 

explica porque as noções do que é belo ou feio é tão variável de um indivíduo para o 

outro, exatamente pela variedade do que é causa ou não prazer em um determinado 

sujeito.  No caso de Fiona, embora todos que presenciaram a sua transformação 

repugnassem a sua aparência, Shrek via em Fiona aquilo que ele desejava e logo, 

que ele concebia como belo. 

                                                               

Figura 2.9: Shrek dizendo a Fiona que está linda. 

 
 

Figura 2.10: Fiona se reconhece como bela por meio do discurso de Shrek. 
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Fonte: SHREK, 2001                                  

 

Dessa forma, é o discurso da figura masculina que constrói um novo valor 

estético para a personagem feminina. A aceitação do sujeito masculino dessa 

aparência adquirida por Fiona é o que motiva a aceitação da condição de ogra. 

Dessa forma, a partir dessa cena, Fiona já não mais questiona acerca de sua 

identidade estética e também não a rejeita como aparência desagradável; muito pelo 

contrário, ela agora se assume publicamente como uma ogra princesa. 

Mais uma vez essa personagem depende do olhar masculino para a produção 

dessa aceitação pessoal. À medida que a sua aparência de ogra é aprovada, 

fazendo-a sentir-se desejada pelo outro, ela assume a sua forma física de ogra e a 

verdadeira maldição de estar sempre em busca de uma suposta perfeição estética 

irreal e inconsistente com sua realidade é por fim quebrada. O que sugere, em 

nossa interpretação, que o real conflito da personagem Fiona é interior. Trata-se de 

uma luta entre perceber-se a si mesma amada ou desprezada, atraente ou 

indesejável, excluída ou pertencente ao seu contexto social (CORSO E CORSO, 

2011). 

Outro ponto interessante a ser ainda considerado aqui é a percepção de 

Shrek acerca da beleza, que não era nada semelhante à propagada na sociedade a 

qual Fiona pertenceu por toda a sua vida. Shrek como ogro tem gostos e valores 

bem divergentes do contexto social da época, conforme podemos comprovar na 

cena em que Shrek ensaia com uma flor algumas palavras para elogiar a Fiona: 

“Princesa, eu vi essa flor e pensei em você, porque ela é bonita. E... bom, eu não 

gosto muito, mas pensei que você ia gostar, porque você é bonita! Mas gosto de 

você mesmo assim. E..hãm…tô com problemas” (SHREK, 2001). 

A valoração de beleza feita aqui por Shrek não é a mesma comum à maioria 

daquela sociedade, pois ele coloca a beleza diurna de Fiona como desagradável. 

Essa concepção de beleza expressada aqui por Shrek revela o ideal de relativização 

das noções de feio e belo, por meio do qual o gosto estético é variável não só 
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culturalmente e temporalmente, mas também de indivíduo para indivíduo. Dessa 

forma, a valoração estética dependerá do olhar do sujeito e consequentemente da 

formação ideológica e cultural. Como Shrek veio de um outro contexto social e 

ideológico também, pois vivia em um pântano e não no reino, ele apresenta toda 

uma percepção de mundo e dos valores sociais bem distantes do que Fiona 

conheceu na sua sociedade. Por este motivo, ele não vê como monstruosa e feia. 

Até porque Fiona como ogra é o reflexo da sua própria imagem. 

Dessa forma, o filme Shrek (2001) promove por meio desta personagem a 

discussão atual acerca da aceitação das diferenças do outro. No que tange ao 

sujeito feminino essa questão é ainda mais pertinente, por ser a mulher, alvo da 

cobrança social por uma perfeição física inalcançável. Neste sentido, Shrek (2001) 

propõe que a beleza da mulher vai mais além das suas formas físicas, ela está em 

seu caráter que independe de sua forma corporal. E não somente isto, mas o longa, 

também promove a reflexão acerca dessa padronização da beleza feminina ao 

inserir uma ogra como princesa, fazendo com que não só os demais personagens a 

percebessem nesta função social, mas principalmente, que ela mesma se sentisse 

uma bela princesa mesmo fora dos padrões estéticos convencionais.  

No entanto, ainda que o filme aponte para essas modificações na forma de 

perceber o sujeito feminino nos contos encantados, ainda assim, a resistência dessa 

personagem em reconhecer-se como bela da forma como ela é de fato e ainda em 

conformar-se com sua aparência real como sua identidade estética de princesa 

revelam a forte predominância dos discursos subjetivadores do sujeito, que fixam 

uma norma que será a todo custo buscada como modelo válido e adequado para 

determinados perfis femininos.  

Além disso, Fiona até o final da narrativa representa o arquétipo da mulher 

passiva. Ela depende do olhar do outro, principalmente do olhar masculino para 

construir as suas idealizações de beleza e também para aceitar-se como sujeito 

feminino dotado disso. Esta e outras questões tratadas nas subseções posteriores 

deste capítulo de análise fazem dessa personagem alguém inseguro quanto a sua 

posição social e fortemente dependente do gênero masculino para a aceitação da 

sua identidade estética. 

Dessa forma, em Shrek (2001) percebemos algumas mudanças referentes a 

percepção do sujeito feminino, assim como não podemos deixar de ressaltar as 

continuidades patriarcais na construção dessa personagem nessa categoria 
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analisada. No entanto, o filme de um modo geral apresenta o sujeito feminino em um 

processo de evolução, pois, considerando outros filmes de animação mais antigos, 

vemos em Shrek (2001), a questão da representação estética das princesas que é 

um dos pontos máximos da construção identitária feminina nos contos de fadas, ser 

de certa forma, posta em xeque, já que a tradicional anulação da maldição não se 

referia a forma física de ogra de Fiona, mas sim, a sua forma diurna e tradicional de 

princesa encantada. Além disso, Fiona permanece princesa mesmo na condição 

física de ogra, o que representa uma nova identidade estética para as princesas dos 

contos atuais, mais além do que os estereótipos tracionais fixados a séculos.  

  

2.2 Princesas são frágeis e ogras são monstruosas: não as julgue antes de 

conhecê-las. 

 

Além do quesito beleza analisado até agora na personagem feminina Fiona, 

um segundo elemento que caracteriza a mulher nos contos de fadas tanto nos 

clássicos como nos atuais, exibidos pelo cinema animado, é a questão do 

comportamento feminino. A mulher nos contos tradicionais tem um comportamento 

fragilizado regido pelas regras morais e dos ditos “bons costumes” de sua época. 

Dessa forma, a sua maneira de falar, de comer, de andar, de vestir-se, etc. eram 

norteadas por essas convenções culturais que definem o que é ou não adequado a 

uma mulher tanto no que se refere aos seus atos como ao seu modo de expressão, 

atributos que estabelecem um padrão para o gênero feminino, fazendo valer apenas 

uma identidade representativa para a mulher, que era a de um ser frágil, dócil e 

incontestavelmente limitada pelo sexo oposto. 

Nos contos de fadas cinematográficos, a mulher perde algumas dessas 

características, assumindo até certo ponto uma representação mais aproximada à 

figura feminina atual. Neste sentido, a questão do comportamento da mulher 

contemporânea rompe, por exemplo, com o caráter tradicional de “postura feminina 

adequada”, à medida que algumas das limitações impostas ao feminino vão sendo 

superadas por outras posturas mais coerentes com cenário histórico vigente.  

As modificações que envolvem o sujeito feminino no cenário social, estimulam 

a invalidação de muitas das restrições feitas à mulher, por ocasião do seu gênero, 

fazendo com que atitudes por muito tempo indevidas a uma heroína de contos 
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encantados, ganhassem espaço como o diferente e o moderno na construção do 

perfil da mulher contemporânea. 

No caso da personagem Fiona aqui analisada, a questão do comportamento, 

não vem a ser uma ruptura completa com os paradigmas comportamentais 

tradicionais, mas, transita entre o clássico e o contemporâneo. Fiona inicialmente é 

apresentada no longa animado Shrek (2001), como uma típica princesa dos contos 

de fadas clássicos, submissa e dependente do gênero masculino. Ela espera o seu 

príncipe em total dependência de seus atributos para conduzi-la a liberdade. A cena 

que melhor evidencia essa inércia de Fiona, é a do resgate da princesa aprisionada 

que também acontece em Shrek (2001).  

Nesta cena, Fiona encontra-se no interior da torre à espera do seu cavalheiro 

para resgatá-la e, ao ser surpreendida pela entrada do seu libertador no castelo, a 

princesa prepara-se para a entrada triunfal do príncipe encantado que ela aguardava 

a tanto tempo. Ela deita-se na cama com um buquê de flores, ajeita o cabelo e fecha 

os olhos, fingindo estar adormecida. Neste momento, simula o comportamento de 

outras princesas que por ocasião de um feitiço adormeceram até que o beijo de 

amor as despertasse do sono profundo, como os que ocorrem por exemplo nas 

versões dos Estúdios Disney da Bela Adormecida (1959) e da Branca de Neve e os 

sete anões (1937). 

Figura 2.11: Fiona fingindo estar adormecida 

 
 

Figura 2.12: Fiona fazendo “biquinho” do beijo do seu príncipe encantado. 

 
Fonte: SHREK, 2001. 
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Nesta cena, Fiona tenta incorporar a passividade dessas princesas clássicas, 

estabelecendo um paralelo mais forte com a Bela Adormecida, a qual se 

caracterizava por sua beleza inerte, sendo a mais passiva das heroínas encantadas 

tradicionais, segundo Corso e Corso (2006). A diferença que surge entre Fiona e as 

outras princesas aqui é que ela não está alheia ao seu contexto exterior, como as 

suas antecessoras acometidas do sono enfeitiçado, mas, apenas encena toda uma 

tradição de dependência feminina do sujeito masculino.  

Fiona ainda procura seguir todo o costume das histórias encantadas de 

salvação da mocinha pelo seu herói apaixonado. Shrek por sua vez, após perceber 

a princesa deitada na cama, aproxima-se e curva-se sobre ela, o ângulo da câmera 

em close-up no rosto de Shrek seguido pelo de Fiona, evidenciando uma 

aproximação dos personagens, nos dá uma ligeira impressão de que a tradição do 

beijo despertador será preservada, mas, ao contrário do esperado para um conto de 

fadas, Shrek desperta a princesa de seu falso sono, de forma nada romântica, 

sacudindo-a pelos ombros e pedindo que acorde: 

 
Shrek: Acorda!  
Fiona: O que?  
Shrek: Você é a princesa Fiona?  
Fiona: Eu sou sim. Aguardando um cavaleiro corajoso que venha me salvar. 
Shrek: Ah... legal. Agora, vamos. 
(SHREK, 2001.) 
 

  

O discurso de Fiona assegura a sua passividade e, não somente isto, ela não 

aceita que Shrek não cumpra a tradição de libertação da princesa aprisionada na 

torre repassada de geração a geração pelos contos de fadas convencionais. Ela 

reclama e orienta o ogro a agir como o esperado para um cavaleiro, ou seja, Fiona 

não só se comporta nesta cena de forma submissa e dependente do masculino, 

como também espera que seu companheiro assuma o seu devido papel de 

libertador que salva e seduz a princesa em uma dual atuação de coragem e 

romantismo, comum ao sujeito masculino nas histórias encantadas: 

 

Fiona: Espera aí, cavaleiro. Encontramo-nos finalmente. Não deveria este 
ser um momento maravilhoso e romântico?  
Shrek: Desculpe, madame. Não temos tempo.  
Fiona: Espere. O que você está fazendo? Vós não devíeis me tomar em 
seus braços, pular pela janela e descer por uma corda até sua bela 
montaria? 
Shrek: ‘Teve’ muito tempo ‘pra’ planejar isso. Não ‘teve’?  
Fiona: Hum, hum.  
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Fiona: Mas nós devemos viver este momento. Você poderia recitar um 
poema épico pra mim. Um cancioneiro, um soneto, uma estrofe, qualquer 
coisa! 
Shrek: Eu acho que não. 
Dragão (off): [rugido].  
Fiona: Você não matou o dragão?  
Shrek: Está na minha lista. Agora, vamos!  
Fiona: Mas não está certo. Você devia ter entrado com a espada em uma 
mão e na outra o estandarte. Foi o que todos fizeram.  
Shrek: É, logo antes de ficarem torrados. 
Fiona: Isso não vem ao caso.  
Fiona: Espera, pra onde você vai? A saída é pra lá.  
Shrek: Bom eu quero tirar o meu da reta.  
Fiona: Mas que tipo de cavaleiro é você?  
Shrek: Do tipo único.  
(SHREK, 2001) 
 

Todas as ações exigidas por Fiona a Shrek são resultado de sua percepção 

acerca do sujeito masculino como um modelo fixo de herói de contos de fadas. Além 

disso, alguns elementos do seu comportamento também aludem a posicionamentos 

clássicos do sujeito feminino, como é o caso do registro linguístico utilizado por ela 

ao dirigir-se a Shrek como cavaleiro. Ela utiliza uma linguagem que mescla 

elementos mais formais, típicos de textos literários mais antigos, evidenciando um 

falar culto e vigiado, como no verbo “devíeis” com o informal que aparece logo em 

seguida em “pular pela janela”.  

No entanto, o comportamento tradicional de Fiona em muitos aspectos 

começa a deslocar-se dos padrões convencionais destinados a mulher nas histórias 

infantis. Essa personagem feminina passa a apresentar comportamentos 

inimagináveis para uma princesa de contos de fadas, conforme podemos verificar na 

cena em que Fiona e os seus companheiros de viagem Shrek e o Burro falante, 

caminham pela floresta e Shrek arrota. O ogro é repreendido pelo Burro por sua 

atitude inadequada diante da princesa. No entanto, Fiona não só não se sente 

constrangida como também aproveita o ensejo e batendo no peito, arrota ainda mais 

alto que o ogro: 

 
Burro: Shrek! 
Shrek: Quê? É um elogio. Melhor ‘pra’ fora do que ‘pra’ dentro, é o que eu 
sempre digo. He he he... [risadas]. 
Burro: Ora, não é maneira de se portar perto de uma princesa. 
Fiona: (arrota) Obrigada.  
Burro: É tão nojenta quanto você?  
Shrek: He he...Até que...Ah...não é exatamente como eu esperava.  
Fiona: Bom...Talvez não devesse julgar as pessoas antes de conhecê-las 
(SHREK, 2001). 
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O ato de arrotar publicamente é um comportamento condenável às heroínas 

de contos de fadas. Ações como essas, não são bem vistas para uma mulher por 

serem incompatíveis com a doçura e a delicadeza que supostamente compõem a 

feminilidade das princesas encantadas. O resultado da violação desses 

componentes oscila entre a desaprovação e a surpresa, nesse caso vindo 

primeiramente da parte do Burro, que condena o comportamento de Fiona, assim 

como fez com Shrek, chegando até mesmo a igualá-los. O uso do adjetivo “nojenta” 

em referência a Fiona atribuída pelo Burro como resultado da ação dessa princesa 

de arrotar em público evidencia uma rejeição por parte do masculino a esse sujeito 

feminino que se desloca da postura encantada e perfeita feminina e que se aproxima 

com o comportamento de uma ogra.  

Diferentemente do primeiro tipo masculino, Shrek não a rejeita, mas sente-se 

atraído pela jovem, exatamente por ela não ser como ele imaginava, ou seja, como 

uma princesa “comum” de contos de fadas, mas, sim, semelhante a ele. A 

identificação entre esses personagens não acontece aqui somente pelos modos 

semelhantes adotados por ambos, mas, a partir do momento em que Fiona ao 

escutar Shrek falar para o Burro de seus sentimentos como ogro desprezado 

socialmente por sua aparência, ela identifica-se com este personagem, exatamente 

por partilhar a mesma rejeição social: 

 

Burro: Qual o problema Shrek? O que tem contra todo mundo afinal? 
Shrek: Olha não sou eu que tenho problema, ok? É o mundo que parece ter 
problemas comigo, entendeu? As pessoas olham pra mim: “Ah! Socorro! 
Um ogro enorme e horrível! Elas me julgam antes de me conhecerem. É por 
isso que estou melhor sozinho. 
(SHREK, 2001) 

 

A insatisfação apresentada aqui nas expressões faciais de Shrek são as 

mesmas apresentadas por Fiona na cena do barril, em que ela se projeta como a 

parte obrigada a casar com o lord Farquaad para conseguir essa aceitação social. 

Fiona inclusive, para confrontar a surpresa de Shrek por seu comportamento nada 

convencional a uma princesa, faz uso da mesma frase utilizada pelo ogro na 

conversa com o Burro, quando diz que não se deve julgar as pessoas antes de 

conhecê-las. Aqui o ogro se refere à percepção de princesa construída por este 

personagem apenas pautada na sua aparência exterior e na generalização dos 

perfis femininos de outras princesas.  
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É importante salientar, ainda, que Fiona começa a se sentir cada vez mais à 

vontade com sua identidade de ogra após essa identificação com o sofrimento da 

rejeição social compartilhado com o personagem masculino Shrek. Esse 

reconhecimento de si mesma no outro é um marco importante no processo de 

aceitação de sua identidade como ogra princesa, ainda que seja de forma muito sutil 

e também, para a mudança de seu comportamento como mulher, o que a permite 

deixar a superficialidade das ações imitadas pelos modelos clássicos de princesa, 

para uma atuação mais condizente com a sua essência interior, o que torna cada 

vez mais evidente a importância que o sujeito masculino tem na construção dessa 

personagem como mulher e no seu papel ocupado na sociedade.  

Dessa forma, é possível dizer que o sujeito constrói a sua percepção de si, 

baseado nas percepções alheias e fica dependente da aprovação do outro sobre o 

que ele deve ser e quando as expectativas não são alcançadas o resultado é uma 

frustação desse sujeito a respeito de si mesmo. Ocorre neste caso, a criação de 

uma falso-self, pois o indivíduo se constrói pelas expectativas dos outros, seus 

ideais e suas representações. (ZIMERMAN, 1999)  

Outra cena em que se verifica uma descentralização do modelo 

comportamental feminino em relação ao padrão clássico nesta personagem é a que 

Fiona enfrenta um grupo de salteadores na floresta. Nesta cena, Monsieur Hood e 

seu bando entendem que Fiona está em apuros por estar andando na floresta com 

um ogro e repentinamente surpreende a todos, inclusive a própria Fiona, 

arrancando-a do chão para o alto de uma árvore, com intuito de salvá-la do suposto 

perigo:  

Monsieur Hood: [voz off] La libertéeeeee….!. 
Shrek: Princesa? 
Monsieur Hood: Uhuu..! ra ra. 
Fiona: Espera! O que está fazendo?  
Monsieur Hood: Calma ma chérie, sou seu salvador. E vou livrá-la desta 
besta...verde. 
Shrek: Ei! [voz em off] 
Shrek: Essa princesa é minha! Vá procurar a sua. 
Monsieur Hood: Oh, por favor ogro! Não dá para ver que estou um 
pouquinho ocupado. 
Fiona: Ãmm...olha cara, não sei quem você pensa que é...  
Monsieur Hood: Claro, mas que horror ulá lá. Permita-me apresentar. Ô 
pessoaaal... 
Grupo: Tarataratata. Hu! 
Monsieur Hood: Eu tiro do rico e dou para o pobre...  
Homem: Só fica com um pouquinho...  
Monsieur Hood: pois sou um nobre. Eu salvo as donzelas, que saúde. 
Grupo: É demais, Monsieur Hood. 
Monsieur Hood: Manda ver. 



68 
 

  

Monsieur Hood: Eu gosto de uma briga e também de namorar. 
Grupo: O que ele está dizendo é que gosta de tra... 
Monsieur Hood: ...mar. 
Monsieur Hood: Se o ogro sai do arbusto atrás da moça e dá um susto é 
mau. 
Grupo: É mau, é mau, é mau!  
Monsieur Hood: Se a bela tá com a fera eu viro um animal.  
Grupo: Ele vira um animal.  
Monsieur Hood: Com o punhal na mão estou pronto ‘pra’ matar, preste 
muita atenção pois eu vou começaaaar. 
(SHREK, 2001). 

 
 

Observamos que Fiona é novamente salva por um personagem do sexo 

masculino, que de imediato a trata como frágil e deduz a necessidade do auxílio de 

um homem. No entanto, neste momento, diferentemente da cena em que ela é 

resgatada por Shrek do castelo, Fiona não age passivamente esperando e 

estimulando a sua inércia frente ao ativismo masculino do seu resgatador, pelo 

contrário, ela mostra-se claramente incomodada e aborrecida com a fragilidade, com 

que é tratada pelo personagem Monsieur Hood, que aparece no filme como uma 

mescla de Don Juan e Robin Hood. Fiona até tenta, por vezes, chamar a atenção 

desse herói, mas o mesmo sempre a interrompe, tratando-a como indefesa diante 

de Shrek.  

Essa condição atribuída a Fiona por Monsieur Hood fica ainda mais evidente 

em sua canção, cantada por ele e seu bando no momento em que Fiona indaga da 

prepotência desse personagem em trata-la tão ingenuamente. Na canção, Monsieur 

Hood trata Fiona como a bela indefesa e Shrek como a fera, e apresenta-se como o 

tipo charmoso que veio salvá-la das garras do ogro. As expressões feitas por Fiona, 

ainda no alto da árvore, onde Monsieur Hood a levou de forma arrebatadora, são de 

reprovação e desinteresse por toda a apresentação feita por este personagem.  

Posteriormente quando Fiona percebe que Monsieur Hood pretende ir adiante 

à sua tarefa de defendê-la, e para tal ameaça a Shrek com uma faca, Fiona 

repentinamente interrompe as ameaças cantaroladas com um golpe de artes 

maciais, arremessando Monsieur no chão desacordado. Por fim, enquanto Shrek e o 

Burro a contemplam admirados, ela complementa sua ação dizendo: “Que cara 

chato!”, deixando explicito que não precisava e também não queria a proteção 

masculina ofertada pelo líder do bando. 

Logo, todos os outros companheiros de Monsieur Hood começam a atacar 

Fiona e ela progressivamente vence um por um, sozinha. Neste trecho da cena, o 
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filme Shrek (2001) brinca, ao parodiar o filme Matrix (1999), quando Fiona utiliza um 

dos movimentos de luta que tornaram o longa conhecido, para vencer dois homens 

do grupo de Monsieur ao mesmo tempo. Além disso, trata-se de um movimento 

realizado pela personagem feminina Trinity, do referido longa metragem, a qual 

possui uma personalidade forte, sendo considerada como uma das mais importantes 

personagens no desenvolvimento do filme. Esse tipo de relação entre as duas 

personagens, por meio dos movimentos de luta, aparece nessa cena de Shrek 

(2001), em nossa opinião, com intuito de reforçar o papel de poder da personagem 

Fiona, mostrando-a mais além do que uma mera princesa indefesa, buscando 

cumprir as regras dos contos de fadas, mas também, como a mulher ousada, 

independente e capaz não só de se autodefender, mas também, de oferecer 

proteção aos demais a sua volta.  

Enquanto isso Shrek e o Burro, apenas contemplam atônitos, essa atitude, 

inesperada para uma princesa. Aqui, a questão da inércia e da fragilidade feminina 

tão comum nos contos de fadas clássicas perde o foco, cedendo espaço ao perfil da 

mulher independente. Fiona não só salva a si mesma, como também aos seus 

companheiros de caminhada, Shrek e o Burro falante. 

 

Figura 2.13: Fiona lutando contra os companheiros de Monsier Hood. 

 
Fonte: SHREK, 2001 

  

Na continuação da cena, o ogro admira a ação inesperada da princesa 

exaltando e elogiando a bravura de Fiona, o que nos aponta para uma verdadeira 

inversão de papéis, já que o comum é a mocinha ser salva pelo herói e ainda exaltar 

a sua bravura e coragem. Vemos que a passividade, ficar parado e ser salvo são 

representados pelo personagem masculino e o mérito pela bravura é dedicado à 

personagem feminina. Pinsky (2014) menciona que a passividade atribuída 

comumente ao caráter feminino, trata-se em muitos casos de uma percepção 
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meramente superficial e aparente da mulher. Dessa forma, a liberdade feminina para 

reagir e tomar atitudes que surpreendam até mesmo o próprio parceiro funciona 

como uma espécie de ação incomum a natureza da mulher, e por este motivo não 

ameaçam o controle masculino. É exatamente isso que vemos aqui, já que Fiona 

após reagir de forma inesperada defende-se tanto a si mesma como Shrek e o 

Burro, imediatamente ela retoma a sua postura dócil e nem se quer se vangloria 

pelos seus feitos, mesmo diante da exaltação masculina. 

 

Figura 2.14: Shrek e o Burro atônitos ao ver Fiona vencer Monsieur Hood e seu bando na luta 
corporal. 

 
Fonte: SHREK, 2001 

 

A naturalidade com que Fiona se comporta após vencer os bandidos da 

floresta é também bem coerente com o contexto moderno, em que as mulheres 

hodiernas têm a opção de viver sozinhas, e para isso precisam adquirir algumas 

habilidades que a auxiliem nos imprevistos diários: 

 
Shrek: Ou, ou, ou, ou, ou. Espera um pouco. Como é que fez isso? 
Fiona: O quê? 
Shrek: Isso com eles, foi incrível. Onde aprendeu? 
Fiona: Olha. [risos] Quando se vive sozinha a gente aprende essas coisas 
caso haja... 
(SHREK, 2001) 

 

Vale ressaltar ainda que, a partir dessa cena, Fiona assume uma postura um 

pouco mais segura de si, no que concerne ao aspecto comportamental de uma 

princesa moderna. Ela não é mais apresentada no filme unicamente como sexo 

frágil, mas sim, como uma mulher forte e valente, capaz de proteger não somente a 

si mesma, mas também ao seu companheiro, já que ela ataca Monsieur Hood, bem 

na hora em que ele se preparava para atacar Shrek, expressa bem essa proposta do 

filme em quebrar com esses estereótipos de fragilidade feminina. 
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No entanto, essa postura de mulher guerreira assumida pela personagem 

nesta cena, não exclui seus aspectos emocionais típicos da personalidade feminina 

nas estórias encantadas, afastando-a de um estereótipo simplista. Fiona, assim que 

termina a luta, retoma a sua postura dócil de antes e ainda se culpa pela flecha que 

atinge a Shrek, contrária a uma típica reação da mulher submissa que atribuiria ao 

companheiro a responsabilidade dos problemas. 

As cenas que seguem o filme mostram Fiona cada vez mais em sua 

identidade de ogra. Mesmo em sua forma de princesa encantada, Fiona comporta-

se de forma rude e coerente com sua natureza. Simultaneamente, ela sente-se cada 

vez mais próxima e atraída por Shrek, que é ogro como ela. Um exemplo disso é na 

cena em que Fiona e Shrek passeiam pelo campo como se estivessem em um 

encontro apaixonado. Eles brincam e riem, olhando-se de forma apaixonada. Fiona 

faz uma espécie de algodão doce com uma teia de aranha que ela usa para capturar 

alguns mosquitos que incomodam a Shrek enquanto eles caminham. Depois ela 

ainda lambe os dedos saboreando o “algodão” entregue ao ogro. Em seguida, eles 

fazem balões com animais: Shrek enche um sapo e entrega a Fiona, ela por sua 

vez, vê uma cobra ao seu lado que a ameaça e a toma nas mãos fazendo com o 

bicho um balão no formato de cachorro. 

Figura 2.15: Fiona faz algodão de mosquito com teia de aranha para Shrek 

 
            

Figura 2.16: Fiona e Shrek trocam “balões” 

 
Fonte: SHREK, 2001 
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Todas essas sequências apontam para uma harmonização de Shrek e Fiona 

como um casal. O amor entre Fiona e Shrek é algo que vai sendo construído com as 

experiências dos dois e não algo imediatista, como a ideia do amor à primeira vista 

que muitas histórias românticas apresentam. Bettelheim (2014) menciona o fato dos 

personagens principais dos contos de fadas passarem por diversas provas pela 

pessoa amada para só então finalmente vivenciar o amor completamente, e isso 

porque embora o ato de apaixonar-se possa ser algo casual, manter a paixão exige 

muito mais de cada um dos envolvidos. 

Os acontecimentos, a música e os demais elementos relembram um encontro 

entre um casal de namorados. Por fim, em uma tentativa mútua de retardar a ida de 

Fiona ao encontro do seu futuro marido lord Farquaad, Shrek e Fiona estendem a 

convivência um pouco mais, e neste tempo o ogro prepara um churrasco de 

ratazana para a princesa, que não somente come o prato consciente do que lhe foi 

servido, mas o elogia, e de certa forma até lamenta o fato de não poder comer a 

mesma coisa no dia seguinte, pois já estará no castelo com o lord. 

 

Figura 2.17: Fiona comendo “rato de arbusto no espeto” com Shrek 

 
Fonte: SHREK, 2001 

 
 

Neste sentido, Fiona e Shrek compartilham os mesmos gostos e, embora 

Fiona esteja fisicamente diferente de Shrek, sua identidade de ogra cada vez mais a 

aproxima do seu par e deixa clara a sua real essência. Dessa forma, o filme brinca 

com essa dualidade física da personagem que gira entre ser bela e fera ao mesmo 

tempo. Além disso, os aspectos que a caracterizam como ogra, como os seus 

modos, preferências e atitudes, predominam na identificação da princesa mesmo 

quando ela está em sua forma encantada, evidenciando, contudo, a identidade 

negada por Fiona. Desse modo, conforme Corso e Corso (2011), Fiona é mais fera 

do que bela, já que seu comportamento rude e inadequado a uma princesa 
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encantada é contínuo, enquanto sua beleza moldada pelos padrões convencionais 

de seu contexto, é apenas passageira, sendo a sua verdadeira essência existente 

em seu interior. 

Vale a pena ressaltar que a metamorfose sofrida por Fiona a cada entardecer, 

não afeta a sua personalidade, já que essa transformação se restringe ao físico. 

Dessa forma, aquilo que Fiona é de fato não é alterado, pelo menos não em sua 

essência, mas, foi apenas negado a todo custo por ela mesma, com o intuito de 

remover essa sua identidade definitivamente. Dessa forma, à medida que Fiona 

passa a aceitar-se de fato como ela é interiormente, além da aparência exterior, 

suas ações até então reprimidas por sua posição de princesa são enfim libertadas, o 

que resulta em seu comportamento natural, comum a sua personalidade real que é a 

de ogra. 

Em todo esse processo, a figura do masculino tem um peso importantíssimo 

para a constituição das identidades da personagem Fiona. Ela só muda de 

comportamento a partir do momento que enxerga em Shrek a sua semelhança e por 

este motivo sua companhia torna-se cada vez mais agradável, exatamente porque 

perto dele ela não tinha necessidade de fingir ser o que não era.  

Dessa forma, ainda que Fiona insista em grande parte do filme Shrek (2001) 

em manter uma postura de princesa clássica, submissa, frágil e dependente do 

masculino, logo, as sequências da história mostram que a sua verdadeira luta 

consiste em negar a sua identidade de ogra que a todo pretexto encontrado se 

sobressai à identidade encantada que Fiona insiste em assumir como única e 

verdadeira. Esse processo de debater-se entre duas identificações, no entanto, 

começa a favorecer a postura de ogra sobre princesa, exatamente por essa primeira 

postura configurar-se como comportamento pessoal e legítimo de Fiona, à medida 

que Shrek passa a representar para esta personagem uma espécie de espelho, por 

meio do qual ela se vê e se aceita como ogra, exatamente pela aceitação reciproca 

que recebe do ser masculino. 

Por fim, ainda evidenciamos nesta cena que Fiona, embora libere a sua 

identidade de ogra, por ela reprimida, mesmo estando na sua forma física de 

princesa encantada, a sua atitude passiva e recatada de mulher tradicional, aparece 

aqui na tentativa de declaração amorosa entre Fiona e Shrek. Embora essa princesa 

deseje manifestar o que sente por Shrek, não faz, mas espera a iniciativa masculina 

para poder manifestar o seu desejo pessoal: 
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Shrek: Princesa? 
Fiona: Sim, Shrek? 
Shrek: Eu...estava pensando. Se você... se vai comer isso. 
(SHREK,2001) 

  

Aqui, ambos se sentem desencorajados. Shrek por ser um ogro e se achar 

inferior a Fiona que está na sua forma diurna de princesa. Ele até inicia a conversa, 

mas ao encarar a princesa recua, com uma mudança repentina de semblante, 

seguida de expressão de raiva pela sua covardia, optando por mudar de assunto e 

não declarar seus sentimentos a princesa. Esta espera pela iniciativa do ogro 

também não o encoraja, mas em uma atitude bem condizente com o perfil clássico 

das heroínas de contos de fadas literários, Fiona apenas espera que o seu amado 

tome toda a iniciativa no romance. Essa postura tradicional quanto à posição da 

mulher no relacionamento se estende em outros aspectos das escolhas e 

perspectivas pessoais de Fiona, conforme veremos na seção seguinte.   

 

2.3 “E eles viveram feios para sempre” 

 

A última categoria de análise aplicada a Fiona diz respeito à posição desta 

personagem quanto ao casamento. Desde o início do filme, o casamento ganha uma 

importância essencial na vida desta princesa, assim como nas histórias encantadas. 

No entanto, o casamento é para ela, inicialmente a oportunidade de ter a aceitação 

social conferida pela beleza permanente. A personagem enxerga no matrimônio a 

única forma de encerrar de uma vez por todas a maldição que lhe fazia ter a forma 

de uma ogra durante a noite e, por isso, a condição ser excluída socialmente por ser 

uma princesa fora dos padrões convencionais ditados para fazer parte da nobreza.  

Inicialmente, o filme apresenta o primeiro beijo de amor verdadeiro como a 

chave para o fim desse feitiço que tortura Fiona, fazendo-a oscilar entre o que ela é 

e o que ela não deseja ser. Posteriormente, esse beijo passa a significar um 

compromisso e isso é compreensível se levarmos em consideração que os contos 

de fadas clássicos sempre relacionavam o beijo à união entre os apaixonados. 

Chevalier (2007) diz que entre os antigos, o beijo simbolizava não somente uma 

união entre os lábios, mas estes, como porta de entrada e saída do sopro de vida, 

representam também, a comunicação entre os espíritos do casal. Dessa forma, o 
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beijo ganha uma perspectiva espiritual, simbolizando a união, a adesão mútua entre 

os espíritos dos apaixonados. Muito provavelmente por este motivo, o beijo não era 

visto como algo desvinculado do casamento, mas como parte integrante desta 

união, sendo, portanto, reservado para aquele ou aquela com quem se pretendia 

formar uma união familiar.  

Não resta dúvida que esta personagem feminina é extremamente aberta ao 

casamento, assim como as princesas clássicas, no entanto, a preocupação inicial de 

Fiona em casar-se era exatamente para garantir direito a esse beijo “libertador”, que 

quebraria o feitiço e lhe daria a vida social almejada, ou seja, a vida “comum” de 

uma princesa encantada. Dessa forma, a insistência dela em casar-se com um 

desconhecido era prioritariamente para garantir a beleza permanente que ela 

acreditava ser a sua forma física genuína e juntamente com esta, adquirir a 

aprovação social que lhe era exigida como princesa. 

 Quando o Burro questiona a Fiona acerca da possibilidade de ela não casar-

se com o lord Farquaad, na cena em que este personagem a vê pela primeira vez na 

forma de ogra, Fiona deixa claro essa prioridade do casamento como uma 

obrigação, ou seja, como único meio de alcançar essa aceitação social conferida 

pela permanência da beleza física, a qual toda princesa devia possuir, para ser 

nomeada como tal: 

 
Burro: Princesa, e se você não se casar com o Farquaad?  
Ogra: Eu preciso. Só o beijo do meu amor verdadeiro pode quebrar o feitiço.  
Burro: Mas... sabe... ah..., você é um tipo de ogro e o Shrek.... Bom, vocês 
têm muito em comum.  
Ogra: Shrek?  
(SHREK, 2001) 

 
 

Neste sentido, o que vemos inicialmente, é que a questão do casamento 

aparece no filme conforme a realidade de muitos casamentos arranjados de épocas 

anteriores à nossa, em que a união entre o casal era vista como uma forma de 

atender aos interesses das famílias envolvidas ou das partes em questão, mais 

precisamente do noivo. O próprio interesse do lord Farquaad em casar-se com 

Fiona, apenas para tornar-se rei ratifica essa ideia, além dele, temos também a 

motivação inicial que levou Shrek a resgatar a princesa, que era apenas para 

retomar seu habitat natural, o pântano, que havia sido invadido por personagens de 

contos de fadas, o seu interesse em casar-se com Fiona só é incluído a partir do 

amor verdadeiro que surge entre ambos os personagens. Esses exemplos mostram 
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que no filme o casamento aparece inicialmente não mais como a união romântica 

em excelência, como foi repassado em muitos contos tradicionais, mas sim como 

uma oportunidade individual de satisfação, de realização de algum objetivo. Muito 

embora, devamos ressaltar que apesar disso em Shrek (2001) o amor romântico 

vence no final e os dois apaixonados enfim podem viver a sua história de amor, 

como acontece na tradição dos contos encantados. 

A próxima sequência selecionada trata da cena do primeiro casamento de 

Fiona, com o lord Farquaad e, posteriormente, a segunda união matrimonial da 

princesa, agora com o seu parceiro Shrek. Este primeiro casamento, assim como 

nos tradicionais, ocorre em um ambiente religioso, a igreja está cheia de convidados, 

Fiona encontra-se vestida de noiva exteriormente ansiosa pela realização da união, 

por ocasião da proximidade do pôr do sol que revelaria a sua identidade de ogra.  

 O início do casamento se dá pelas palavras de um sacerdote em 

conformidade com os matrimônios tradicionais em que a igreja representava a única 

autoridade na terra capaz de unir pessoas em matrimonio: 

 
Sacerdote: Povo de Duloc estamos aqui reunidos hoje para testemunhar a 
união do nosso novo rei e sua rainha. 
Fiona: Âamm...com licença. É... não podíamos pular direto para o aceito? 
Lord Farquaad: [risos] Prossiga.  
(SHREK, 2001) 

 
A primeira coisa que destacamos nesta cena é falta de romantismo inerente a 

estes momentos. O elemento romântico, típico de casamentos de hitórias 

encantadas, nesta cena, é representado por esta superficialidade da emoção dos 

presentes, à medida que sua reação é fingida, manipulada por terceiros, assim como 

ocorre nos relacionamentos expostos pela mídia, em que, nem sempre as ações e 

palavras expostas ao público refletem, de fato, o que se pensa ou o que se sente 

realmente, mas, trata-se na maioria das vezes de pura encenação para passar uma 

imagem de perfeição, felicidade e satisfação aos expectadores. A reação dos 

convidados é regida todo tempo por plaquinhas, que fazem alusão a antigos 

programas de auditório ao vivo, usadas para indicar a plateia o que ela tinha que 

fazer, o que nos revela aqui a falta de espontaneidade dos convidados, que 

expressam as emoções exigidas, em conformidade com as orientações dadas pelos 

guardas do lorde: 

 

Figura 2.18: manipulação dos convidados do casamento de Fiona e o lord Farquaad 
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Fonte: SHREK, 2001 

  

A pressa que Fiona expressa na conclusão da cerimônia, devido à chegada 

da noite, pedindo para ir direto para a parte do aceito, é possivelmente aqui 

interpretada pelo lord Farquaad como uma espécie de ansiedade pela lua de mel e 

para finalmente ficar a sós com o mesmo. O lord deixa essa interpretação implícita 

em sua risada com um tom arrogante, pedindo em seguida ao sacerdote que 

prossiga a cerimônia, ignorando completamente o pedido feito por sua noiva. 

Na continuação da cena Shrek invade a igreja bem na hora em que Fiona e 

lord Farquaad estão prestes a se beijarem. O ogro entra gritando o tradicional 

“protesto” que impede a realização de um casamento, deixando todos os presentes 

horrorizados, mais com sua presença do que mesmo com a interrupção. No entanto, 

a cerimônia já havia sido concluída, faltando apenas o beijo dado entre os noivos 

para selar a união:  

 
Fiona: O que está fazendo aqui? 
Lord Farquaad: Escute, Já é falta de educação estar vivo quando ninguém 
te quer, mas aparecer num casamento sem ser convidado! 
Shrek: Fiona, eu preciso falar com você. 
Fiona: Ah! Agora você quer falar. Bom, é um pouco tarde pra isso. Se me 
der licença... 
Shrek: Mas não pode casar com ele. 
Fiona: E por que não? 
Shrek: Por que...porque ele só vai casar contigo “pra” se tornar rei. 
Lord Farquaad: Mas que ultraje! Fiona meu amor não ouça o que ele está 
dizendo. 
Shrek: Ele não é seu verdadeiro amor. 
Fiona: E o que você sabe sobre verdadeiro amor? 
Shrek: Bom... eu...quer dizer... 
Lord Farquaad: Oh...que interessante. Ri ri ri...o ogro se apaixonou pela 
princesa. Santo Deus. 
Convidados: Risos (indicado pelas placas) 
Lord Farquaad: O ogro e a princesa. Ra ra ra...[risos] 
Fiona: Shrek, é verdade? 
Farquaad: E daí? Isso é ridículo. Fiona, meu amor, estamos apenas a um 
beijo do felizes para sempre. Agora me beije. Hum... 
[...] 
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Fiona: (Transforma-se em ogra) A noite é de um jeito, de dia é de outro. Eu 
queria lhe mostrar isso.  
Convidados: Oh!  
Shrek: Bom... é..., isso explica um bocado.  
Farquaad: Argh... Que nojento! Guardas! Guardas! Ordeno que os tire da 
minha frente. 
Fiona: Não, não!  
Farquaad: Já, já. Levem os dois. O casamento está feito e isso me torna rei. 
Viram, viram.  
Fiona: Não, me soltem. Shrek!  
Shrek: Não, sai da minha frente! Fiona!   
Farquaad: Vai se arrepender de ter me conhecido...Vai implorar “pra” morrer 
logo. E quanto a você, minha esposa...  
Shrek: Fiona!  
Farquaad: Vou trancá-la de novo naquela torre, “pro” resto de seus dias. Eu 
sou o rei!  
(Shrek consegue soltar um de seus braços e assovia.).  
Farquaad: Eu terei ordem, terei perfeição, terei...  
(Dragão invade a igreja e devora o lord.). 
Farquaad: (grito)   
Burro: Muito bem (rindo). Casamento de gente famosa não dura, não é?  
Convidados: aplaudem.  
Burro: Vai lá, Shrek.  
Shrek: Ah... Fiona.  
Fiona: Sim, Shrek.  
Shrek: Eu... eu te amo.  
Fiona: Mesmo?  
Shrek: Mesmo, mesmo.  
Fiona: Eu também te amo.  
Shrek e Fiona se beijam.  
Convidados: Aaahhhhh...!  
(Luz e fumaça envolvem Fiona, a qual também é erguida ao teto.). 
Voz de Fiona ecoa (off): Até achar o primeiro beijo do amor verdadeiro e 
assumir a sua verdadeira forma. 
Shrek: Fiona! Fiona. Você está bem?  
Fiona: Sim, estou. Mas não estou conseguindo entender. Eu deveria estar 
linda!  
Shrek: Mas você está linda.  
Burro: Que bom que foi um final feliz.  
(SHREK, 2001). 

   

A falta de romantismo estende-se ao casamento como um todo. Esse primeiro 

casamento de Fiona ocorre como um típico matrimônio de interesses, em que os 

sentimentos, tanto dos noivos como dos convidados são desconsiderados nos 

acontecimentos e decisões. A própria reação de Fiona durante a realização da 

cerimônia, revela a prioridade do casamento para essa princesa. Fiona interrompe o 

sacerdote pedindo que este adiante o seu discurso para a parte do tradicional aceito, 

dito pelos noivos, e isso devido à proximidade do pôr do sol que revelaria sua forma 

de ogra a todos, expondo assim a sua aparência negada. Dessa forma, a genuína 

intenção da princesa Fiona em casar era conseguir quebrar o feitiço e ser vista como 

bela em todos os momentos do dia.  
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É interessante atentar para a suposta diminuição do papel religioso exercido 

aqui nesta cena. Mesmo a cerimônia realizada, a sua legitimidade parece não 

receber tanta relevância entre os personagens, diante da ausência do beijo de amor 

que sela a união do casal. Dessa forma, como o lord e Fiona não deram o beijo de 

amor, a união do casal se mostra frágil e apenas superficial. 

 É importante também atentar que o amor é um elemento que não aparece de 

forma instantânea neste conto moderno tal como corre nos clássicos aos quais ele 

faz referência, em que a mocinha e o herói se apaixonavam desde o primeiro olhar. 

O sentimento aqui só aparece muito depois, quando Shrek e Fiona se conhecem 

melhor, colocando em cheque o amor à primeira vista, consagrado em narrativas 

clássicas. Neste sentido, o amor é percebido muito mais como uma construção, algo 

que gradativamente de solidifica e toma uma intensidade e consistência entre os 

envolvidos e não como um acontecimento instantâneo. 

Stendhal (2011) denomina essa construção do amor romântico entre os 

sujeitos de “Cristalização” do amor, a qual, segundo este autor, corresponde ao 

estado de espírito em que o indivíduo apaixonado descobre em tudo o que se 

apresenta a perfeição do ser amado. Dessa forma, o sujeito passa a ter o 

sentimento de que “[...] os prazeres aumentam com as perfeições do objeto amado, 

e também da ideia: ela é minha.” (STENDHAL, 2011, p.14). Nesta perspectiva 

podemos dizer que a medida que a cristalização acontecia entre Shrek e Fiona, 

ambos passaram a perceber no outro a perfeição que muitas vezes, só os 

apaixonados enxergam mutuamente e dessa forma, gradativamente a rejeição de 

Fiona por Shrek, por ele não corresponder ao estilo clássico de príncipe encantado 

logo é substituída pela visão do amor agora solidificado que vê muito além das 

aparências. Assim como Shrek, também deixa de perceber Fiona apenas como a 

oportunidade de restaurar a paz ao seu pântano invadido por criaturas de contos de 

fadas, passando a percebê-la, como aquela que lhe é idônea, muito embora ele 

ainda não saiba de sua condição de ogra, e assim, devido ao seu estado 

apaixonado, ele também a enxerga mais além do que seu corpo de princesa 

encantada convencional, amando não o que vê, mas o que ela é em sua real 

identidade de princesa: uma ogra. 

Outra questão a salientar aqui é o fato da concepção de amor ser incialmente 

entendida por Fiona, como algo condicionado à perfeição física. A compreensão 

desta personagem de amor e desejo do sexo oposto está intimamente relacionada 
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com a estética física. Esse é um pensamento que se evidencia por suas ações de 

inferiorização de si própria, expressando por muitas vezes a insatisfação com seu 

corpo de ogra por julgar não ser esta uma aparência desejável pelo masculino. Por 

este motivo, Fiona não cogita, até o momento final do filme, em que todas as suas 

chances foram gastas, a possibilidade de ser feliz com Shrek como seu 

companheiro ideal, quer seja em sua forma de ogra ou em sua forma encantada. E 

isso porque Shrek não representa o perfil masculino que complementa a idealização 

de princesa comum aos contos de fadas, por este motivo Fiona reproduz essa 

idealização do par perfeito até quase as últimas cenas do filme Shrek (2001). 

Stendhal (2011) menciona que no amor feminino ainda não cristalizado, é 

considerado muito mais o olhar das outras mulheres em direção ao homem 

desejado do que mesmo o olhar pessoal. Neste sentido, o olhar de Fiona desde o 

início buscava em Shrek essa perfeição masculina comum aos príncipes encantados 

de contos de fadas literários embora o rejeitasse por percebê-lo muito distante do 

modelo de par perfeito por ela idealizado, sendo que, somente depois que ela 

percebe a si mesma com outro olhar, um olhar menos físico e mais interior, ela 

consegue também enxergar no ogro o seu príncipe ideal e por ele se apaixona. 

O próprio lord Farquaad, pretendente apresentado no filme como ideal para 

esta princesa, também não expressa as características comuns de um príncipe 

encantado, muito pelo contrário, ele é exatamente o oposto do que tradicionalmente 

foi idealizado como herói. No que se refere ao físico, ele é bem mais baixo que a 

princesa, o que de certa forma, pode representar uma espécie de inferiorização do 

masculino frente ao feminino. Além disso, possui uma personalidade de covarde, 

pois mesmo disputando a mão da princesa Fiona não tem coragem de enfrentar os 

perigos para resgatá-la, mas, envia outro em seu lugar, no caso, esse outro é Shrek. 

Não é nada humilde, pois mostra-se soberbo e convencido de qualidades que ele 

atribui a si mesmo de forma arrogante e por fim, recusa-se a beijar a princesa 

quando esta mostra-se na forma física de ogra, o que é incoerente com a atitude de 

alguém verdadeiramente apaixonado. 

Outro ponto interessante aqui é que ao contrário de muitos contos de fadas 

em que a mocinha beijava seu amor, ignorando a sua aparência considerada 

desagradável e assim quebrara o feitiço lançado sobre o mesmo, como na versão 

cinematográfica da Disney da Bela e a Fera (1991), aqui é a mulher que apresenta 
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essa forma “desagradável” e o homem, se enoja da aparência da princesa e não a 

aceita como ela é.  

É importante perceber também que Fiona, mesmo apaixonada por Shrek, 

ainda assim, abre mão desse amor; inicialmente em prol de sua felicidade 

convencional, ou seja, casar-se com o príncipe encantado, o qual, embora não 

represente este perfil apresentado nos contos de fadas tradicionais, pertence à 

nobreza e, portanto, é aparentemente, o mais coerente para casar-se com uma 

princesa. Além disso, ao se casar com o lord, Fiona teria a beleza fixa, a qual por 

praticamente todo o longa metragem representava a sua felicidade pessoal.  

Essa busca constante da personagem em adequar-se ao seu contexto social 

e às exigências sociais que regulamentam a vida civilizada, as quais são 

impossíveis obedecer sem sacrificar a vontade pessoal do sujeito, resulta, em muitos 

casos em neuroses e problemas emocionais muito comuns em nossos dias 

(FREUD, 2010). No caso de Fiona, mesmo apaixonada por Shrek ela nega seus 

desejos em prol da aceitação social alcançada pelo controle de sua identidade de 

ogra. Neste sentido, a sua personalidade transita entre o “eu ideal” que é a sua 

identidade diurna e todas as implicações sociais que a acompanham o e “eu real” 

que é a sua postura natural e que foge dos padrões convencionais destinados a uma 

princesa encantada. Essa projeção de princesa encantada feita por Fiona, aqui 

representada pela sua aparência diurna, tenta, por boa parte do filme aniquilar a sua 

personalidade ogresca e é exatamente esse anseio em assumir completamente a 

forma projetada de ser princesa que faz a mocinha rejeitar o seu “eu real” que é a 

sua forma de ogra. 

Mesmo depois que Shrek invade a igreja protestando contra a união do casal, 

ainda assim Fiona persiste em seguir aquilo que ela julgava ser o conveniente, ou 

seja, casar-se com alguém que corresponde, pelo menos até certo ponto, aos 

paradigmas de união matrimonial de seu contexto cultural. Mesmo diante de Shrek e 

a interrupção do casamento, ela persiste em concretizar a cerimônia, selando a 

união com o beijo de casados, só não o faz pelas intervenções sucessivas do ogro 

em chamar a atenção a respeito dessa falta de amor entre ela e o lord. 

A insistência de Fiona em seguir adiante em um casamento sem amor com 

um desconhecido reflete claramente a impossibilidade de união entre tipos 

diferentes. Fiona, mesmo tendo se apaixonado por Shrek, não formou um par com 

ele na condição física de princesa encantada, pois as suas aparências físicas eram 
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vistas como empecilhos para essa união. A ridicularização feita com Shrek pelo lord 

Farquaad quando Fiona questiona este personagem acerca de seus conhecimentos 

sobre o amor, deixa claro o julgamento social a respeito da união entre tipos 

estéticos divergentes, já que o lord zomba do ogro, juntamente com a plateia, ao 

perceber que este se encontra apaixonado pela princesa, a qual ainda não havia 

revelado para ambos os pretendentes a sua identidade de ogra. 

O fato é que os dois personagens principais do filme só assumem o amor de 

um para com o outro e tornam a união publica após a transformação definitiva de 

Fiona. Dessa forma, como a real personalidade de Fiona era a de ogra, foi com essa 

forma que ela permaneceu após a quebra do feitiço, logo, era com um companheiro 

de igual representação física que essa personagem “deveria” ficar.  

A exposição de Fiona de sua forma de ogra, feita publicamente por ocasião 

do pôr do sol, ainda a revela insegura quanto à aceitação do masculino. Neste 

momento, a fala de Shrek vai de encontro ao comportamento da princesa 

demonstrado nos últimos dias em que os dois passaram juntos. Shrek relaciona a 

aparência física de Fiona como ogra com o seu comportamento de princesa nada 

convencional, durante o período que antecedeu a sua entrega ao lord Farquaad e 

também com a atração desenvolvida entre eles dois, mesmo quando Shrek ainda 

não sabia da dupla forma física desta princesa e muito menos que uma dessas 

formas era a de uma ogra. Dessa forma, enquanto no filme são quebrados alguns 

moldes comportamentais atribuídos ao feminino, como a idealização física e de 

personalidade construída para a mulher nessas histórias, ao mesmo tempo, o longa 

também estabelece limites de relacionamento e união entre tipos diferentes.  

Enquanto Shrek identifica-se com a imagem revelada por Fiona, pois era de 

certa forma o seu reflexo, lord Farquaad repugna o que vê, exatamente por ser 

incoerente com sua posição ter uma esposa ogra, já que desde o início da narrativa, 

em sua visão, o motivo de escolher Fiona foi graças à sua perfeição física. Por 

muitas cenas, esse elemento é mencionado pelo lord como fator integrante da sua 

união com a princesa, logo, quando esse fator perde a validade a rejeição é sua 

atitude imediata: “Arc. Que nojento!”. 

É interessante também perceber como o filme constrói o desfecho do 

triângulo amoroso formado a partir dessa revelação de Fiona, quanto à sua forma, já 

que ela já estava casada com o lord quando Shrek entra e deixa explícito seu 

sentimento. Como o divórcio não seria ainda bem vindo em uma animação fílmica 
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direcionada ao público infantil, a solução é a morte rápida do marido de Fiona. O 

lorde Farquaad é devorado pelo dragão, como o clássico destino dos malvados, 

essencial nos contos tradicionais. A fala do Burro após o final trágico do lorde insere 

uma questão bem comum do contexto midiático atual, que é o rompimento de 

matrimônios de forma acelerada. Ao associar o papel do lorde Farquaad com a 

figura dos artistas, esse personagem brinca com a curta durabilidade do casamento 

dessas pessoas: “[Risos] Casamento de gente famosa não dura, não é?”, finalizando 

assim a união entre o lord e Fiona, que havia acabado de começar, deixando dessa 

forma, a princesa desimpedida para casar-se com Shrek.  

Este casamento, no entanto, só acontece depois do beijo de amor verdadeiro 

em que Fiona toma a sua forma real, que é a de ogra, ficando agora adequada ao 

seu par que também é um ogro, permanecendo o mesmo ideal dominante nos 

contos clássicos, como é o caso da Bela e a Fera (1756) em que a fera, para poder 

formar o par romântico ideal com a Bela, passa pela metamorfose final, rompendo 

com o feitiço que o aprisionava em sua forma antagônica à da sua amada. De forma 

semelhante, Fiona também passa por esse ajuste final para poder por fim ser feliz 

com seu verdadeiro amor, mas aqui o ajuste é do que era considerado belo 

tradicionalmente para o feio, a fim de formar um par romântico válido entre tipos 

iguais, ou seja, dois ogros. 

Com isso, o filme traça limites de relações sociais direcionadas pelo grupo 

estético a que esses personagens pertencem, impedindo de certa forma a 

harmonização entre tipos divergentes. Embora esse tipo de preconceito seja 

criticado na sociedade contemporânea, ainda assim, a estranheza a 

relacionamentos entre casais que divergem em algum aspecto de sua construção 

subjetiva é conservada no filme. Isso também pode ser comprovado, por exemplo, 

na reação de zombaria e desprezo manifestada pelo lord e os convidados, quando 

Shrek tenta declarar-se a Fiona, ainda em sua forma diurna e posteriormente 

quando o casal ogro beija-se selando a união, a reação da plateia, guiada pelas 

plaquinhas é de encantamento, diferentemente de sua primeira postura frente a 

possibilidade de romance entre a bela e o ogro.  

 

Figura 2.19: Casamento de Fiona e Shrek 
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Fonte:SHREK, 2001. 

 

 

Logo na sequência, o Burro insere a tradicional frase do final feliz e em 

seguida ocorre o casamento entre os ogros Fiona e Shrek que aconteceria entre 

Fiona e o lord, não fosse a condição de ogra dessa princesa. Este, diferentemente 

do primeiro casamento aqui apresentado, ganha toda uma construção romântica. O 

amor agora é explicito, pois não há mais impedimentos entre os tipos estéticos. A 

celebração da união se dá no próprio pântano e todas as criaturas dos contos de 

fadas como os três porquinhos, Pinóquio, Chapeuzinho vermelho e a vovó, o lobo 

mau e muitos outros são os convidados. A música, a dança e os sorrisos enfatizam 

a alegria atribuída a este momento. Fiona encontra-se com as mesmas vestes que 

usava no primeiro casamento. As roupas das princesas nos contos clássicos 

expressam a sua identidade como princesas encantadas, elas simbolizam e 

funcionam como elemento identificador de cada uma dentre as demais. A 

preservação do vestuário de Fiona, tanto no casamento como depois, nas outras 

sequências fílmicas, significa que sua identidade de princesa foi mantida ainda que a 

aparência física não seja a mesma apresentada no início do filme.  

 

Figura 2.20:Fiona com roupa de princesa após metamorfose.                                                                 

.                                         

 

 

Figura 2.21: Fiona e Shrek se casando no pântano. 
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Fonte: SHREK, 2001                                                 

 

O caráter de casamento familiar das comunidades mais “primitiva”, de 

sociedade rural, predomina nesta cena da união do casal de ogros. No entanto, a 

presença do sacerdote religioso como autoridade capaz de legitimar tal união ainda 

permanece no filme. Por último, Shrek e Fiona deixam o altar, construído no 

pântano, em uma carruagem mágica que nos remete ao conto da Cinderela (1756) 

que por meio da sua fada madrinha teve uma abóbora transformada em carruagem 

e alguns ratos em um perfeito cocheiro e belos cavalos. De forma semelhante, uma 

fada transforma uma cebola e alguns roedores em uma bela carruagem, com 

cavalos brancos e um condutor para conduzir os ogros ao desfecho feliz do casal 

que ao contrário dos contos literários, substituem consagrado o “felizes para 

sempre” pela expressão “[...] feios para sempre” significando a possibilidade de as 

pessoas serem felizes mesmo sem atender a todas as exigências sociais. 

 

Figura 2.22: Shrek e Fiona na carruagem de cebola    

 
 

Figura 2.23: Desfecho encantado de Shrek (2001) 
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Fonte: SHREK, 2001 

 

Dessa forma, o amor romântico como elemento motriz dos contos de fadas 

clássicos permanece em Shrek (2001), e exerce uma função importantíssima na 

construção identitária desta personagem. No entanto, neste conto cinematográfico o 

objeto do amor da princesa é alterado, deixando de ser um príncipe para ser um 

ogro, em semelhança da própria princesa, fazendo com que Fiona sinta-se desejada 

pelo outro e conforme-se com sua aparência física. Essa alteração revela uma 

espécie de amor preconceituoso que só é livremente reconhecido e aceito quando 

os heróis se encontram na mesma condição de igualdade, ou seja, ambos com a 

forma física de ogros, o que representa ainda um retrocesso ideológico que não 

permite o amor entre classes ou tipos físicos divergentes.  

Além disso, convém atentarmos para o casal o fato de que Fiona se casa com 

Shrek em um ambiente bem diferente do convencional a uma princesa, ou seja, o 

pântano como habitat natural dos ogros se torna o espaço de concretização do amor 

entre o casal, e não somente isto, ele também será o reino dessa princesa, devido a 

sua condição permanente de ogra, pois mesmo sendo completamente princesa, 

independente de sua aparência física, já que Fiona não perde a sua identidade de 

princesa ao assumir a de ogra, antes as duas se fundem em um complementação 

de sua personalidade. Ela, no entanto, não retorna ao reino e muito menos vive com 

seu príncipe no castelo encantado, como acontece nos contos literários, mas o seu 

reino é também modificado passando a coincidir com a sua forma física, assim como 

ocorreu para poder formar um par romântico com Shrek. Assim, o filme constrói 

espaços equivalentes para esses sujeitos fora do modelo convencional de princesa 

e príncipe, excluindo a possibilidade de uma vivencia “comum” entre esses sujeitos 

pertencentes a um outro “mundo” na sociedade “normal”. 

A representação de Fiona como ogra comunga de certa forma com as 

histórias do duplo do noivo animal em que o herói se metamorfoseia em um animal 
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feroz ou horrendo por ocasião de um feitiço que lhe fora lançado por uma bruxa, e 

somente com o amor da companheira consegue libertar-se da maldição e voltar a 

sua forma real e definitiva. Bettelheim (2014) aponta que o simbolismo do animal 

masculino refere-se aos instintos animalescos masculinos em relação ao sexo, 

sendo comumente empregado ao homem como forma de representar a superação 

feminina desse aspecto animalesco, fazendo com que a jovem desconstrua a visão 

perigosa e/ou repulsiva da libido. É interessante atentar que a metamorfose feminina 

em animal é rara e quando acontece é feito por meio de animais dóceis e belos. 

Esse mesmo autor relaciona esse simbolismo ao fato de que o homem 

diferentemente da mulher não tem essa instrução repulsiva do sexo que exija uma 

superação dessa visão da sexualidade. 

Nos contos de fadas do cinema, no entanto, a presença de mulheres que se 

metamorfoseiam em monstros e animais selvagens é cada vez mais comum. Nos 

dois filmes analisados nesta pesquisa, as personagens femininas assumem esse 

tipo de imagem. Fiona é uma ogra, um ser considerado nojento e feio e Elinor se 

metamorfoseia em um urso, animal extremamente selvagem. 

No caso de Fiona a sua representação animalesca tem a ver com o 

amadurecimento feminino e nas transformações tanto físicas como psicológicas que 

acompanham o processo de transformação de menina para mulher. A ideia de se 

estar em outro corpo que lhe é estranho, ou seja, que já não é mais aquela 

idealização infantil de ser a princesinha dos pais, mas sim, uma mulher que segundo 

a ordem social, logo precisará casar e formar uma família aparece como um outro 

eu, que inicialmente pode parecer monstruoso, como acontece com Fiona, até que 

ela entenda e assuma a sua verdadeira forma física e sua real personalidade de 

princesa, que é a sua forma física de ogra. 

Em uma perspectiva social da representação dessa personagem como 

tipificação da mulher contemporânea, podemos concluir aqui que as lutas de Fiona 

entre o seu eu ideal e eu real, representam também as oscilações da mulher 

moderna para conciliar a sua realidade, física ou comportamental, com aquilo que é 

idealizado socialmente como adequado e perfeito para uma mulher. A metamorfose 

vivenciada por Fiona também expressa essas mudanças pelas quais a mulher vem 

passando no contexto vigente e por fim, a sua busca pela inserção social também 

reflete a realidade de muitas mulheres que enxergam no olhar do outro a própria 

aceitação. 
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3 MERIDA: UMA PRINCESA VALENTE 

 

Neste segundo capítulo, analisamos a construção da identidade feminina na 

segunda animação fílmica selecionada para esta pesquisa. Trata-se do longa 

metragem Valente (2012), produzido pela Pixar Animation Studios. O filme 

americano dirigido por Mark Andrews e Brenda Chapman foi o primeiro deste 

estúdio protagonizado por uma mulher, sendo bem recebido pelo público e crítica. 

Nosso objeto de análise nesta obra é a princesa Merida, uma jovem escocesa que 

luta para livrar-se das imposições de sua tradição local, que são insistentemente 

impostas a esta personagem pela figura materna. 

Todo o enredo do filme consiste na saga desta heroína em busca de sua 

liberdade de escolha, para fazer por si mesma o seu próprio destino, o que implica 

em uma série de problemas envolvendo a sua família, principalmente a sua mãe, 

personagem que mais entra em conflito com a protagonista. 

A escolha dessa personagem para análise neste estudo se deu por levarmos 

em conta uma série de elementos que nos permitissem contrastar alguns aspectos 

de construção da identidade feminina em contos do cinema contemporâneo em duas 

personagens femininas escolhidas: Fiona, do Longa animado Shrek (2001) e Merida 

também de uma animação, o filme Valente (2012). Dentre esses elementos 

consideramos também a questão temporal de produção das obras, mais de uma 

década de diferença, apresentando claramente um distanciamento temporal para 

melhor poder verificar as diferenças e semelhanças desses perfis femininos na fase 

líquido-moderna (BAUMAN, 2001; 2005).  

Outro ponto considerado e relevante para escolha desse longa, foi o 

desenvolvimento das categorias escolhidas para a análise do filme, permitindo o 

contraste entre as personagens de forma igualitária. Por último, consideramos 

também o fato de o filme retratar, de imediato, uma princesa distante em muitos 

aspectos, do perfil convencional, no sentido de não ser uma espécie de releitura de 

outros contos de fadas clássicos, como é o caso de Fiona em Shrek (2001), mas 

que retrata em muitos sentidos a mulher contemporânea, que cada vez mais busca 

o seu espaço na sociedade como sujeito independente. Isso não nos impede de 

aplicar o princípio da igualdade entre as obras fílmicas na análise contrastiva das 

personagens, muito pelo contrário, essa divergência evidenciada em ambas 

possibilitará uma discussão mais consistente na comparação entre elas, levando em 
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conta as suas diferenças e semelhanças como princesas de uma época em que as 

identidades dos sujeitos são tão voláteis quanto as ideologias que as constroem. 

Fizemos uso das mesmas categorias de análise aplicada à personagem Fiona 

do filme Shrek (2001): o ideal estético, o comportamento social e a postura da 

personagem Merida acerca do casamento. A metodologia consistiu, assim como no 

capítulo anterior, na discussão dessas categorias de análise em algumas cenas 

selecionadas do filme Valente (2012), a qual será desenvolvida por meio da 

comparação com a princesa Fiona, pondo em contraste os resultados da aplicação 

das categorias de análise de uma em relação à outra.  

Nesta personagem, enfatizamos os aspectos que se destacam na sua 

construção subjetiva feminina, assim como o fizemos com a primeira princesa aqui 

analisada. Dessa forma, a questão do casamento e do comportamento social ser o 

principal foco na construção identitária desta princesa, assim como a estética do 

corpo é a ênfase do processo identificatório da princesa Fiona. 

Convém ressaltar ainda que, na análise desenvolvida para esta personagem, 

também se faz necessário, em dados momentos, as considerações acerca da 

identidade de Elinor, Mãe de Merida, de forma simultânea às reflexões em torno 

desta princesa, com o intuito de proporcionar uma melhor compreensão acerca da 

identidade feminina analisada neste capítulo final da pesquisa.  

Por último, no que concerne à postura da princesa Merida acerca do 

casamento, traz-se a discussão da postura extremamente rebelde dessa 

personagem em relação à adoção do casamento com uma obrigatoriedade ao 

sujeito feminino. Esse é um dos elementos constitutivos dessa personagem, já que 

todo o enredo do filme é formado em torno da recusa da referida princesa em casar-

se conforme o que a tradição cultural previa para uma princesa.  

 

3.1 Que pente penteia esta princesa? 

 

A primeira categoria analisada nesta segunda personagem feminina, assim 

como na primeira, será a questão da estética física e as cenas escolhidas de 

Valente (2012) para cada categoria, assim como fizemos com o filme Shrek (2001).  

No entanto, agora já podemos fazer as devidas comparações entre as personagens 

femininas selecionadas para o estudo, enfatizando, quando for oportuno, as 

semelhanças e divergências entre Fiona (SHREK, 2001) e Merida (VALENTE, 
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2012). Dessa forma, aqui discutimos a beleza desajustada às normas convencionais 

de aparência e cuidados estéticos femininos estabelecidos para uma princesa de 

histórias encantadas. Somamos também a esta parte da discussão a postura de 

irrelevância dada pela princesa Merida à obediência de normas estéticas e cuidados 

com a aparência física, em contraste radical com a compulsão evidenciada na 

princesa Fiona em adequar-se às normas de beleza de sua cultura. De imediato, já 

percebemos que a estética do corpo para esta personagem é uma questão 

irrelevante em sua identidade de princesa.  

Por todo o longa, Merida não demostra preocupação nenhuma com sua 

aparência física e muito menos com o que os demais pensam acerca de seu estilo. 

Seus cabelos volumosos e encaracolados aparecem por todo o filme, soltos ao 

vento e desarrumados, e suas roupas também são simples, sem muitos detalhes 

que chamassem atenção e principalmente não ressaltam a sua silhueta corporal ou 

qualquer outro atributo físico em específico, como acontece de costume nas 

histórias de fadas, em que a beleza da princesa é exaltada e nunca passa 

despercebida pelo narrador e demais personagens.  

A cena que escolhemos para iniciar a discussão da identidade estética 

feminina construída no longa metragem Valente (2012), é o momento em que 

Merida é preparada esteticamente por sua mãe Elinor, para receber os lordes e seus 

filhos, sendo estes últimos os candidatos à mão da jovem princesa. A cena inicia 

com a moça tendo o seu corpo ainda de adolescente moldado ao perfil feminino de 

mulher amadurecida fisicamente, provocando assim o olhar masculino.  

Toda a estética inicial que caracteriza Merida como uma princesa incomum 

em relação às demais, é agora corrigida pela figura materna, que não só remove a 

identidade estética com a qual a menina está familiarizada, mas também, constrói 

um outro perfil para esta personagem, mais aproximado do modelo de beleza física 

com o qual estamos acostumados pela força das repetições das histórias 

tradicionais. Tanto Merida como Fiona são meninas em fase de transição para a vida 

adulta e é a menção do matrimônio que acelera essa transformação. No caso de 

Merida, a mudança mais perceptível de imediato é no físico, por meio da mudança 

de aparência física de uma simples menina desajeitada para uma mulher de curvas 

delineadas. 

A primeira modificação que aparece nesta cena no corpo adolescente de 

Merida, até então escondido em vestidos largos e a valorização das curvas corporais 
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da mocinha, ressaltadas pela força, do espartilho que Elinor coloca em Merida, 

modelando a sua silhueta ao perfil corporal de beleza standard. A própria menção 

feita aqui por Merida dizendo que não dava para respirar, representa o sufocamento 

da personalidade livre desta princesa, asfixiando a sua imagem despojada e 

desatenta às convenções de beleza clássica para ceder lugar a uma nova forma 

física mais feminina, segundo as mesmas convenções.  

As roupas dessa princesa também passam por modificações, o vestido rústico 

e escuro, é substituído por outro na tonalidade azul claro, comumente associado à 

serenidade, além de ser cheio de bordados na barra, bem diferente do vestido 

comum usado antes, que era mais rústico e não apresentava esses detalhes que 

fazem parte do estilo feminino. 

 

Figura 3.1: Merida sendo preparada para ser apresentada aos seus pretendentes. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

   

A disciplina dos cabelos é outro recurso utilizado aqui por Elinor para 

transformar a filha em uma princesa convencional. De livre e rebelde, a cabeleira 

ruiva e volumosa passa a penteada, sendo posteriormente escondida em uma touca 

branca. O cabelo de Merida tem um caráter simbólico, representando visualmente a 

rebeldia de sua personalidade feminina. Marques (2009) confirma isso ao comparar 

algumas cores de cabelos, e apontar os de cor vermelha como aquele que está mais 

associada ao exótico e à independência. Quando Elinor prende os cabelos da 

princesa Merida, ela simbolicamente está domando essa personalidade da filha, 

fazendo-a sujeitar-se à tradição de sua sociedade e apresentar-se aos seus 

pretendentes de forma a demostrar uma personalidade dócil e submissa por sua 

aparência física. 

Chevalier (2007) menciona que o ato de cortar os cabelos ou ainda a 

raspagem da cabeça carrega, em muitas culturas, distintos significados, como um 

ato de sacrifício ou ainda uma rendição voluntária ou imposta das qualidades 
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possuídas e também da própria personalidade. No caso de Merida, a ocultação do 

seu cabelo, nesta situação, representa uma rendição imposta pela sua própria mãe 

que sintetiza aqui a própria lei cultural aplicada implícita e explicitamente nas 

sociedades, de forma a manter os indivíduos em conformidade com os modelos 

sociais ofertados e devidamente legalizados pela norma convencional como 

adequados, certos ou belos.  

 

Figura 3.2: O cabelo rebelde de Merida sendo disciplinado por sua mãe Elinor. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

Podemos ver ainda neste fotograma que Merida está sentada de costas para 

a janela iluminada do quarto, a qual funciona como um típico símbolo de liberdade. 

O fato de Merida estar de costas para essa janela simboliza a privação da liberdade 

de escolha da jovem, aqui substituída pela vontade materna. Outro elemento que 

ainda verificamos na imagem é a presença de um pequeno espelho escondido no 

lado direito, o qual também está localizado por trás da princesa representando 

duplamente a resistência da moça a esse perfil de vaidade atribuído às mulheres e 

também o fato dessa princesa ainda não estar pronta para se olhar como mulher 

madura. 

A rendição forçada de Merida, evidenciada ainda nesta cena não significa que 

a mesma esteja negando sua personalidade ousada e rebelde, os resmungos e 

reclamações da menina durante todo o processo de transformação da aparência 

física que sua mãe a submete expressa bem o desacordo e inconformação dessa 

princesa com esse modelo físico imposto por sua genitora.  

Podemos comprovar ainda a relutância de Merida em assumir um perfil 

estético distante de sua personalidade interior, na cena que sequencia o momento 

descrito anteriormente, Merida aparece tentando a todo custo deixar uma mecha de 

seu cabelo exposto, como prova de sua rebeldia não só a esse modelo estético de 
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princesa a ela imposto, mas também por toda a situação que se segue a essa 

preparação física da mocinha: a disputa por sua mão. 

A inserção de adereços como joias, nesta etapa da preparação de Merida 

complementa a sua caracterização feminina, fazendo a jovem arqueira parecer 

apenas mais uma delicada princesa em vestido bonito.  

 

Figura 3.3: Merida puxa uma mecha do seu cabelo para fora da touca. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

É interessante atentar ainda para reação de Elinor após ver Merida 

completamente pronta, ela gagueja e fica atônita contemplando a filha, que não 

consegue entender o que o olhar de mãe quer dizer: 

 

Elinor: Você está absolutamente linda. 
Merida: Ai... [gemendo] não dá para respirar. 
Elinor: shi..shi...dá uma voltinha! 
Merida: Está apertado. Não dá para mexer! Aiiii... [gemidos]. 
Elinor: Está perfeito. 
Merida: Ahhhhh....[gemidos de raiva] 
Elinor: Merida... 
Merida: Mãe... 
Elinor: ...Só... [respira profundamente] Lembre que sorrir é fundamental. 
(VALENTE, 2012). 

 

Enquanto Merida se debate dentro do vestido que a aperta, Elinor a 

contempla com olhar de satisfação ao ver a sua obra concluída e por fim qualifica a 

nova aparência da filha como perfeita. Esse adjetivo é empregado aqui associado à 

imagem da princesa, assim como no caso em que Fiona menciona também em um 

dos seus discursos a necessidade de alcançar essa qualidade de perfeição física 

para ser uma princesa genuína. E em consonância com esse pensamento da ogra, o 

discurso de Elinor sugere que essa suposta perfeição provém da transformação 

física de Merida da sua aparência típica para uma mais comum ao estilo das 

princesas convencionais.  
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Figura 3.4: Merida vestida para o torneio de disputa por sua mão. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

Além disso, o próprio olhar de Elinor direcionado à Merida tem aqui o caráter 

de autoimagem, como alguém que se olha no espelho e gosta do que vê. 

Provavelmente nesta cena, a mãe enxerga na jovialidade da filha a sua imagem 

passada e assim como tantas outras mães anseiam ver na filha a realização de seus 

sonhos não consumados, ou ainda de vê-la seguir o mesmo destino que elas. 

Embora seja essa uma ação muito comum para muitas meninas durante a infância 

quando fazem da imagem materna o seu próprio espelho, passando até a imitar a 

aparência da mãe, usar suas roupas e acessórios, agir como ela, falar semelhante, 

enfim, ser igual a ela.  

No entanto, na adolescência, quando essas meninas estão se tornando 

mulheres, a figura materna não parece mais tão atraente assim, sendo em muitos 

casos vista como antiquada e longe das preferencias juvenis, como é o caso de 

Merida com relação a sua mãe. A figura da janela aparece novamente, mas agora, a 

princesa encontra-se em frente à mesma, todavia, o espartilho e o vestido justos 

demais representam a repressão da liberdade que está a sua frente, representada 

mais uma vez pelo simbolismo da janela aberta. 

 A questão da identidade mãe-filha é o problema crucial da psicologia 

feminina e que é muito comum ao gênero feminino buscar identificar-se com o 

gênero igual ao seu, dando continuidade muitas vezes ao caráter assimilado à figura 

materna (FRANZ, 2010). No entanto, em Valente (2012) Merida se desloca bastante 

desse modelo de imitação materna. Podemos perceber que em praticamente todo o 

filme a jovem princesa apresenta uma insistente e quase completa aversão ao perfil 

de sua genitora. No que concerne ao modelo de beleza física que Elinor insiste em 
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imprimir à filha, esta se mostra tão resistente e em desacordo como nos demais 

quesitos exigidos pela mãe, para a construção de sua identidade de princesa. 

No entanto, essa preparação é totalmente desfeita pela jovem na primeira 

oportunidade encontrada. Merida não somente não se identifica com essa aparência 

física de princesa como também não a aceita em definitivo como sua imagem 

estética final; muito pelo contrário, ela aniquila qualquer possibilidade de identificar-

se com esse perfil clássico, como acontece, por exemplo, na cena em que ela 

disputa a sua própria mão no torneio promovido pelo seu clã em busca de um 

pretendente para a ruivinha, cena esta que será analisada na última categoria aqui 

empregada. 

Queremos trazer agora por último nesta categoria, alguns fotogramas da cena 

em que Merida disputa sua própria mão no torneio entre os clãs. Nesta ocasião, ela 

aparece novamente com sua cabeleira ruiva livre da touca que usava por pressão de 

sua mãe perante todos os clãs que participavam do torneio, logo após o último 

pretendente ganhar a permissão para se casar com ela, por acaso. O ângulo do 

narrador-câmera contemplando Merida de baixo para cima confere a esta 

personagem uma apresentação tipicamente heroica, fazendo-a parecer bem maior 

do que o normal. 

A exposição dos cabelos de Merida nesta cena revela a sua rebeldia a todo o 

perfil construído por sua mãe para aquela ocasião. Não é só a inconformidade à 

obrigação de se casar com um estranho que causa a reação contrária de Merida aos 

planos de sua genitora, mas sim, toda a identificação falsa construída para esta 

princesa por Elinor.  

 

Figura 3.5: Merida com os cabelos soltos perante todos os clãs. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 
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Merida então, após libertar seus cabelos, o que simbolicamente significa 

também a libertação de sua vontade própria e o prevalecimento de sua identidade 

sobre a que foi construída por sua mãe, rasga logo em seguida o vestido que Elinor 

a fez vestir para o torneio, justificando seu ato devido à inutilidade da peça, que a 

impedia de movimentar-se e realizar aquilo que de fato era importante para essa 

personagem, ou seja, alcançar o alvo e vencer o torneio por sua própria mão, em 

suas palavras: “Ai que vestido inútil”.  

Nisso, a roupa, elemento identificativo de uma princesa nos contos de fadas 

literários, é considerada um impedimento para alcançar o que realmente importa 

para esta princesa moderna: a liberdade individual, muito mais que ser admirada 

pela sua aparência. Em muitos contos de fadas literários, como a Cinderela, o 

vestido, é o elemento chave para realização do seu desejo de ir ao baile e estar à 

altura de dançar com o príncipe; já neste conto do cinema, Merida vê exatamente na 

libertação dos trajes convencionais de princesas o conforto para não perder o que 

de fato a interessa: o direito de escolher por ela mesma o que deseja para si. 

O próprio ato de rasgar a roupa é uma espécie de reviravolta da primeira 

sequência que analisamos nesta categoria, que tratava exatamente do 

enclausuramento da princesa nos trajes de uma dama convencional, enquanto nesta 

sequência vemos Merida rasgando as suas vestes e metaforicamente se libertando 

desse modelo imposto de ser uma princesa. A exposição do espartilho, por Merida 

nesta cena funciona como uma denúncia da opressão cultural que tenta conformar 

vários tipos femininos em um único molde de mulher.  

 

Figura 3.6: Merida rasgando o vestido para atirar a flecha que vencerá o torneio por sua mão. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

Dessa forma, Merida desobedece a todas as imposições que lhe foram feitas 

por sua mãe e retoma a sua imagem física inicial, com a qual ela se identifica e se 
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realiza como sujeito feminino e como princesa. A percepção valorativa da beleza do 

corpo não é uma marca desta segunda princesa como é a primeira aqui analisada.  

Fiona, ao contrário de Merida, tem a beleza permanente como sua maior 

ambição de conquista; a preocupação com a aceitação do outro quanto ao padrão 

de beleza possuído por esta personagem é o que mais a distância de Merida, que 

não se preocupa em corresponder às expectativas sociais acerca de sua aparência 

para se sentir feliz com seu próprio corpo, e quando o faz é apenas por imposição, 

buscando a todo o momento uma forma de escape e de retorno ao seu perfil inicial. 

Dessa forma, podemos concluir que a preocupação com a aparência física é, 

portanto um importante elemento que distancia de forma significativa as duas 

personagens analisadas nesta pesquisa. A questão da beleza definitiva do corpo 

que ocupa todo o conflito em Shrek (2001) por meio da personagem Fiona, não é o 

dilema central vivenciado por Merida em Valente (2012). Esta busca a libertação das 

imposições sociais quanto à sua conduta como princesa para poder vivenciar a sua 

identidade plena como tal, conforme discutimos agora, nesta seção próxima. 

 

3.2 Umas princesas têm sapatinho de cristal, outras têm arco e flecha. 

  

Nesta segunda categoria, nos detemos a analisar o comportamento social da 

personagem Merida em relação à personagem Fiona. As divergências entre elas, 

neste aspecto, assim como no anterior, são significativas, já que Merida, ao contrário 

de Fiona, não mostra um comportamento submisso e dependente do masculino, 

mas se mostra sempre muito determinada de suas vontades e age por conta própria, 

ainda quando suas ações são desaprovadas.  

Um bom exemplo desse comportamento direcionado de Merida encontramos 

nesta primeira cena que trazemos para discussão nesta segunda categoria. Trata-se 

da apresentação da história de Merida e da sua família. Nesta cena, a jovem 

descreve como é ser princesa na sua perspectiva e já introduz o tipo de relação 

conflituosa que possui com sua mãe Elinor: 

 

Merida [voz off]: A história de como meu pai perdeu a perna para o urso 
demônio Mor’du virou lenda. Eu me tornei irmã de três novos irmãozinhos, 
os príncipes: Hamish, Hubert e Harris, estão mais para pestinhas. Eles 
podem fazer qualquer coisa! E eu nunca posso fazer nada. 
Merida: [voz off] Eu sou a princesa. Eu sou o exemplo. Eu tenho deveres, 
responsabilidades, expectativas. Minha vida inteira foi planejada, me 
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preparando para o dia que me tornarei... bom, minha mãe, ela manda em 
cada dia da minha vida.  
Merida: Sim, Robin, alegre Robin, tu deverás me conhecer.  
Elinor: Projete! 
Merida; Tu deverás me conhecer! 
Elinor: Articule! Você deve ser compreendida de qualquer lugar deste salão, 
ou não valerá para nada. 
Merida: Já não vale para nada. 
Elinor: Do início. 
Merida: [suspiro e gemidos de irritação] 
Elinor: Uma princesa deve mostrar conhecimento sobre seu reino. Ela não 
faz desenhos! É um dó filha. [sons musicais] 
Merida: rarara... rarara..... (gargalhando com as mãos na barriga). 
Elinor: Uma princesa não ri assim.  
Merida: hummm.... (comendo). 
Elinor: Não enche muito a boca. Deve cedo levantar. Deve ter compaixão. É 
paciente, cautelosa, asseada. E, acima de tudo, uma princesa busca a... 
bom, a perfeição. 
Merida[voz off]: Mas, de vez em quando, tem um dia que eu não preciso ser 
uma princesa. Nada de lições, nem de expectativas. Um dia onde qualquer 
coisa pode acontecer. Um dia, em que posso mudar o meu destino.  
(VALENTE, 2012). 

 

A descrição de Merida acerca de suas obrigações e de como ela deve se 

comportar na perspectiva de sua mãe para ser uma genuína princesa é feita em um 

tom enfadonho, de completo desinteresse por essa condição. A primeira relação 

feita pela mocinha aqui é a respeito da desigualdade de gênero existente entre ela e 

os seus irmãos do sexo masculino. O discurso dessa personagem é uma extensão 

da voz feminina no decorrer da história de várias culturas, nas quais, mulheres e 

homens em todas as sociedades, sempre foram tratados de formas díspares 

(QUINN, 1999) sendo essa valoração de gênero repassada como herança 

hereditária nas culturas patriarcais. Dessa forma, a desigualdade entre os gêneros 

masculino e feminino e a desvalorização do segundo em detrimento do primeiro, 

embora tenha sido modificada em muitos aspectos no decorrer da história, ainda 

persiste de forma não tão explícita como outrora, mas nem por isso menos atuante 

socialmente. 

A criação de estereótipos femininos adequados e recriminados é uma dessas 

formas de divergências entre homens e mulheres ainda preservadas na cultura 

contemporânea. A criação de um modelo ideal criado por Elinor acerca de como 

deve ser e se comportar uma princesa, evidencia essa herança patriarcal do 

comportamento adequado à mulher, e como a alteza representa o polo benigno nos 

contos de fadas como reflexo das moças decentes da sociedade, nada mais natural 

que ela reflita esse imaginário social acerca de um idealismo feminino. 
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Na continuação da cena, a voz de Merida em off segue a narrativa de 

apresentação, detendo-se agora em sua pessoa, descrevendo de forma irônica e 

com um tom de voz de tédio a sua função de princesa e tudo que ela deve fazer e 

ser por ocasião desse cargo. A postura de Merida ao adentrar no salão do castelo 

DunBroch é totalmente incompatível com uma visão clássica de princesa que nos foi 

repassada por gerações de contos de fadas, ou seja, a de impecabilidade e logo, de 

perfeição.  

 

Figura 3.7: A princesa Merida pega de surpresa comendo uma maçã ao anunciarem sua 
entrada no salão real. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

A entrada da princesa Merida acontece de forma um tanto irônica, já que 

quando as portas do salão se abrem, a princesa é pega de surpresa mordendo uma 

maçã e, ao perceber que sua entrada está sendo anunciada, ela apenas joga a fruta 

fora, e, embora seja direcionada através de gestos realizados a distância por sua 

mãe, acerca de sua postura ao entrar no salão, a moça, contudo, adentra o interior 

deste espaço de forma desleixada e com um sorriso falso tentando disfarçar a sua 

atitude inesperada por todos. 

 

Figura 3.8: A princesa Merida entrando no salão real. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 



100 
 

  

O olhar de Elinor para a postura de Merida desde a entrada até ela ocupar 

seu lugar no trono, juntamente com a rainha e o rei, expressa surpresa e 

principalmente reprovação devido a filha não se portar de forma delicada como uma 

princesa tradicional faria nessa ocasião. 

Convém mencionar mais uma vez a posição com que Merida aparece em 

relação às portas como símbolo de liberdade e escape da realidade vigente. Aqui 

novamente essa princesa se encontra de costas para a entrada/saída do castelo e 

de frente para os pais, simbolizando assim, não só a sua inserção nesse mundo 

regulamentado pelas exigências paternas, mas também, a renúncia do que ela é lá 

fora dos seus aposentos, ou seja, uma jovem livre para viver as suas próprias 

fantasias aventureiras, para assumir a posição de princesa esperada pelos pais, 

mais precisamente por sua mãe. 

Os esforços de Elinor para comportar Merida dentro do ideal clássico de 

princesa, o que ocorre durante todo o filme, entram em confronto com os anseios 

pessoais da filha. Ainda no final da descrição de suas tarefas como princesa, Merida 

critica a forma como a mãe a trata, obrigando-a a ter uma identidade de princesa 

muito diferente do que ela deseja: “Minha vida inteira foi planejada, me preparando 

para o dia que me tornarei... bom, minha mãe, ela manda em cada dia da minha 

vida.” O discurso de Merida deixa claro implicitamente o objetivo de todas as 

imposições feitas pela figura materna a esta princesa, que seria a imitação da mãe 

pela filha. No entanto, a fala da princesa evidencia a sua recusa em assemelhar-se a 

mãe, quebrando assim com a identidade mãe-filha tão comumente construída em 

muitas culturas (FRANZ, 2010). 

As inúmeras proibições mencionadas por Elinor, nesta cena, tratam-se de 

interdições sociais que objetivam conformar Merida ao padrão prescrito socialmente 

como aceitável para sua função de princesa, tornando-a em uma pessoa que tenha 

o estilo de mulher perfeita, idealizado nos contos de fadas, como molde identitário 

para o sujeito feminino, considerada ideal socialmente. A prática da interdição, como 

um dos principais mecanismos de exclusão social (FOUCAULT, 1996), aparece aqui 

sob a forma da anulação do que não deve ser feito, falado ou expressado de alguma 

forma por uma princesa. Esse procedimento visa evitar que os sujeitos saiam das 

práticas sociais acordadas como corretas em sociedade.  

A postura materna de Elinor em relação à Merida é a de uma mãe narciso-

simbiotizadora, a qual ensina a filha a ser conforme a sua vontade e principalmente 
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ser o desejo dela, ou seja, aquilo que ela talvez desejasse ser (ZIMERMAN, 1999) 

Essa mesma função aqui exercida por Elinor não se vê personificada em nenhum 

personagem específico em Shrek (2001), mas notamos sua presença e poder na 

história de Fiona, por meio de sua própria cultura impregnada em seus discursos e 

na percepção negativa que ela faz de si mesma na maior parte do filme por não 

corresponder aos quesitos clássicos de uma heroína de contos de fadas. 

Além disso, a conduta que Elinor tenta imprimir na sua filha Merida 

corresponde exatamente às práticas que comumente são associadas à postura das 

princesas clássicas. A própria Elinor é uma representante desse estereótipo que 

busca a perfeição em tudo que faz. Na definição de Woolf (1996), a perfeição é o 

elemento que resume o perfil desse tipo tradicional de mulher.  

É interessante que esse aspecto da perfeição aparece aqui como clímax da 

identidade de uma princesa, ou melhor, como comprovação de possuir esta 

identidade, assim como aparece também na princesa analisada no capítulo anterior. 

No entanto, em Shrek (2001) a própria Fiona se autocobrava acerca dessa 

impecabilidade de sua aparência para ser uma princesa genuína, enquanto em 

Valente (2012) Merida foge a todo custo dessa forma impecável de ser princesa, que 

lhe é imposta e cobrada pela figura materna.  

Dessa forma, enquanto Fiona se preocupa em agradar e satisfazer as 

exigências culturais quanto ao modelo de princesa prescrito para si, Merida, anseia 

por fugir desses moldes e viver livremente, conforme sua vontade individual, ou seja, 

Merida deseja ser livre para escolher seu próprio destino, e Fiona deseja 

prioritariamente ser aceita pelo olhar social.  

No entanto, embora haja uma constante regularização do comportamento de 

Merida por parte de Elinor, esta, ainda assim busca formas de escape para sua real 

identidade de princesa, como na cena seguinte em que Merida descreve como é 

estar livre de todas as imposições sociais e fazer o que a satisfaz particularmente: 

“Merida: [voz off] Mas de vez em quando tem um dia onde eu não preciso ser uma 

princesa. Nada de lições, nem de expectativas. Um dia onde qualquer coisa pode 

acontecer. Um dia em que posso mudar o meu destino”. 

Nesta cena, Merida desperta toda despenteada, aventurando-se feliz por 

poder escapar ainda que eventualmente da rotina de princesa imposta por sua mãe. 

Ao mencionar que há dias em que não precisa ser uma princesa, Merida se refere a 

este arquétipo construído socialmente em que a mulher precisa ser impecável em 
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suas ações, bem como em sua personalidade como um todo. Além disso, o próprio 

título de princesa é algo dado por nascimento, e que, portanto está inerente a 

personalidade da personagem, não sendo perdido ou cancelado em função da sua 

maneira de agir. Dessa forma, quando ela menciona que “[...] há dias em que eu não 

preciso ser uma princesa.” Significa que há dias em que se pode fugir dessa forma 

fixa de ser perfeita, alternando para outras formas, outros comportamentos e 

preferências pessoais que, embora distantes do modelo clássico de princesa, não 

eliminarão a sua identidade por nascimento. Já a menção da possibilidade de mudar 

o próprio destino, feita mais de uma vez no decorrer do filme, expressa esse anseio 

da personagem, de alterar esse perfil feminino consolidado no decorrer da história. 

Quando Merida se encontra fora dos muros do palácio e longe do olhar 

controlador materno, ela faz tudo que mais a satisfaz: cavalga, atira flechas, escala 

montanhas e bebe de cascatas em suma, passa um dia bem distinto do que ela 

costuma ter dentro do castelo. O cavalo, Angus, está com Merida em todas essas 

cenas de aventura e perigo que, associado ao arco, são a paixão dessa heroína. 

 Na prática psicanalítica, uma afeição feminina muito forte por cavalos pode 

significar, dentre outras necessidades emocionais, um forte impulso de dominar o 

sexo masculino ou ainda, de algum sentimento animalesco pessoal (BETTELHEIM, 

2014). Essa atitude coincide com a personalidade forte de Merida que não aceita ser 

dominada e se recusa a ser tratada de forma inferior aos irmãos, simplesmente pelo 

fato de ser mulher. 

A própria menção desse comportamento aventureiro da personagem é 

ignorada, quando não é reprimida por sua mãe. Após retornar de sua aventura, 

Merida tenta contar para sua mãe como foi o seu dia, mencionando algumas 

atitudes heroicas pouco associadas às mulheres, no entanto, Elinor não presta 

atenção no que a filha lhe conta:   

 

Elinor: Merida, uma princesa não coloca suas armas sobre a mesa. 
Merida: Mãe...! é só o meu arco. 
Elinor: Uma princesa nem deve possuir armas, em minha opinião. 
Fergus: Deixa ela. Princesa ou não, aprender a lutar é essencial. 
Merida; Mãe, sabe o que eu fiz hoje? 
Elinor hum...? 
Merida: Eu escalei o dente de Crone e bebi da Cascata de Fogo. 
Fergus: Cascata de fogo? Dizem que apenas os reis antigos eram valentes 
o suficiente para beber da cascata. 
Merida. Humm... [fazendo caretas para o pai]. 
Fergus: [risos]. 
Elinor: O que você fez filha? 
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Merida: Hãm...Nada mãe! 
Elinor: Mais que fome hein? 
Merida: Mãe...! 
Elinor: Você vai ter dor de barriga. Ah...Fergus, olha o tamanho do prato da 
sua filha. 
Fergus: E daí?  
(VALENTE, 2012). 

 

O posicionamento de Elinor acerca da postura da filha em sair cavalgando 

pelas florestas e aventurar-se em escaladas de montanha revela que a atitude da 

filha não é considerada. Quando a mãe dá atenção, compreendemos como uma 

forma de desencorajar a princesa em sair do perfil prescrito para as mocinhas em 

sua condição.  

Diferente do que ocorreu em Shrek (2001), que a atitude de surpresa do Burro 

e do ogro ao verem Fiona lutar contra Monsieur Hood e seus homens causa, 

estranhamento aos demais, em Valente (2012), o sujeito masculino reconhece e 

admira essa mulher que luta corporalmente e que se aventura em perigos e 

situações culturalmente masculinas. O pai de Merida, por exemplo, não só dá 

atenção à rotina da filha, como também elogia a sua atitude, equiparando-a 

implicitamente aos antigos reis, os únicos, segundo ele, que até então foram 

corajosos o suficiente para beber da “cascata de fogo” mencionada por sua filha. A 

figura paterna por partilhar com a moça o mesmo espírito aventureiro, menciona os 

feitos da mesma orgulhoso, como de si próprio, vendo, portanto na princesa, um 

reflexo de sua personalidade. 

A reação de felicidade com que Merida aparece nesta sequência é bem 

distinta do tom irônico e de desprezo com que a personagem narra a sua vida de 

princesa segundo as ordenanças de sua genitora. Elinor, mais do que representar a 

autoridade da mãe sobre a filha e da rainha sobre uma súdita, representa ainda a 

ordem social sobre a vontade individual. Dessa forma, essa felicidade de Merida na 

cena com o pai consiste exatamente em poder ser livre dessa ordem cultural e fazer 

aquilo que realmente ela deseja.  

Outro aspecto na postura da princesa Merida que diverge bastante do perfil 

feminino clássico de uma princesa é a sua afeição por armas. O arco, assim como o 

cavalo Angus, são elementos inseparáveis da figura desta princesa. A moça, desde 

criança demostra interesse por esse tipo de arma, conforme podemos ver na cena 

que mostra essa princesa recebendo como presente de aniversário do seu pai um 

arco e flecha: 
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Elinor: Onde está você? Saia! Saia! [risos] Pode sair! Eu vou te pegar. 
Merida: [risos] 
Elinor: Onde está você sua danadinha? Eu vou te pegar! Onde está a minha 
aniversariante? Eu vou engolir você inteira quando encontrá-la! 
Merida: [risos e gritos] 
Elinor: [risos] Eu vou devorar você.  
Merida e Elinor: [risos] 
Elinor: Oh! Fergus! Não coloque armas sobre a mesa. 
Merida: Deixa eu disparar uma flecha? Deixa? Deixa, deixa por favor? 
Deixa? 
Fergus: [risos]  
Merida: [risos] 
Fergus: Não com este. Que tal....usar o seu próprio arco? Feliz aniversário 
minha querida. 
Fergus: isso muito bem, filha. Puxe a corda até ela chegar perto da 
bochecha, mantenha os dois olhos abertos e...bush. 
Merida: Errei.  
Elinor: Vá lá e pegue. Um arco Fergus? Ela é uma dama. Oh!  
Fergus: [risos] 
Elinor: Seu... 
(VALENTE, 2012). 

  

Merida e o pai compartilham o mesmo interesse por armas como o arco e 

flecha. Nesta cena, logo que vê o pai colocar seu arco sobre a mesa, a pequena 

Merida tenta manuseá-lo, mesmo sendo este incompatível com seu tamanho. 

Fergus, presenteia a filha, dando-lhe seu próprio arco e ainda a ensina a utilizá-lo. 

No decorrer do filme, a utilização dessa arma passa a ser algo restrito à Merida, 

como um elemento inerente a sua identificação no filme; ela cresce acompanhada 

pelo arco que marca a sua formação pessoal, o que faz desse objeto parte de sua 

personalidade e até expressa de certa forma, seu comportamento nada delicado e 

sempre tendencioso à liberdade e a busca de seus desejos de modo objetivo, como 

uma flecha. 

Convém salientar, que embora seja uma arma, o arco usado por esta 

princesa não é um elemento predominantemente masculino. O fato de não ser uma 

arma de combate corporal e que atinge o inimigo a distância talvez justifique a 

aceitação social desse instrumento de luta por mulheres com uma frequência maior 

do que por homens. Além disso, apesar de ser uma arma que penetra o adversário, 

o arco não possui o simbolismo fálico que outras armas, como a espada, por 

exemplo. Isso, no entanto, não rouba todo o heroísmo que acompanha Merida ao 

utilizar esse instrumento. Mas, a sua presença associada a esta personagem está 

mais relacionada à sua própria personalidade impulsiva e imediatista do que com a 

representação heroica em si. 
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No que concerne à aceitação social do manuseio dessa arma por uma 

princesa, encontramos opiniões divergentes representadas pela própria família da 

heroína. Enquanto Fergus apoia Merida em seu interesse por armas e pela 

autodefesa, Elinor desaprova essa inclinação da filha a esse tipo de atividade, por 

ser, segundo essa personagem, algo impróprio para uma dama. Essa reação de 

Elinor é evidenciada em outras cenas como, por exemplo, na anterior, quando 

Merida conta seu dia de aventuras a sua família e põe o arco sobre a mesa, sendo 

imediatamente repreendida por sua mãe, tanto por esse ato, como pelo fato de 

possuir armas. Fergus, nesta ocasião, mais uma vez defende o fato da filha possuir 

armas como algo essencial e independente da sua posição no reino. Dessa forma, o 

pai não é responsável pela inserção da filha na prática de armas classificadas mais 

ou menos como masculinas como também é o genitor que fortalece o uso do arco, 

contradizendo o pensamento materno. 

O discurso de Elinor acerca do que é ou não adequado para uma princesa 

está pautado em uma compreensão patriarcal de como deve portar-se uma 

princesa. Neste sentido, ela comunga com Fiona, que acreditou por boa parte do 

filme que uma princesa não podia ser uma ogra, ou seja, havia alguns requisitos 

culturalmente acordados, como beleza, comportamento, postura de obediência, 

delicadeza e sensibilidade, dentre outros, que faziam de uma mulher uma princesa e 

ser uma ogra no caso de Fiona, ou uma mulher valente, no caso de Merida, não se 

encaixam tradicionalmente no que foi construído culturalmente como princesa 

encantada. 

A tolerância a esse estilo comportamental de Merida é limitada pela chegada 

da maturidade feminina, que exigirá dessa princesa uma transformação dos modos 

até então aceitos devido à sua condição de menina, mas que chegado o período de 

tornar-se mulher e supostamente seguir o destino prescrito pela tradição por meio do 

matrimônio, tais práticas devem ser abandonadas ou removidas completamente.  

 
Os elementos femininos que não se enquadram inteiramente em nossa 
civilização são autorizados durante a infância, mas banidos logo que a 
menina atinge uma idade em que isso precisa ser levado a sério no mundo 
adulto (FRANZ, 2010, p. 69).  

 

A simbologia desse instrumento, tão usado nas práticas de guerra no decorrer 

da história, vai de encontro a essa predição do futuro da filha feita aqui pela figura 

paterna ao relacionar o destino da filha esse instrumento afeiçoado pela filha desde 
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a meninice. Chevalier (2007, p.134) confirma essa assertiva ao mencionar um dos 

significados do arco com “[...] símbolo do destino”, considerando ainda o fato deste 

instrumento aparecer frequentemente associado a iniciação de cavaleiros. Dessa 

forma, a menção do arco atrelado à personalidade desta personagem tem um 

conteúdo simbólico na construção da identidade desta princesa, sendo o mesmo 

símbolo da personalidade imediatista e guerreira, que se lança em busca do seu 

destino, ainda que este seja contrário às convenções culturais de sua época e do 

meio familiar.  Além de ser um elemento importante na jornada inteira de 

amadurecimento de Merida, à medida que a acompanha como possibilidade de 

defesa e de conquista de seus objetivos.  

Dada a significativa relação estabelecida no filme entre o arco e a 

personalidade da princesa Merida, poderíamos dizer que o arco e flecha resumem 

simbolicamente a identidade dessa heroína; assim como o sapatinho de cristal 

identifica a Cinderela, a maçã envenenada a Branca de Neve, Rapunzel as suas 

longas tranças, e tantas outras personagens de histórias infantis que possuem as 

suas particularidades identificatórias como princesas, simbolizadas em um objeto ou 

elemento especifico inerente à história.  

 

Figura 3.9: Merida criança com seu próprio arco. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

O último aspecto a se destacar nesta sequência é a afinidade e divergências 

comportamentais que há entre a personalidade de Merida e a de sua mãe, Elinor. 

Como se pode evidenciar sem dificuldades, durante todo o enredo de Valente (2012) 

o conflito entre mãe e filha é constante, e isso devido à oposição de 

posicionamentos e percepções que essas duas personagens femininas possuem, 

uma em relação à outra. Importa-nos aqui identificar essas contradições de 

personalidade no que tange especificamente ao comportamento feminino, já que 
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estamos tratando dessa categoria nessa subseção, muito embora, para melhor 

aproveitamento da discussão, uma ou outra referência às demais categorias sejam 

necessárias para complementar as reflexões propostas para essa. 

A consideração da relação familiar para a construção da identidade da 

identidade de princesa dessa personagem, mais precisamente da sua relação com a 

figura materna, é sem dúvida fundamental para compreendermos de forma eficaz a 

personalidade dessa personagem de forma mais completa. Enquanto em Shrek 

(2001) a figura dos genitores só começa a ser explorada no segundo filme da série, 

em Valente (2012) sua participação no dilema da heroína deste longa metragem é 

crucial.  

Merida desenvolve com sua mãe uma relação antagônica no que tange ao 

ideal identitário de uma princesa. Muito embora a protagonista de Valente (2012) 

acate muitas das imposições maternas, todavia ela sempre entra em confronto com 

os ideais defendidos e impostos por sua genitora, buscando sempre uma forma de 

desobedecê-la. Enquanto Merida deseja viver de forma espontânea e livre de 

pressões sociais, sua mãe, Elinor, tenta a todo custo, comportá-la dentro das 

normas civilizadas de sua cultura.  

Esta princesa demostra uma verdadeira aversão às preferências da mãe. Ela 

se recusa a ser o que a mãe projetou para si, isso fica claro na cena descrita 

anteriormente, quando a moça complementa o seu discurso a respeito de suas 

obrigações de princesa culminam em um padrão de mulher que ela um dia deve 

atingir, inserindo outra frase em alusão a sua mãe: “Minha vida inteira foi planejada, 

me preparando para o dia que me tornarei... bom, minha mãe, ela manda em cada 

dia da minha vida.” Merida implicitamente se refere à figura materna como o modelo 

de mulher a ser por ela imitada; na verdade, essa é a vontade de Elinor também, 

que a filha seja um dia uma rainha tal qual ela é agora. 

Podemos comprovar ainda essa resistência de Merida em se espelhar na 

figura materna para a construção de sua identidade feminina na cena em que mãe e 

filha discutem por ocasião do comportamento da moça, ao lutar por sua própria mão: 

 
Elinor: Foi demais, você passou dos limites mocinha. 
Merida: Mas foi você que quis... 
Elinor: Você os envergonhou. Você envergonhou a mim. 
Merida: Eu obedeci as regras. 
Elinor: Não sabe o que fez. 
Merida: Mas porque você não... 
Elinor: Vão começar uma guerra se isso não for reparado. 
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Merida: Me escuta. 
Elinor: Eu sou a rainha! Você ouve a mim! 
Merida: Ahhhhhh....isso é muito injusto. 
Elinor: Âh! Como é? 
Merida: Você não se importa comigo. Essa história de casamento é o que 
você quer. Você já pensou em perguntar o que eu quero? Não! Você sai por 
ai me dizendo o que fazer e o que não fazer, tentando me fazer ser como 
você. Mas, eu não vou ser como você. 
Elinor: Ah, está agindo como uma criança. 
Merida: E você é um...monstro! Isso é o que você é. 
Elinor: Oh! Merida! 
Merida: Nunca serei como você. 
Elinor: Não, pare com isso! 
Merida: Eu prefiro morrer do que ser como você. 
Elinor: Oh! Merida, você é uma princesa. E eu espero que você aja como 
tal! 
Merida: Oh! Não! [choro] 
Elinor: Merida. Merida! Oh céus! O que eu fiz? [choro] 
(VALENTE,2012). 

 

Aqui o enfrentamento entre mãe e filha se torna mais evidente a semelhança 

entre essas duas personagens, no sentido de ambas possuírem personalidades 

fortes e que resistem, uma a vontade da outra. Embora o tom de voz dessas 

personagens, carregado de emocionalismo as aproxime do perfil convencional 

emotivo da mulher, a postura violenta de resistência de uma para com a outra é uma 

face da postura feminina negada em muitas histórias encantadas. O próprio 

autoritarismo de Elinor, ao evocar a sua autoridade de rainha, exigindo de Merida 

obediência às suas ordens, não só é compatível com a identidade materna que 

impõe ordem no lar e nos filhos principalmente, mas também confronta o estereótipo 

da figura da mulher-mãe sempre dócil e compassiva.   

Merida menciona a inflexibilidade da mãe em considerar a sua vontade 

pessoal acerca do casamento, e na continuidade expõe a sua aversão a esse 

comportamento da genitora. A rebeldia de Merida às ordens maternas representa a 

inconformação feminina com os ditames sociais acerca de como ela deve ou não ser 

e se portar em sociedade. A recusa em imitar a mãe simboliza aqui a quebra com a 

herança cultural de adotar o modelo feminino aprendido pelas mães e que por muito 

tempo perpetuou um modelo fixo de mulher, esposa e mãe. 

Convém ainda ressaltar que, a menção da preferência pela morte por parte de 

Merida, como opção em detrimento da imitação materna, simboliza de certa forma a 

quebra dessa identidade fixa feminina, repassada hereditariamente ao longo da 

história nas culturas patriarcais. E a danificação dos elementos simbolizadores das 

identidades de mãe e filha, ou seja, respectivamente a tapeçaria rasgada por Merida 
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simbolizando a separação entre a identidade da mulher clássica, representada na 

mãe e a da mulher moderna na filha; e o arco, lançado no fogo por Elinor como 

símbolo de repreensão dessa personalidade livre da mulher contemporânea 

representada em Merida.  

 

Figura 3.10: A separação entre mãe e filha na tapeçaria. 

 
Fonte: VALENTE,2012 

 
Essa relação ambivalente de imitação e aversão entre as personalidades de 

mãe e filha é algo inerente na relação familiar. É comum que muitas mães desejem 

que suas filhas imitem seu comportamento e sigam o seu exemplo em muitos 

aspectos. Assim como são muito frequentes os exemplos de meninas que desejam 

ser como a mãe quando crianças, elas até usam objetos pertencentes à figura 

materna como sapatos e roupas, ainda que desajustados ao tamanho, como uma 

atitude de incorporação dos traços maternos que a menina admira na mãe. 

De acordo com a psicanálise, isso é uma ação normal na relação mãe e filha, 

visto que a figura materna é a primeira ponte de contato entre a criança e o mundo 

exterior, é por meio da mãe que a criança formula as suas primeiras percepções do 

outro e de si mesmo. A figura materna funciona como um espelho por meio do qual, 

essa criança constrói a sua própria personalidade (ZIMERMAN, 1999).  

No entanto, chegada a puberdade, o adolescente já não toma os pais como 

seu modelo primordial de inspiração pessoal.  Nessa fase, as meninas já não tomam 

a mãe como o seu modelo de vida e as discussões em função do choque de 

gerações muitas vezes tornam-se inevitáveis. Tanto Merida quanto Fiona estão 

nessa etapa de transição de menina para mulher; no entanto, a presença materna 

na história de Merida faz com que os conflitos desse período ganhem uma 

perspectiva diferente. Enquanto Fiona protagoniza o dilema das jovens que deixam 

de ser a princesinha da mamãe e começam a transformar-se em “outra pessoa”, que 

aos olhos inocentes da criança de outrora é um mostro, uma ogra com um corpo 
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novo e ainda desajustado ao de mulher completa, Merida, por sua vez, representa a 

rebeldia juvenil ao recusar-se ser o que os pais projetaram, ou, nos casos mais 

comuns, a princesa dos sonhos da mãe, abandonando em muitos aspectos os 

planos e expectativas criadas em torno de sua pessoa e do que ela se tornaria ao 

amadurecer para seguir seus próprios desejos e descobrir o que deseja ser de 

verdade e sem imposições externas. 

Na maioria dos casos de relação entre mãe e filha, o processo de 

amadurecimento desta costuma se desenvolver sempre de forma muito conflituosa 

com aquela. A filha se torna mais uma mulher na casa e assim como nos contos 

literários em que a madrasta representa a vilã, uma espécie de lado mal na figura 

materna, ela passa a disputar com a enteada a predominância dentro do lar, ou 

ainda em relação ao pai. Segundo Bettelheim (2014), essa representação perversa 

da figura feminina simboliza, nos contos de fadas, essa batalha travada 

interiormente com a figura materna. Dessa forma, a mãe a quem a criança ama é 

dualizada nos arquétipos da mãe boa que sempre morre ou está separada do filho 

por algum motivo; e o arquétipo da madrasta a significar essa parte indesejada da 

mãe que desagrada ao filho em muitos aspectos. 

No caso de Merida, Elinor representa tanto essa mãe adorável a quem ela 

ama a ponto de negar a sua própria vontade para salvá-la, como na cena em que 

ela decide renunciar seu desejo individual em prol da conservação da paz entre os 

clãs, restaurada por meio do seu casamento, (cena que analisaremos 

posteriormente), quanto também a mulher malvada que a força a fazer a sua 

vontade, ainda que isso não faça Merida feliz naquele momento. 

As figuras da mãe e da filha em Valente (2012), embora apareçam em 

posições antagônicas, representam o self na personalidade feminina, exatamente 

por simbolizar o que já existia na personalidade na figura da mãe, que antecede a 

filha; e logo também na figura da filha que representa o que se torna conhecido e 

complementa o que já existia na personalidade. Ou seja, Merida carrega em sua 

personalidade um pouco da identidade materna, assim como Elinor também vê na 

filha uma figura de si mesma (FRANZ, 2010). 

A dicotomia do caráter feminino que aparece em Shrek (2001), representada 

pelas duas formas físicas assumidas por Fiona pode ser evidenciada em Valente 

(2012) nas personagens da mãe e da filha. Dessa forma, assim como Fiona era 

tanto ogra como princesa, embora essas duas representações sejam antagônicas no 
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que concerne a idealização de princesas em contos de fadas, da mesma forma, 

Merida e Elinor representam partes divergentes da personalidade feminina. 

De um ponto de vista psicanalítico, poderíamos dizer que Merida representa 

de certa forma, em Valente (2012) o Id do sujeito feminino, que se recusa a viver de 

forma sempre imposta e condicionada aos valores determinados pela sua cultura 

como adequados ao seu gênero ou não, enquanto sua mãe representa o outro 

elemento psíquico desse mesmo sujeito, o Supereu, tentando a todo custo domar 

essa mulher que insiste em transgredir a ordem social estabelecida.  

O Supereu representado aqui em Elinor está formado pelos valores culturais 

introjetados culturalmente e repassados em uma cadeia hereditária. Dessa forma, 

ela adquire essa responsabilidade de domar a conduta da outra parte impulsiva da 

personalidade, simbolizada em Merida, que deseja ver-se livre das ordens da 

civilização e sentir o prazer completo de fazer o que lhe apraz, forçando-a agir, falar, 

pensar, desejar, enfim, ser conforme o modelo de princesa estabelecido como válido 

em sua cultura.  

No caso de Fiona, esse componente psíquico não está tipificado em uma 

personagem como ocorre em Valente (2012), mas é algo interno a esta personagem 

e implicitamente aparece no filme sob a forma da própria cultura como elemento 

regulador da transgressão cometida ao sair do perfil determinado para identificação 

de uma princesa.  

Freud (2010) ratifica essa relação entre desenvolvimento individual e cultura 

ao mencionar que a própria civilização forma um Supereu, e que tanto este, que 

pertence à cultura como o do próprio indivíduo, que dialoga com o primeiro, impõem 

severas exigências a serem cumpridas, sob pena de, na violação de alguma delas, a 

punição acontecer sob a forma da “angústia da consciência”. Neste sentido, vemos 

em Fiona esse Supereu individual, subjacente à personalidade do sujeito, enquanto 

em Elinor evidenciamos o Supereu cultural que se baseia no exemplo dos seus 

antecessores e impõe o exemplo primeiro das princesas encantadas como perfil 

feminino a ser adotado por Merida e provavelmente repassado a sua descendência, 

assim como ela na função de mãe faz agora com a filha. 

É conveniente atentar ainda para o fato de que tanto as cobranças internas de 

Fiona com relação à sua identidade feminina de princesa quanto as cobranças e 

imposições feitas à Merida por sua mãe acerca de como ela deve portar-se como 

princesa são semelhantes em seu conteúdo reprovativo das condições reais que 
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cada uma delas aparece no filme. Sejam elas físicas, no caso de Fiona; ou 

comportamentais em sua maioria, no caso de Merida.  Além disso, a disciplina 

aplicada para esses desvios físicos ou comportamentais dessas personagens é 

outra semelhança entre essas duas princesas, seja essa disciplina voluntária ou não 

por parte das mesmas. 

Dessa forma, quando Fiona se acusa por não corresponder fisicamente aos 

padrões de uma princesa de contos de fadas, internamente, e exterioriza essa 

acusação em recriminações acerca de si mesma e de tudo que precisa fazer para 

consertar essa “falha” em sua identidade de princesa, ela coincide com as 

reclamações de Elinor acerca do estilo de vida de Merida, correspondendo, portanto, 

ao Supereu cultural representado na personagem da mãe.  

No entanto, embora Elinor represente tanto esse Supereu individual em 

relação à Merida, isso não impede que mãe e filha não compartilhem semelhanças 

em sua dimensão essencial. Mas, assim como os componentes psíquicos da 

personalidade humana que ainda contraditórios em sua constituição, quando 

devidamente integrados e em equilíbrio contribuem para o desenvolvimento de uma 

personalidade sadia, mãe e filha reservam elementos muito semelhantes em sua 

essência pessoal e que quando são harmonizados resultam na felicidade de ambas, 

como simbolismo da satisfação interior que mantém uma simetria entre os 

componentes psíquicos da personalidade.  

Merida e Elinor possuem personalidades fortes, são mulheres ousadas e que 

lutam por suas vontades. Talvez o motivo de suas divergências ocorra mais por 

conta de suas semelhanças do que mesmo por suas diferenças. Como cada uma 

delas deseja se impor, fica difícil entrar em um consenso em alguns momentos, e é 

nesse propósito de humildade e de ceder um pouco em benefício do outro que 

culmina a moral educativa de Valente (2012). 

Elinor, ainda que represente o arquétipo de mulher anjo em muitos aspectos, 

não nega a sua personalidade forte. Além disso, não é nada submissa e frágil como 

insiste em tornar a filha. Ela é quem gerencia o reino de DunBroch, na prática, 

enquanto o seu marido sempre está de alguma forma dependente dela, seja para 

agir, tomar decisões ou para se pronunciar em público. Elinor se impõe e se faz 

entender apenas em um olhar direcionado ao marido, sua presença em muitas 

cenas é motivo de temor entre os demais do clã, como na cena de apresentação dos 

pretendes de Merida, em que a rainha interrompe a discussão corporal do marido 



113 
 

  

com os demais clãs. Ao levantar-se do trono Elinor chama inicialmente a atenção de 

Merida ao vê-la dirigir-se aos lordes e ao marido, passando calmamente entre os 

homens que se atacam no salão e que, imediatamente ao notarem sua presença, 

interrompem sua prática a reverenciando, culminando no olhar apreensivo dos 

lordes e de Fergus, os quais são trazidos por Elinor puxados pela orelha.  

 

Figura 3.11: Elinor repreendendo a atitude masculina na apresentação do pretendente de 
Merida. 

 
Fonte: VALENTE,2012 

 

Elinor impõe respeito mesmo sem dizer uma palavra. Sua mera presença é 

temida pelo sexo masculino, retratado aqui como instável e muito frágil a ceder à 

força, agindo mais por impulso da raiva do que da razão. Assim como em muitas 

outras partes deste longa animado, o estereótipo masculino do homem guerreiro que 

não dialoga, mas predominantemente faz uso da força bruta é constante e muito 

comum aos personagens masculinos do filme. Nesta cena, o foco em Elinor como 

autoridade máxima nesse momento expressa, portanto, a sobriedade que os 

homens nem sempre têm, ficando a mercê da prudência feminina.  

Além disso, a presença de Elinor como sujeito que impõe autoridade e ordem 

simboliza a função do Supereu disciplinando a infantilidade dos personagens 

masculinos que facilmente perdem o foco da reunião e se digladiam entre sim por 

coisas mínimas. Sua ação é, portanto, materna, pois não só os repreende e os 

castiga, ao puxar a orelha, mas lhes direciona novamente na postura correta da 

reunião, tal qual, faz uma mãe com os filhos que facilmente perdem o rumo dos 

conselhos paternos. 

Essa postura de Elinor da mulher dominadora é pouco comum em nossa 

literatura de bases patriarcais, em que a mulher sempre fica à mercê do homem e 

não exerce poder sobre suas ações, a não ser pelo uso da sexualidade como forma 

de iludir e dominá-lo, mas sempre de forma implícita. No entanto, a rainha Elinor é 
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temida aqui nesta cena pela autoridade que ela representa sobre os demais homens 

presentes no salão, incluindo seus súditos e o marido, em uma reação pouco 

convencional de superioridade feminina sobre o companheiro em contos de fadas. 

Franz (2010) considera que essa percepção da mulher guerreira e punitiva é 

ignorada em muitas culturas; em seu lugar o arquétipo da mulher benevolente e 

sempre compassiva em sua conduta de amor maternal vigora até hoje. 

O comportamento de Merida não diverge muito do materno nesse aspecto, já 

que essa princesa possui uma personalidade impulsiva e instintiva. Embora Elinor 

alegue ao marido em uma determinada cena do filme que o comportamento da filha 

era uma herança paterna, a filha é na verdade o retrato da mãe, sendo que, 

enquanto Elinor domina até certo ponto a sua essência de deusa forte, Merida não 

só a liberta, mas se deixa ser guiada por ela.  

O próprio rei Fergus, pai de Merida, reconhece na filha a imagem da sua 

esposa Elinor, quando em outra cena a jovem assume o controle da situação e 

acalma o conflito entre os lordes e seu pai, devido a sua renúncia em casar-se. Sua 

presença impõe respeito a ponto de fazer todos os envolvidos no conflito 

interromperem seus ataques, tal qual ocorre na cena anterior que mostra a entrada 

de Elinor. Quando necessário, Merida ainda grita e impõe autoridade como uma 

verdadeira governante e ainda reproduz trechos de discursos comuns de sua 

genitora fazendo com que todos os lordes acatem sua decisão como a solução para 

o conflito entre os clãs.  

Nesse sentido, é Merida quem resolve a situação e não o rei Fergus, seu pai. 

Mãe e filha interagem juntas e resolvem em unidade esta situação, sem que os 

demais percebam a presença de Elinor transformada em urso. A semelhança entre 

mãe e filha é tão evidente neste trecho da cena (que será retomada com mais 

detalhes na próxima subseção) que Fergus imediatamente volta-se à filha, 

reconhecendo a personalidade da mãe nela: “Igualzinha à sua mãe”, assegurando a 

semelhança entre essas duas personagens, até então despercebida por elas 

mesmas. Dessa forma, tanto as semelhanças como divergências entre essas duas 

personagens apontam para a representação da personalidade feminina como um 

todo que paira entre a representação mais conformista de uma suposta essência 

feminina comum a toda mulher e ao mesmo tempo um temperamento mais instintual 

com relação à vida em sociedade. 
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Todas as lutas pelas quais Merida passa aqui servem para fazê-la 

amadurecer como mulher. Elas fazem essa personagem se tornar mais equilibrada 

em seus instintos naturais e primitivos, absorvendo aos poucos o lado oposto de sua 

personalidade, evidenciados mais explicitamente na sua mãe. Bettelheim (2014, 

p.280) confirma esse processo vivenciado pela heroína como impulso ao 

crescimento interior da mesma: “Sejam abertamente expressas, sejam apenas 

insinuadas, as dificuldades edipianas e como o indivíduo as resolve são 

fundamentais para o modo como sua personalidade e relações humanas se 

desenvolvem”. 

Além disso, convém atentarmos ainda aqui para o papel desempenhado pela 

maldição da metamorfose na vida das duas personagens femininas de Valente 

(2012). No que concerne a Merida, a ausência da mãe na função de lei que regula a 

vida dessa princesa, lhe permite tomar decisões mais seguras e sensatas e assim 

amadurecer como mulher. Por outro lado, esse crescimento de Merida permite a 

Elinor perceber que a filha já não precisa de tanto controle e assim proporciona a 

filha exercer também o poder da decisão. 

Com efeito, Elinor aprende com Merida a caçar a sua própria comida, 

consumindo-a em conformidade com sua condição selvagem, ela também aprende a 

se defender e a defender a própria filha contra os perigos que aparecem, como na 

cena em que Mor´du tenta atacar Merida pela primeira vez e Elinor o enfrenta em 

favor da filha.  

Da mesma forma Merida se sente despreparada para assumir o papel de 

princesa, esposa e certamente mãe, assim como sua genitora e é nessa área que 

Elinor complementa a Merida com sua experiência de mulher mais madura, 

instruindo-a como se portar e o que fazer para gerenciar os conflitos do ambiente 

familiar, como na cena anterior em que ela conduz os lordes a restaurar a união 

cessada por sua recusa ao noivado. Assim, ambas se complementam e preenchem 

a falta uma da outra, mesmo sendo mãe e filha tão divergentes em suas posturas e 

modo de ver a realidade.  

Tanto Merida quanto Elinor trazem consigo mesmas uma dualidade em suas 

novas posturas. Merida aprende com a mãe a ser mais compassiva e preocupada 

com as tradições de seu povo e as consequências desastrosas que podem sobrevir 

aos demais por uma escolha egoísta, como na cena em que esta entra no salão real 

para conter os lordes que discutiam por sua interrupção na tradição do casamento, 



116 
 

  

nessa ocasião comportando-se como Elinor, repetindo os mesmos discursos da mãe 

e até mesmo reconhecendo a importância de se preocupar não somente com a 

felicidade pessoal, mas também com a dos demais que fazem parte do mesmo 

vinculo cultural.  

O que se pode perceber em Valente (2012), é que há uma espécie de 

amadurecimento em ambas as personagens no decorrer da história, como uma 

espécie de equilíbrio entre as faces da personalidade feminina. Nas muitas 

aventuras que Elinor e Merida passam juntas por ocasião da maldição lançada sobre 

a mãe, ambas aprendem uma com a outra a respeitar seus limites e ouvir em 

determinados momentos a voz interior da outra face. Elinor aprende com a filha a 

ser mais livre e não viver unicamente em função do que já foi determinado mesmo 

que isso lhe sacrifique a felicidade.  

É interessante perceber ainda que esse crescimento interior de mãe e filha e 

a harmonização entre as duas personagens só se dá quando ambas se encontram 

de forma igualitária e partilham mais intimamente a sua natureza interior. Da mesma 

forma podemos evidenciar em Shrek (2001) que o crescimento interior de Fiona só 

se consuma quando esta se vê em par de igualdade com Shrek e começa a 

desfrutar com ele de experiências que ressaltam a sua real identidade, outrora 

reprimida por seu superego.  

Neste sentido, essa personagem percebe que sua identidade de princesa não 

era bem como ela imaginava e, além disso, ela não precisava abrir mão de sua 

personalidade animal, representada na figura de ogra para ser uma princesa 

completa, mas sim, que era necessário integrar a sua identidade de princesa 

encantada com a de ogra, equilibrando igualmente ambas as partes e quebrando o 

feitiço do duplo, dando a ela a sua genuína identidade de princesa. Dessa forma, 

Fiona pode então aceitar-se em seu papel social de princesa de forma integral, após 

encontrar na experiência com o outro que lhe é idêntico e que representa ao mesmo 

tempo a sua outra face identitária negada de ogra o complemento da sua 

personalidade de princesa, assim como ocorre com Elinor e Merida quando por fim 

se reconhecem uma na outra e se integram como sujeito feminino. 

Ainda convêm apontar o fato de que, assim como em Shrek (2001), em que o 

lado animalesco de Fiona é negado por ela mesma até assumi-lo por meio de Shrek, 

permitindo assim a integração das suas duas faces de princesa, a de ogra e a de 

princesa encantada, Elinor ao ser metamorfoseada em urso, também assume esse 
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caráter animalesco que se identifica com a personalidade instintiva de Merida e 

somente após passar por todo o processo de reconhecimento desse lado animal 

integrante à sua personalidade de mãe e mulher, ela, é enfim libertada e como 

Fiona, Elinor muda completamente seu modo de ser e agir em relação ao início do 

filme, as três personagens não saem da mesma forma que entraram no conflito.  

O amadurecimento interior e que se reflete exteriormente é inegável nessas 

três mulheres. Fiona deixa de se autocondenar por sua aparência e passa a 

reconhecer-se bela e desejada aos olhos do outro, Merida reconhece o valor das 

tradições de seu povo e passa a acreditar na importância que tais tradições 

assumem na construção de sua identidade atual e Elinor passa também a 

reconhecer os seus instintos humanos e não somente a sua herança cultural como 

integrantes de sua personalidade feminina.  

A própria aparência física desta personagem muda em relação a sua 

apresentação inicial, de forma que expressa agora uma identidade mais livre de 

meras obrigações sem vontade própria. Os cabelos soltos de Elinor e o semblante 

de felicidade conferem a esta personagem um ar jovial em semelhança ao estilo de 

Merida que aparece novamente com seus cabelos livres como símbolo da liberdade 

de sua própria personalidade.  

Merida, ao ver a mãe novamente menciona que ela mudou, da mesma forma 

que Elinor sorrindo complementa a fala da princesa ao dizer que ambas mudaram:  

 
Merida: Mãe você mudou. 

               Elinor: Oh querida. Eu acho que nós duas mudamos. 
(VALENTE,2012) 

 
 

A surpresa de Merida ao ver a mãe agora diferente cumpre o que de fato o 

feitiço pretendia: fazer o sujeito feminino mudar, tanto em sua face mais angelical 

como em sua face valente. É importante atentar ainda para o fato de que, embora 

Elinor apareça aqui mudada fisicamente, seus cabelos estão soltos, ela se mostra 

mais feliz e até sensualiza por estar sem roupas. Da mesma forma, Elinor 

compreende que essa mudança é mútua, e que a filha, assim como ela, mudou 

também de forma significativa. 

Essa mudança, aqui apontada por essas duas personagens simboliza a 

mudança do sujeito feminino que no decorrer dos anos passou por metamorfoses e 

deixou de ser unicamente a mulher, esposa e mãe para ser também mulher ousada 
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e valente. A restauração da tapeçaria e da união entre mãe e filha também 

representam a união desses dois lados da personalidade feminina: a de mulher anjo 

com a mulher valente, de forma que nenhuma das duas se sinta forçada a obedecer 

e ser obedecida por tradição, mas por amor a si próprias juntem as partes de suas 

personalidades afastadas ideologicamente até em nossa atualidade, em que se 

prega a liberdade de escolha. 

Dessa forma, no que tange ao comportamento feminino podemos perceber 

que a disparidade entre as personagens Merida e Fiona é bem significativa, visto 

que a primeira tem uma personalidade mais segura de si e não se deixa facilmente 

manipular pelas imposições externas, já Fiona no decorrer do filme Shrek (2001) 

apresenta uma postura mais submissa e aproximada do perfil das princesas 

encantadas de contos literários clássicos. Também ficou evidente que ambas as 

princesas passaram por uma mudança considerável no decorrer de suas histórias, o 

conflito interior pelo qual cada uma dessas personagens passa, modifica aos poucos 

a sua personalidade feminina.  

 

Figura 3.12: Elinor e Merida restauram a união entre mãe e filha. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

Dessa forma, tanto Fiona evolui nesse processo interior, amadurecendo como 

mulher, tomando uma postura de reconhecimento de sua identidade de ogra, como 

Merida evolui à medida que encontra simbolicamente na representação da figura 

materna a permissão para essa princesa adquirir uma identidade completa por meio 

da conciliação entre as faces contraditórias da personalidade. 

Vale a pena ressaltar ainda, que ao contrário de Shrek (2001) que ainda 

preserva como tema central o amor entre sexos diferentes, a busca de uma mulher 

por seu outro, em Valente (2012), por sua vez o conflito maior traz o amor como 

resolução dos problemas familiares, desviando assim o foco dos contos tradicionais 

que em sua maioria apresentam no elemento romântico entre os heróis a chave da 
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desordem no reino encantado, atentando agora para uma busca individual, por si 

mesma. No entanto, a questão do casamento não é inferiorizada e muito menos 

esquecida neste conto cinematográfico, mas sim, ganha uma nova perspectiva, a 

qual revela-se coerente com a cultura contemporânea, conforme veremos na 

próxima seção. 

 

3.3 Merida: Uma princesa sem príncipe 

 

Nessa última subseção analisamos algumas sequências que tratam a 

percepção da princesa Merida com relação ao matrimônio em contraste com a 

percepção já analisada no capítulo dois da princesa Fiona, do filme Shrek (2001). A 

temática do matrimonio parece ser a questão crucial do filme, já que o conflito que 

ocupa praticamente todo o enredo da história gira em torno da recusa de Merida em 

se casar. No entanto, como veremos mais adiante o real foco dessa animação será 

a conciliação entre mãe e filha. O que não impede o casamento de aparecer aqui 

como um ponto de suma importância tanto na resolução desse conflito familiar, 

como também, na construção da identidade de princesa dessa personagem, assim 

como ocorreu com a primeira princesa anteriormente analisada.   

A questão do casamento, assim como as demais categorias até aqui 

analisadas nas personagens femininas escolhidas, apresenta uma perspectiva bem 

diferente para ambas as princesas. De um modo geral, podemos perceber que o 

casamento para Fiona tem um significado libertador, já que traz como garantia a 

liberdade da maldição por meio do beijo de amor verdadeiro, enquanto na percepção 

de Merida, o matrimônio é visto de forma contrária, sendo, portanto, percebido como 

uma prisão que lhe roubará a sua liberdade individual.  

A primeira cena que queremos trazer para esta discussão é a do anúncio do 

noivado de Merida pelos seus pais, mais precisamente por sua mãe. A rejeição que 

a princesa possui acerca do casamento fica bem evidente logo neste primeiro 

momento em que a temática do matrimônio aparece no filme. Seu posicionamento, 

como se pode comprovar na descrição a seguir, não é nada comum às princesas de 

contos de fadas literários que explícita ou implicitamente convergiam com o 

casamento de forma natural: 

 
Elinor: Fergus...eles aceitaram. 
Merida: quem aceitou o quê mãe? 
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Elinor: ãhh...meninos, podem se retirar. 
Merida: Aiii...o que foi que eu fiz agora? 
Elinor: O seu pai tem uma coisa para discutir com você. 
Fergus: (surpreso, cospe a bebida fora). 
Elinor: Feergus. 
Fergus: hum... (batendo no peito e pigarreando) Merida... 
Elinor: Ai...os lordes vão apresentar seus filhos como pretendentes para o 
seu noivado! 
Fergus: Ah... 
Merida: O quê? 
Elinor: Os clãs aceitaram. 
Merida: Pai? 
Fergus: O quê? Eu, você, ela... Elinor! 
Elinor: Francamente Merida, eu não sei por que você está agindo assim. 
Merida: Ãhhhhh.... 
Elinor: Este ano cada clã irá apresentar um pretendente para competir nos 
jogos pela sua mão. 
Merida: Eu achei que uma princesa só cumprisse ordens! 
Elinor: Uma princesa nunca levanta a voz. Oh...Merida, foi para isso que se 
preparou toda a sua vida. 
Merida: Não! Foi para isso que você me preparou toda a minha vida. Eu não 
vou aceitar isso. Não pode me obrigar! 
Elinor: Merida! 
Fergus: Merida. 
(VALENTE, 2012) 

  

Ao ficar sabendo que sua mãe enviou um convite oferecendo a sua mão 

como recompensa a uma disputa entre os clãs, Merida enfrenta a autoridade 

materna e se nega aceitar tão facilmente o casamento como seu destino de mulher. 

A posição da princesa é uma ruptura com os estereótipos convencionais de contos 

de fadas que refletem a ideia culturalmente repassada de geração a geração que o 

casamento é um anseio de toda mulher. Essa foi uma realidade muito comum 

durante séculos em que a imagem da mulher estava intimamente atrelada aos 

arquétipos de esposas, “rainha do lar”, mães de uma forma natural ao gênero 

feminino (PINSKY, 2014). A fala de Elinor nesta cena representa a voz social e da 

tradição patriarcal que só concebia a mulher como sujeito dentro destas funções 

sociais de esposa e consequentemente mãe. 

O revide de Merida contradizendo a sua mãe também expressa essa 

inconformação atual da mulher moderna, que já não mais quer exclusivamente ou 

unicamente seguir esse perfil feminino preparado pela sociedade, mas, sim, ter a 

liberdade de seguir a sua vontade individual, ainda que esta não esteja em 

conformidade com a vontade coletiva.  

Quando Elinor diz que foi pra isso que Merida se preparou por toda a sua 

vida, em referência ao matrimônio, ela está confirmando esse papel convencional 

atribuído culturalmente por séculos à mulher, vendo-a unicamente com a identidade 
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de “rainha do lar”. Além disso, esse discurso de Elinor converge com o mesmo ideal 

defendido por Fiona em Shrek (2001) acerca dessa obrigatoriedade do casamento 

para a mulher como forma de alcançar a sua completude feminina. 

No caso de Merida, ela não se sente nessa obrigação feminina de se casar 

como ocorre com Fiona e, mesmo sob as imposições da figura materna, que aqui 

representa essa voz social e cultural que a força a assumir a sua “função natural” de 

esposa, ainda assim essa princesa se recusa a aceitar esse ideal construído como 

uma obrigação sua como princesa e consequentemente como mulher. Ao afirmar 

que ela foi preparada para o casamento e não que se preparou, Merida contradiz o 

discurso materno e, dessa forma, também o discurso cultural acerca da naturalidade 

do casamento para o sujeito feminino, denunciando que as mulheres não 

necessariamente se preparam a vida toda para se casarem, mas são preparadas 

pelos valores culturais dominantes, pela sociedade e sua organização familiar 

tradicional, e principalmente pela própria família como uma parcela dessa 

sociedade. 

Na cena seguinte temos um diálogo indireto entre mãe e filha a respeito do 

casamento, no qual as duas ensaiam seus argumentos contra e a favor da união 

conjugal. Nesta cena, enquanto Elinor argumenta em favor do casamento, Merida 

simultaneamente, em outro espaço, argumenta contra o matrimônio: 

 

Elinor: Merida, todo esse tempo gasto, todo esse trabalho, preparando você, 
ensinando você, dando a você o que nunca tivemos. Eu preciso saber o que 
é que você espera de nós? 
Merida: Cancelem essa reunião, ué! Isso iria matá-los? Você é a rainha. 
Pode simplesmente dizer aos lordes que a princesa não está pronta para 
isto. Na verdade, ela pode não está pronta nunca. Então é isso. Bom dia 
para vocês. Esperamos suas declarações de guerra ao amanhecer. 
Elinor: Eu entendo que tudo isso pareça injusto. Eu mesma tinha reservas 
quanto ao meu noivado... 
Fergus: Ãm...? 
Elinor: Mas não podemos fugir do que somos filha. 
Merida: Eu não quero que minha vida acabe. Quero minha liberdade. 
Elinor: Mas você está disposta a pagar o preço que a sua liberdade 
custaria? 
Merida: Eu não estou fazendo isso para magoar você. 
Elinor: Merida, se tentasse ver o que eu faço...eu faço tudo por amor. 
Merida: Mas, é a minha vida e... eu não “tô” pronta. 
Elinor: Acho que entenderá se você... 
Merida: Acho que posso fazer você entender, é só você... 
Elinor: Escutar. 
Merida: Me escutar.  
Angus: [relincha]. 
Merida: Eu juro Angus, isso não vai acontecer comigo. Não se eu puder 
impedir. 
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(VALENTE, 2012). 

 

O discurso de Elinor recorre mais uma vez à tradição cultural do casamento 

para o sujeito feminino como argumento para a obediência às regras sociais, 

tomando dessa vez a si mesma como exemplo de resistência inicial ao matrimônio, 

mas também de posterior aceitação com seu destino determinado pela sociedade, o 

que também espera que Merida o faça.  

A princesa por sua vez, compreende a vida de casada como uma ameaça a 

sua liberdade, a qual representa para esta personagem a sua maior satisfação 

pessoal. Foucault (2005), quando faz menção das concepções dos estoicos dos dois 

primeiros séculos acerca do vínculo matrimonial, aponta que o princípio do 

casamento como algo instituído como uma obrigação universal do ser humano a 

qual, não reside em suas vantagens e desvantagens, mas sim na sua utilidade 

social e na própria necessidade humana como ser social e ao mesmo tempo dual. 

Dessa forma, a necessidade de uma ordem matrimonial veio pela própria 

necessidade de regulamentar as relações sociais, já que da família viriam os 

cidadãos. Por este motivo, o amor romântico por muito tempo não funcionou como o 

vínculo motivador da união, mas sim, a procriação para formação social. 

Em Valente (2012), essa preocupação com a manutenção da ordem social é 

predominante da imposição do casamento sobre Merida. A sua recusa em casar-se 

funciona como uma quebra da tradição que mantém a união entre os clãs, ou seja, a 

renúncia ao matrimônio põe em risco toda estrutura social dependente da existência 

de famílias, as quais só ganham solidez socialmente falando, pelo vínculo do 

casamento. 

Em Shrek (2001) a determinação do casamento à princesa Fiona é algo 

necessário para garantir a sua identidade de princesa, fazendo cessar o duplo, ou 

seja, ele devolve a ordem estabelecida de como deve ser uma princesa, ou pelo 

menos essa seria a sua proposta, já que Fiona não assume a forma diurna como 

sua forma genuína de princesa, após o beijo de amor, que representa o casamento. 

A princípio, a questão do amor não aparece como fundamental em nenhuma das 

propostas de casamento para essas duas princesas, tanto Fiona como Merida são 

conduzidas ao casamento por uma questão de ordem social, seja de preservação ou 

restauração dela. 
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Ainda nesta cena, queremos destacar o fato de Merida mencionar em seu 

discurso que não está pronta para se casar, afirmando por fim que talvez nunca 

esteja. Essa assertiva de Merida não só sugere uma rejeição momentânea da 

personagem a respeito do casamento, talvez por ocasião de sua imaturidade, por 

ser apenas uma jovem em amadurecimento, como também pode indicar uma 

resistência contínua ao fato de um dia se casar. 

Assim, podemos identificar em Merida o perfil da mulher moderna que já não 

anseia o matrimônio como seu objetivo de vida, chegando, em muitos casos a não 

se envolver nesse tipo de relacionamento por toda a sua vida. Por outro lado, Fiona 

representa a mulher que conserva aspirações tradicionais, que espera a realização 

de seus sonhos no casamento e conta com a existência de um perfil masculino ideal 

para lhe auxiliar nesta tarefa.  

Talvez o sentido maior dessas posições ambivalentes adotadas por essas 

duas princesas acerca do casamento consista no fato de que Merida, diferentemente 

de Fiona, não está nada preocupada com que os outros pensam ou querem para 

sentir-se realizada; pelo contrário, esta princesa prefere encarar a desaprovação dos 

demais e expor a sua vontade ao invés de anulá-la a todo custo como faz Fiona. 

A cena seguinte traz exatamente a tentativa de Merida de intervir no plano de 

matrimônio imposto por sua mãe Elinor. A cena apresenta o torneio no qual os filhos 

dos lordes disputam a mão de Merida em uma prova escolhida por essa 

personagem, conforme permite sua tradição: neste caso, a princesa escolhe o arco 

e flecha exatamente por dominar bem esse tipo de arma.  

Quando Elinor anuncia que apenas o primogênito de cada clã seria escolhido 

para participar do torneio e, consequentemente ser o futuro esposo da princesa, 

Merida entende que ela como primogênita tem todo o direito de lutar pela sua 

própria mão e, logo após o fracasso dos dois primeiros candidatos e a vitória casual 

do terceiro, essa princesa decide lutar pela sua própria mão como primogênita do clã 

ao qual pertence: 

Fergus: Está na hora! Hahaha.... 
Elinor: Arqueiros a suas posições. 
Fergus: Arqueiros a suas posições. 
Elinor: E que a flecha sortuda alcance o seu alvo. 
[...] 
Merida: Eu aposto que ele ia preferir lançar toras 
Fergus: Ou sustentar ponte.  
[risos] 
Jovem Macintosh: Nãoooooooo......não! não! 
Lord Macintosh: Pelo menos você acertou um alvo filho. 
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Merida: Ah! Isso sim é atraente. 
(?) Jovem Macintosh 
Público: pegueeeei....! 
Merida: Mandou longe. 
Fergus: E que lindos cachinhos ao vento. 
Elinor: Fergus? 
Fergus: Quê que é? 
Plateia: [risos] 
Merida: Ai que dó 
Plateia: [risos] 
Fergus: Ai, que isso? Atira garoto! 
Plateia: (gritos de comemoração) 
Lord DingWall: Hehehe... Muito bem filho. Didirididi....para os seus 
olhos... 
Lordes: Ah! O que é isso? Para como isso. 
Lord DingWall: Esse é meu garoto. 
Fergus: É....acho que agora já é tarde. Imagina quem vem para 
jantar? 
Elinor: Fergus! 
Fergus: E a propósito gostaria de ser chamada de Leyde Dind... 
Plateia: [voz off] É a princesa! 
Merida: Eu sou Merida. Primogênita, descendente do clã DunBroch. 
E pela minha própria mão, eu vou lutar. 
Clãs: oh...! É a princesa. 
Elinor: O que você está fazendo? 
Merida: Hum...hum... (se contorcendo no vestido) 
Elinor: Merida! 
Merida: Ai que vestido inútil! 
Elinor: Merida, pare com isso! 
Elinor: Não se atreva a disparar outra flecha. 
Elinor: Merida, eu proíbo você. 
(VALENTE, 2012). 

 

A questão das gestas pela disputa da mão da donzela é uma prática muito 

comum em culturas mais antigas.  Colocavam a mulher como prêmio a ser disputado 

e/ou alcançado pelo sexo masculino. Os contos de fadas literários retratam bem 

essa realidade cultural ao apresentar o príncipe em provas que testem seu caráter e 

principalmente a sua coragem e força física para só então ganhar o amor da donzela 

prometida ou desejada.  

Na versão dos irmãos Grimm de A Bela Adormecida (1812), o jovem tem que 

enfrentar um muro de espinhos para encontrar a princesa, o qual funciona como 

símbolo do período de amadurecimento feminino que impede a aproximação do 

sexo oposto. (BETTELHEIM, 2014). No caso dos pretendentes de Merida, eles têm 

que encarar uma prova na qual a princesa exerce perfeição em sua prática: o arco e 

flecha. A vitória de um deles garantiria o direito de ter a princesa como esposa, 

segundo o previsto pela tradição. No entanto, como nenhum dos pretendentes se 

mostra preparado para a prova, já que o vencedor, só acerta o alvo, por acaso e não 
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por desempenho próprio, Merida se sente no direito de lutar pela própria mão, 

tomando para si mesma o direito de ser dona de si, do seu destino. 

O amor da donzela não é a prioridade inicial para os heróis desses contos 

contemporâneos do cinema, mas, acima deste sentimento estão os interesses 

individuais dos jovens que disputam a mocinha. Em Valente (2012), a disputa pela 

mão da princesa tem como objetivo primordial manter a paz entre os clãs, por meio 

do casamento entre descendentes reais desses grupos. Já em Shrek (2001), o ogro 

herói da história apenas aceita salvar a princesa e passar por todas as provas de 

resistência física contra o dragão apenas para retomar a posse exclusiva do seu 

pântano invadido por criaturas de contos de fadas. Em sua semelhança, o lord 

Farquaad se interessa inicialmente por Fiona para poder obter o título de rei. 

Em Valente (2012), assim como em Shrek (2001), a princesa é disputada pelo 

sujeito masculino. No caso de Fiona, a disputa ocorre em um concurso de beleza, no 

qual, o lord Farquaad escolhe como quem vai às compras aquela que lhe parece 

perfeita esteticamente, superior às demais. Merida, por outro lado, é disputada em 

um torneio entre os jovens de clãs amigos, sendo assim como Fiona um prêmio para 

o sujeito masculino, além de não ter o direito de intervir nos resultados. 

No entanto, no caso de Merida a reação não é aceita tão passivamente como 

no caso de Fiona, que espera o seu príncipe como a resolução para todos os seus 

problemas, sem exercer sua opinião nessa escolha. Já Merida não se conforma em 

ser entregue como objeto de conquista do outro gênero e reage em função de sua 

própria escolha, muito embora não obtenha êxito em sua tentativa. 

A atitude de Merida em lutar pela própria mão surpreende a todos, 

principalmente a sua mãe, que tenta impedi-la e a repreende por sua ação. Ao 

contrário do que se esperaria nesse tipo de situação, Merida não é o tipo de donzela 

que fica apenas sentada esperando aquele que a ganhará como troféu na disputa 

entre os filhos dos lordes, mas, em uma atitude inesperada, ela mesma entra na 

competição e ainda vence o torneio, acreditando ser agora dona de sua própria 

liberdade de escolha para casar-se ou não.  

Na imagem seguinte vemos Merida lutando pelo direito de não se casar, algo 

quase inimaginável para uma princesa, levando em consideração que a tradição do 

“felizes para sempre” nos contos de fadas convencionais, quase sempre incluem o 

matrimônio do herói ou heroína com o ser amado. Nesta mesma cena, ainda 

podemos relacionar e evidenciar o distanciamento que há entre a postura das duas 
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princesas aqui analisadas com relação ao casamento, já que enquanto Merida luta 

por sua própria mão, como sinônimo de luta pela sua liberdade individual, Fiona 

espera passivamente pelo príncipe encantado que a liberte de sua maldição e até 

finge comportar-se como uma princesa tradicional em função deste objetivo. O que 

nos leva a considerar também o fato de que ambas as princesas apresentam 

reações divergentes ao casamento devido os seus objetivos pretendidos com a 

aceitação ou recusa do mesmo, ou seja, Merida recusa a identidade de esposa por 

priorizar a sua liberdade e Fiona a aceita inicialmente, em função da manutenção da 

beleza física. 

 

Figura 3.13: Merida lutando por sua própria mão no torneio de seu noivado. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

Aqui a princesa Merida rasga o vestido e solta os cabelos encobertos 

anteriormente por sua mãe, como um ato de libertação dessa estética fora de sua 

personalidade que lhe foi imposta. A menção do nome desta personagem no início 

de sua participação no torneio faz referência a sua identidade e ao seu direito de 

lutar por ela. O nome de um indivíduo representa a sua personalidade, fazendo-o, 

portanto único, apesar de todas as semelhanças compartilhadas com um 

determinado grupo social ao qual este sujeito pertença. Para muitos grupos 

humanos primitivos o nome é o representa a própria personalidade. Além disso, 

muitos adultos civilizados acreditam que sua postura pessoal esteja relacionada ao 

seu nome. Uma associação muito interessante e perfeitamente compreensível se 

considerarmos o fato de que ao denominarmos algo, seja um objeto, lugar, 

sentimento, ao evocarmos o seu nome, fazemos imediatamente uma relação mental 

e verbal entre o nome e o objeto referenciado. Neste sentido, é perfeitamente 

comum a associação entre o nome de uma pessoa e a sua imagem construída, seja 

por ela mesma, ou por outras pessoas (FREUD, 2012). 
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 Dessa forma, quando Merida anuncia seu nome antes de começar a sua 

participação no torneio, ela inicialmente o faz alegando a sua identidade em 

distinção aos demais competidores e também tomando para si o direito como 

primogênita de um dos clãs que fazem parte da aliança de paz entre si, e logo, como 

merecedora do mesmo direito de lutar pela mão da princesa, no caso, da sua própria 

mão, assim como os outros primogênitos do sexo masculino dos demais clãs 

reunidos.  

Mesmo sendo proibida pela voz materna, Merida não se intimida e vence a 

todos os seus pretendentes, sagrando-se coautora de sua própria condição de 

solteira e dona desse estado para alterá-lo ou não conforme a sua própria vontade e 

não por obediência aos outros. A reação de Elinor ao feito da filha, no entanto, foi de 

extrema indignação. O foco nessas duas personagens, deixando no plano de fundo 

os demais envolvidos chama a atenção do expectador para pensar em qual o 

verdadeiro tema do filme: a relação familiar e não o casamento propriamente.  

 

Figura 3.14: Mãe e filha em um contraste de personalidades femininas. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

Outra questão pertinente a esta cena é a representação do sujeito masculino 

que disputa a heroína da história. Em ambos os filmes, a postura desse guerreiro ou 

príncipe que luta pela vida ou pelo amor da princesa se afasta dos estereótipos 

patriarcais que enalteciam a figura masculina, fazendo com que a princesa 

devotasse admiração por sua personalidade. Os três pretendentes de Merida 

exemplificam bem essa percepção divergente do perfil clássico do herói masculino. 

Os lordes apresentam seus filhos mencionando supostos grandes feitos dos 

mesmos em grandes batalhas, muito embora, a imagem desses guerreiros faça com 

que o expectador desacredite de tais feitos heroicos. O próprio pai de Merida, 

juntamente com esta, ridicularizam os pretendentes no momento da prova, os 

inferiorizando e se divertindo com seus fracassos. 
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 O vencedor da mão da princesa Merida apenas atinge o alvo de forma 

acidental, quando Fergus, pai de Merida grita o apressando para realizar a prova e 

não por suas habilidades para o torneio. O jovem arranca gargalhadas do público 

por não saber nem sequer como segurar o arco e controlar a flecha e ter uma 

expressão de desatento com as coisas ao seu redor. 

 

Figura 3.15: O jovem DingWall na disputa pela mão de Merida. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

Mesmo com um dos alvos atingidos, Merida não se entrega facilmente e 

humilha seus pretendentes, acertando todos os alvos não atingidos pelos dois 

primeiros, sendo no terceiro alvo, exatamente o atingido acidentalmente pelo 

ganhador de sua mão, o jovem DingWall, que Merida expressa com maior vigor a 

sua resistência ao matrimônio. Ela não só acerta a flecha do seu futuro marido bem 

no centro, como também parte-a ao meio e atravessa o alvo completamente de um 

lado ao outro. 

 

Figuras 3.16: Merida vence todos os seus pretendentes no torneio de arco e flecha por sua 
mão. 
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Fonte: VALENTE, 2012 

 

Em Shrek (2001) percebemos também essa inferiorização do sujeito 

masculino, mais precisamente o noivo de Fiona, lord Farquaad, no aspecto físico, 

por ele ser bem mais baixo que a princesa. Na cena em que antecede ao 

casamento, Fiona também rebaixa o noivinho do bolo de casamento, posto mais alto 

que a princesa, para a altura correspondente ao lord, como forma simbólica de 

inferiorizar o sujeito masculino frente ao feminino. Dessa forma, em Valente (2012), 

essa inferiorização é sugerida pelo caráter desatento do vencedor da mão de 

Merida, enquanto em Shrek (2001) isso ocorre pela descaracterização física do tipo 

masculino de contos de fadas. 

Outro ponto que gostaríamos de chamar atenção é a representação do 

número três, como símbolo da relação sexual (BETTELHEIM, 2014), em Valente 

(2012), relacionado aos três pretendentes de Merida. Ao serem recusados por essa 

princesa, os três príncipes simbolizam a rejeição da heroína em se envolver com o 

sexo masculino, porque ela ainda não se sente pronta para adentrar na vida 

conjugal. As atitudes de Merida são, desde o início, as de uma menina que ainda 

abomina qualquer tipo de vínculo com o outro sexo, devido a sua personalidade não 

ter completado a maturidade suficiente para ver o outro como parceiro sexual. 

A última cena que trazemos aqui é a do desfecho da questão do matrimônio 

da princesa Merida. A cena mostra Merida tentando distrair os lordes que discutem 

com Fergus acerca da posição da princesa no torneio. Elinor, que encorajou Merida 

a ocupar os lordes enquanto ela subia as escadas até seu quarto, observa o 

discurso da filha, que inicialmente se comporta como o pai, sem saber o que dizer 

diante do público, mas depois fala com propriedade se assemelhando a sua mãe: 

 

Lord Macguffin: Chega de conversas, chega de tradições. Resolveremos 
isso agora. 
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Lord Macintosh: Você é o rei. Você decide com qual de nossos filhos se 
casará sua filha. 
Fergus: Nenhum dos seus filhos é digno da minha filha. 
Lord DingWall: Então nossa aliança acabou, isso significa gueeerraaa! 
Merida: Mãe eles vão se matar. Tem que impedi-los antes que seja tarde. 
Elinor/urso: [murmúrios de negação] 
Merida: Eu sei! Eu sei! Mas, como é que nós vamos passar pelo caminho 
até a tapeçaria com eles agitados assim? 
Elinor/urso: [murmúrios] 
Merida: Ahhhhh.....! 
[Gritaria] 
Fergus: O quê está fazendo querida? 
Merida: Está tudo bem pai. Umhum... Eu é...estava... em uma conferência 
com a rainha. 
Lord DingWall: É mesmo? 
Merida: É! É sim! 
Lord Macguffin: Onde ela está? 
Merida: Ela...é... 
Lord DinWall: Traz ela aqui. 
Lord Macintosh: Como é que nós sabemos que isso não é um truque? 
Merida: Eu nunca... 
Lord Macintosh: É extremamente irregular. 
Lordes: (Vozes simultâneas) - O quê está tentando fazer? - Onde ela está?  
Lord DingWall: Traz ela aqui. 
Lordes: (Vozes simultâneas) Não vamos mais aceitar desculpas. É isso 
mesmo. Vamos vê-la! 
Merida: Chegaaaaaaaaaaaaaaaa.....!!!!! 
Fergus: [risos] 
Merida: Então...eu é... Havia um reino muito antigo. 
Lord Macguffin: O quê é isso? 
Esse reino se desfez em guerra... caos e ruinas. 
Lord Macintosh: Ora! Todos já ouvimos este conto, do reino perdido. 
Merida: Sim, mas é verdade. Agora eu sei como um ato egoísta pode mudar 
o destino de um reino. 
Lord Macguffin: [Voz off] É só uma lenda. 
Merida: Lendas lições. Elas carregam a verdade. Nosso reino é jovem, 
nossas histórias ainda não viraram lendas. Mas nelas, nossa aliança foi 
feita. Nossos clãs já foram inimigos. Mas quando os invasores nos 
ameaçaram do mar, nos juntamos para defender nossas terras. Vocês 
lutaram um pelo outro, arriscaram tudo um pelo outro. [...] A história do 
nosso reino é bem poderosa. Meu pai comandou vossas forças e vocês o 
fizeram seu rei. Foi uma aliança forjada em valentia e amizade plena e ela 
vive até hoje. 
Todos: [Gritos de exaltação] 
Merida: Mas eu fui egoísta. Eu criei uma grande rachadura em nosso reino. 
A culpa é somente minha. E agora sei que preciso reparar o meu erro. E 
remendar a união. E então, chegamos a questão do meu noivado. Eu decidi 
fazer o quê é certo e... e...e... quebrar... a tradição. Minha mãe, a 
rainha...sente em seu coração que eu...que nós...estamos livres para 
escrever nossa... própria... história. Seguir... nossos... corações. E encontrar 
o amor no tempo certo. 
Lord DingWall: Isso...é muito bonito. 
Merida: A rainha e eu passamos a decisão para vocês milordes. Poderiam 
os jovens decidirem por si mesmos quem irão amar? 
Lord Macintosh: Já que obviamente estão decididas em relação a isso, eu 
só tenho uma coisa a dizer... Isso é... 
Jovem Macintosh: Uma ideia grandiosa! Dar a nós o direito de escolher 
nosso destino. 
Lord Macintosh: O quê? 
Jovem DingWall: Sim! Por que não poderíamos escolher? 
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Lord DingWall: Mas ela é a princesa? 
Jovem DingWall: Mas eu não a escolhi, a ideia foi sua. 
Lord Macguffin: E você? Também pensa dessa forma? 
Jovem Macguffin: Bom, lutar junto não para fazer princesa... 
Merida: [Risos] 
Lord Macguffin: Bom, está decidido. Que estes jovens tentem conquistar 
seu coração antes de conquistar a sua mão. Se pudeeeerem. 
[...] 
(VALENTE, 2012). 

 

Nesta cena, Merida chama atenção dos lordes e impõe respeito logo ao 

entrar, fazendo com que todos cessem a discussão e prestem atenção em sua 

pessoa, assim como na cena já mencionada na seção anterior, em que Elinor 

também impõe respeito aos lordes e ao marido, fazendo-os cessarem as discussões 

e atentarem para o foco da reunião. Fergus tenta proteger a filha, questionando o 

motivo de sua presença naquele momento; no entanto, Merida não se mostra frágil 

diante da preocupação materna, mas sim disposta a negociar com os lordes pela 

paz entre os clãs novamente. Todavia, os lordes pressionam a princesa por 

respostas e pela presença da rainha Elinor, em função da sua declaração acerca do 

casamento da princesa com o vencedor do torneio. Por sua vez, Merida se mostra 

inicialmente nervosa diante das muitas perguntas feitas pelos lordes e até mesmo 

pela tonalidade de voz que os três utilizam para interrogá-la. 

Podemos dizer que inicialmente Merida se mostra despreparada para 

representar aquela posição de sua mãe: gerenciar os homens. Enquanto Elinor não 

se deixa intimidar e apenas determina o que deve ou não ser feito, a filha não sabe 

como reagir diante das acusações e cobranças dos lordes. Essa autoridade de 

Elinor pode ser ainda comprovada nesta cena, pelo fato de que a resposta de todo o 

conflito provocado por Merida ao lutar por sua própria mão no torneio depende da 

mãe e não do pai, como aconteceria na cultura patriarcalista, de acordo com a 

cobrança dos próprios lordes para que Fergus assuma essa postura convencional 

como rei e pai, determinando o futuro da filha. 

No entanto, embora Merida se sinta ameaçada pela postura dos lordes, ela 

reage em seguida de forma bem coerente com sua identidade de valente, gritando, 

impondo autoridade e exigindo o fim daquelas cobranças por parte desses homens. 

A partir disto, Merida narra a história do reino antigo anteriormente contada por sua 

mãe na cena em que ela recusa se casar. A lenda do reino antigo simboliza, na 

nossa interpretação, exatamente a história pessoal da princesa, já que ela assim 
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como o príncipe escolheu seu próprio destino e rompeu a união com o pai e os 

irmãos. A própria Merida, reconhece tal lenda como uma verdade, quando é 

interrompida em sua narração por um dos lordes que restringe a história algo fictício. 

Nesse momento, vemos novamente na fala da moça o discurso materno, ao 

mencionar que “lendas carregam a verdade”, assim como Elinor a advertiu na 

mesma ocasião em que Merida se mostrou incrédula à narração da história. 

A tradição como verdade é algo comum no discurso de ambas as 

personagens, mãe e filha. Essa percepção de Merida mostra a importância que a 

cultura tem para formar os conceitos do que somos e do nosso papel em nossa 

terra. A questão da identidade nacional (HALL, 2006) é exemplo disso, visto que 

muitos se sentem comprometidos com sua nação ou povo em uma instância menor 

de identificação nacional, a ponto de se sentirem partes da história de um povo e 

tomar o discurso cultural como discurso de verdade (FOUCAULT, 1996). Essa 

relação ao que nos parece, embora não seja algo determinante na construção da 

identidade dos sujeitos, pelo menos, não mais da mesma forma como era para o 

sujeito pré-moderno, ainda assim exerce uma função significativa a medida que 

inevitavelmente novos conceitos e valores nacionais são incorporados à cultura 

moderna.  

Na cena que antecede a apresentação da família de Merida, ela menciona 

como muitos interpretam essa relação entre cultura e identidade pessoal: 

 
Merida: [Voz off] Dizem que o nosso destino está ligado a nossa terra. Que 
ela é parte de nós, assim como nós somos dela. Outros dizem que o destino 
é costurado como um tecido, onde a sina de uns se interliga a de muitos 
outros. É a única coisa que buscamos, que lutamos para mudar. Alguns 
nunca encontram o destino. Mas outros são levados a ele. 
(VALENTE, 2012). 

 

Na descrição de Merida, destino ou ainda nosso futuro, aquilo que somos ou 

seremos é algo ligado à nossa terra, ou seja, aos valores culturais de nossa 

sociedade e também é algo que pode depender da relação que estabelecem com o 

outro em sociedade. Nesta cena, a retomada do discurso de Elinor acerca da lenda 

é uma forma de trazer esse elemento cultural como um forte componente da 

identidade do sujeito. Além disso, Merida, não só toma esse discurso cultural como 

verdade que ultrapassa o aspecto temporal, como também o traz justificando a 

preservação da tradição, ou seja, a construção de um tabu. 



133 
 

  

Ao admitir que errou, por não observar a tradição cultural do casamento como 

o acordo que mantinha o vínculo entre os clãs, Merida admite a sua violação de uma 

ordenança estabelecida e que, como consequência da sua desobediência, gerou o 

castigo, “[...] uma grande rachadura em nosso meio”. Esse é o princípio da 

restauração do conflito. Aqui aparece o clássico espírito humilde atribuído às 

heroínas. Merida ao reconhecer seu erro e tentar corrigir sua postura, coloca o bem 

coletivo acima da sua vontade individual, um feito sacrifical típico dos heróis nas 

histórias clássicas.  

Em Valente (2012), a dissolução do reino, assim como ocorreu com o príncipe 

da lenda do reino perdido é exatamente a questão primordial mencionada aqui por 

Merida como motivadora do matrimônio. No caso de Fiona, é o seu temor em não 

cumprir a tradição, ou seja, fazer todo o prescrito para quebrar o feitiço e se tornar 

uma princesa genuína que a impulsiona inicialmente, a casar a todo custo. Ambos 

os posicionamentos, segundo Freud (2012) expressam um certo grau de temos 

neurótico, pois estão associados à preocupação que alguma desgraça sobrevenha 

sobre o próprio violador ou sobre alguém querido, pela falta de observância de 

determinadas ordenanças já estabelecidas. 

Neste sentido, com o intuito de evitar que aconteça com seu reino o mesmo 

que aconteceu com o reino lendário, Merida assume a sua culpa e em seguida 

decide fazer o que ela acredita agora ser o certo, que por sinal coincide exatamente 

com o que Elinor, desde o início queria: o matrimônio da princesa. Aqui temos um 

paralelo com Shrek (2001), em que Fiona se sentia responsável por sua maldição do 

duplo, embora como o próprio filme deixa claro, desde criança ela foi acometida pelo 

feitiço, e também se sentia obrigada a anulá-la a todo custo para ser feliz. Merida, 

em sua semelhança, também se sente culpada pelo conflito desenrolado em 

DunBroch, e principalmente pela condição física da mãe. Dessa forma, ambas as 

princesas rendem-se às imposições culturais; no caso de Merida, neste momento do 

filme ela apresenta uma posição com relação ao casamento que por todo o longa foi 

por ela combatido, enquanto Fiona passa a maior parte do filme na posição de 

resistência a sua forma ogresca e somente no final muda sua percepção acerca do 

assunto.  

Dessa forma, Merida decide, mesmo contra a sua vontade, se casar para 

reparar o mal que ela causou por não obedecer desde o início ao que foi 

estabelecido socialmente para uma princesa. Essa seria uma das lições do filme que 
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podemos evidenciar na contramão com a cultura moderna, pois mostra que o 

coletivo deve ser mais importante que individual, e, portanto digno de sacrifício. 

Freud (2010) menciona essa negociação entre vontade individual e coletiva como 

uma forma de manutenção da sociedade, a qual, em muitos casos é pesada para o 

indivíduo em particular exatamente por esse caráter sacrifical da felicidade plena, 

advinda da realização pessoal, em favorecimento da vontade da civilização.  

Nas duas princesas, essa renúncia e prejuízo individual são evidentes. No 

caso de Fiona, embora desejasse se casar para, enfim ter a sua beleza diurna como 

permanente, como acreditava que aconteceria, aparece triste no castelo as vésperas 

do seu casamento porque amava de fato a Shrek, mas, por ele ser um ogro e não 

corresponder ao estereotipo de príncipe encantado, ela renega essa felicidade 

individual por outra que corresponda aos anseios sociais. 

Da mesma forma Merida, embora se mostre desde o início avessa ao 

compromisso conjugal, se rende a ideia do matrimonio mesmo fora de sua vontade, 

em função da restauração da paz do reino, que vivem em desalento desencadeado 

por sua desobediência as normas culturais de seu povo. 

A atitude de Elinor com relação a essa rendição da princesa também rompe 

com sua postura convencional por praticamente todo o filme, pois ela instrui a filha a 

quebrar a maldição do casamento forçado, por conveniências, e escolher seu 

próprio destino, ou seja, decidir-se com quem deseja se casar. Essa troca na 

percepção de postura dessas duas personagens se dá exatamente pelo fato de que 

cada uma passa de certa forma, a ocupar o lugar da outra. Enquanto Merida se vê 

obrigada a gerenciar e contornar a situação conflituosa desenvolvida por sua recusa 

ao casamento, Elinor experimenta a ousadia e valentia de viver de forma 

animalesca, agindo mais por seus instintos do que mesmo por dogmas e 

convenções sociais. 

Além disso, Elinor vê na filha a sua própria expressão, visto que Merida se 

apossa do discurso materno com propriedade e aprende as lições que a mãe por 

toda a vida tentou impregnar na identidade da filha e que muito provavelmente 

julgava ser em vão, diante da postura sempre rebelde de Merida às normas dadas 

pela mãe. É muito importante atentar aqui, ainda, para o fato de que é nesta cena 

em que pela primeira vez Merida expressa uma possibilidade de matrimônio no 

futuro. No fim de suas propostas, ela fala sobre “encontrar o amor no tempo certo” o 

que sugere uma possibilidade desta personagem se interessar pelo casamento em 
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outra ocasião e em uma relação que envolva amor por escolha própria da 

personagem e não imposição social. 

Outra cena que implicitamente nos faz supor que Merida talvez não recuse o 

casamento de forma definitiva, mas apenas temporariamente, seja por não estar 

preparada emocionalmente ou até mesmo amadurecida como mulher para isso, é a 

cena de apresentação dos seus pretendentes, quando lord DingWall vai apresentar 

o seu filho como candidato à mão de Merida, este fica escondido atrás de um dos 

servos do lord que possui uma aparência física heroica, despertando a atenção de 

Merida por alguns instantes. 

 
Figura 3.17: Apresentação dos pretendentes de Merida. 

 
 

Figura 3.18: Merida surpresa ao imaginar que o servo de lord DigWall é um de seus pretendentes. 

 
Fonte: VALENTE, 2012 

 

No entanto, no trecho seguinte desta mesma cena, a fala do lord Macguffin 

denuncia a possibilidade sustentada aqui desde o início desta pesquisa, que é a de 

que Merida não está interessada em se casar nem mesmo futuramente. Esse lord 

diz ao filho e demais pretendentes da moça que conquistem o coração dela, antes 

de sua mão, como aconteceu no torneio, e ainda acrescenta “[...] se puderem”, o 

que indica a possibilidade de rejeição de Merida mesmo diante do esforço masculino 

de conquistá-la.  
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 Dessa forma, há a possibilidade de essa rejeição de Merida ao vinculo 

conjugal tratar-se apenas de uma fase do amadurecimento feminino em que a 

menina não sente nojo pela simples menção de algum contato amoroso com o outro 

gênero; no entanto, não se descarta a possibilidade de ela também, devido a sua 

essência ainda infantil, rejeitar o matrimônio como conduta feminina, escolhendo 

assim a permanência de sua liberdade. 

Outra questão que queremos mencionar aqui é o fato de que a desobrigação 

do casamento é negociada pelo próprio sujeito feminino, e ainda que seja dada 

alguma ênfase ao sujeito masculino, exatamente pela preocupação de Merida em 

buscar a aceitação dos lordes, no entanto, a decisão definitiva da anulação parte da 

figura feminina de maior autoridade na cena, Elinor, e sendo apresentada por Merida 

de forma convincente a ponto de persuadir os filhos dos lordes a lutar por sua 

própria vontade também.  

Neste sentido, podemos dizer que, como a ordenança do matrimônio feminino 

para esta princesa foi violada, e sua violação não foi completamente reprimida, tal 

prática torna-se imitável para os outros, conforme a lógica dos tabus, em que uma 

violação não vingada despertava o desejo de imitação pelos demais de um grupo 

(FREUD,2012). Dessa forma, Merida com seu exemplo também motiva os demais 

jovens de seu povo, nesta cena, a se rebelarem contra a escolha do conjugue pelos 

pais, passando assim a serem imitadores do mesmo ato, outrora abominado. 

A cooperação entre mãe e filha resulta nessa modificação significativa no 

desfecho do filme, em que, ao contrário do que se esperaria em um conto de fadas 

convencional, a princesa não se casa, mas nem por isso o final deixa de ser feliz 

para todas as personagens. Merida e Elinor resolvem suas diferenças e a paz é 

restabelecida tanto no reino, entre os clãs, como também, e principalmente, entre 

essas duas personagens. No trecho final de Valente (2012), Merida e Elinor 

aparecem primeiramente juntas na tapeçaria que simbolizou a restauração entre 

essa dualidade feminina representante em mãe e filha.  

A imagem que aparece bordada não é igual à primeira tapeçaria rasgada por 

Merida, mas sim, uma nova, em que se vê esta princesa junto com a ursa mãe, o 

que evidencia a conciliação entre os dois polos identitários femininos representados 

por essas duas personagens: o individual e o bem coletivo. Dessa forma, podemos 

entender que tanto Elinor não negou esse seu lado animal, como também o assumiu 
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para si, como parte de sua identidade de mãe e esposa, como também Merida não 

negou a sua identidade cultural de princesa e mulher, espelhada na mãe. 

 

Figura 3.19: Nova tapeçaria representando a união entre Merida e Elinor. 

 
Fonte: VALENTE,2012 

 

Na cena conclusiva, Merida e a mãe cavalgam juntas e felizes e Merida 

conclui a sua jornada de crescimento ao dizer: 

  

Merida: [Voz off] Alguns dizem que o destino está além do nosso controle, 
que não escolhemos nossa sina. Mas eu sei a verdade, nosso destino vive 
dentro de nós. Você só precisa ser valente o bastante para vê-lo. 
(VALENTE,2012) 

  

 Essa fala de Merida se refere ao fim do processo de amadurecimento interior 

dessas personagens, culminando na aceitação de suas identidades, uma a da outra. 

Ao dizer que o destino está dentro de nós, Merida aponta para essa identificação 

mútua entre mãe e filha e partilhada entre as duas. Além disso, podemos tomar essa 

fala da personagem como um simbolismo entre o encontro interior no processo de 

amadurecimento da personalidade, o que significa que ambas as personagens 

encontram dentro de si mesmas o seu destino, a sua identidade, que consiste 

exatamente no encontro e harmonia entre os polos do duplo representado nessas 

personagens. Semelhantemente, Fiona também encontra em sua forma de ogra o 

que lhe faltava na sua forma de princesa diurna e assim a harmonização entre as 

duas partes, garante a esta personagem a aceitação de sua identidade, mesmo esta 

não estando conforme os padrões de sua sociedade. 

 Esse processo de amadurecimento vivenciado pelas personagens pode ser 

comprovado ainda na fala final de Merida, ao dizer que é necessário ser valente o 

suficiente para descobrir o destino que há dentro de nós, significando exatamente 

essa luta que temos que enfrentar contra os nossos receios, da desaprovação do 
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outro e também os conflitos interiores entre o que queremos e o que querem que 

sejamos, para assim chegar a um consenso maduro, que nos promoverá 

discernimento para resolver nossas questões interiores. 

Bettelheim (2014) considera que a condição para alcançar a completude da 

personalidade e conquistar a individualidade é passar por diversas provas e sofrer 

para só então conquistar seu reino interior. No caso de Merida, essa luta foi tanto 

para salvar a mãe ameaçada, como também restaurar a paz no seu reino. Já com 

Fiona sua saga consistiu na sua busca pela identidade física perfeita como 

consequência da quebra do duplo por ela vivenciado, o que resultou na descoberta 

de sua real identidade e da integração entre as partes do duplo. Esses conflitos 

interiores dessas princesas evidenciam a luta para se conquistar o reino interior, 

possibilitando ao final a restauração da paz nesse reino pela harmonia entre as 

partes dessa personalidade, outrora divididas por essas questões culturais, ora a 

beleza no caso de Fiona e o casamento em Merida. 

O autor supracitado menciona ainda que só nos tornamos completos em 

nossa personalidade humana quando conseguimos conviver com nós mesmos e 

também com o outro. Quando Elinor e Merida aprendem a respeitar os limites uma 

da outra, a paz é estabelecida entre elas, da mesma forma que, quando Fiona faz as 

pazes com sua forma de ogra sempre reprimida, ela se torna uma princesa 

completa. Dessa forma, quando os conteúdos reprimidos de nossa personalidade 

são trazidos para consciente e são tratados devidamente, o resultado é uma 

combinação entre conteúdos psicológicos antes visto como contraditórios, mas que 

agora se completam e promovem o amadurecimento mental. 

As roupas são ótimo exemplo entre a combinação desses conteúdos 

interiores. Nesta última cena, podemos ver que Elinor já não usa mais o seu típico 

vestido verde, mas sim, um azul, da mesma tonalidade do de Merida. A roupa como 

marca da identidade da princesa é mais um elemento que mostra essa 

integralização entre as duas personagens como partes de uma mesma identidade. 

Além disso, nesta cena vemos Elinor realizando pela primeira vez uma atividade 

muito comum à filha: cavalgar. Essa ação materna mostra a harmonização entre as 

preferências pessoais de mãe e filha como símbolo da integração entre vontades 

ambivalentes da identidade feminina na modernidade, em que a mulher precisa 

muitas vezes harmonizar as identidades contraditórias que são assumidas ou não 

socialmente. 
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Figura 3.20: Merida e Elinor cavalgando juntas após o fim da metamorfose de urso. 

 
Fonte: VALENTE,2012 

 

No caso de Fiona, as suas vestes permaneceram na mesma cor, ainda 

depois de metamorfoseada definitivamente em ogra; no entanto, o tamanho 

acompanhou a sua nova configuração corporal. Dessa forma, a junção de cores das 

vestes da princesa na fase diurna com as medidas alteradas para maior 

horizontalmente e menor verticalmente, representa a resolução da dualidade no 

meio-termo entre as duas partes da identidade da princesa Fiona. Neste sentido, a 

identidade desta princesa se consolida pela integração das duas partes divididas 

pela maldição que as faziam se oporem uma a outra. 

No tocante ao matrimônio, podemos perceber que Merida se mostrou 

resistente a tal condição, divergindo de Fiona, visto que esta enxergava no enlace a 

chave de sua libertação, enquanto aquela o entendia como uma forma de 

aprisionamento de sua identidade livre e destemida. No entanto, o casamento em si 

para essas personagens tem um papel divergente, mas muito importante na 

construção de suas identidades.  

Para Merida, a anulação do casamento complementou a resolução do 

impasse entre mãe e filha, permitindo com que as partes conflituosas da identidade 

dessa princesa, representadas pelas duas personagens femininas da animação, 

fossem conciliadas, promovendo assim o crescimento interior da heroína.  

Já no caso de Fiona, foi a exatamente a realização do matrimônio com Shrek, 

que promoveu a aceitação definitiva da sua identidade de ogra, negada por 

praticamente todo o longa animado, assim como a harmonização as duas partes de 

sua identidade, ou seja, a de ogra e a de princesa.  

Esse ponto afasta essas princesas de forma significativa, pois, enquanto 

Merida resiste a todo custo ao casamento, Fiona percebe este como a sua libertação 
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da aparência indesejada para uma princesa de contos de fadas, conforme a 

normativa estética da época. 

No final do filme, quando Merida consegue finalmente costurar a tapeçaria, 

fazendo assim, simbolicamente o remendo da união entre as duas faces da 

personalidade se separam. Elinor retoma a sua forma humana e a paz volta a 

prevalecer. Merida menciona que ama a mãe e esse amor, outrora negado devido 

ao conflito de posturas ambivalentes entre elas, representa o selo da união 

reparada.  

Nos contos de fadas clássicos, só o amor genuíno pode curar e devolver a 

harmonia ao ambiente tumultuado pelo conflito em que o herói ou heroína vivenciou. 

Em Shrek (2001) foi o beijo de amor verdadeiro do ogro que concedeu o fim da 

metamorfose em Fiona e também a aceitação própria de sua verdadeira identidade. 

Em Valente (2012) o amor entre mãe e filha substituirá o amor romântico entre um 

homem e uma mulher como mecanismo de libertação da heroína da maldição que a 

penalizava, simbolizando a harmonia entre a identidade tradicional feminina, 

representada na mãe, e a identidade da mulher moderna, tipificada em Merida.  

Além disso, esse amor materno não só promove a resolução do conflito na 

história, como também, culmina com o final feliz para todos os personagens e a 

punição do vilão da história, aqui no caso, o urso Mor’du, diferentemente do que 

acontece em Shrek ocorre tradicionalmente por meio da união voluntária feliz do 

casal apaixonado, que só depois de todos os obstáculos enfrentados pode ficar 

junto. Pinsky (2014) menciona que a recusa feminina ao matrimonio, seja por 

escolha pessoal ou por falta de pretendentes representa uma violação às normas 

sociais e as expectativas por ela construídas em função do casamento como forma 

de realização feminina, o que necessariamente, segundo essa concepção, implicaria 

na efetiva felicidade da mulher. No caso de Valente (2012), a princesa termina a sua 

trajetória na história com um final feliz mesmo sem a clássica união conjugal com o 

príncipe encantado, e não somente isto, a felicidade da personagem reside 

exatamente em optar por não se casar, o que faz de Merida uma princesa de conto 

de fada moderno, sem príncipe e feliz para sempre. 

Em suma, podemos dizer que no que se refere à progressão do sujeito 

feminino na cultura contemporânea, Valente (2012) é bem mais progressista do que 

Shrek (2001) que embora desloque o sujeito feminino em muitos aspectos de sua 

construção identitária convencional, ainda assim permanece com o casamento como 
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a resolução do conflito vivenciado pela heroína e como mecanismo de 

reconhecimento final de sua identidade feminina. 

Aspectos como a beleza física, o comportamento social e a percepção do 

casamento divergem em muitos aspectos nessas personagens, evidenciando nas 

duas princesas processos distintos de transformação da identidade feminina na 

sociedade atual, divergindo de um modo geral, tais processos apenas no tocante ao 

nível dessa transformação do sujeito feminino, o qual absorve de forma constante e 

transitória os valores líquidos modernos de voláteis alterações das formas e ideais 

de ser sujeito feminino e ser percebido socialmente como tal no tocante a essas 

dimensões que comumente são associadas às representações do feminino nas 

histórias encantadas como inerentes à identidade da mulher. 

Dessa forma, a análise aqui realizada nos permitiu evidenciar que ambas as 

princesas representam o sujeito feminino em fases distintas do constante processo 

de identificação contemporânea dentro dos novos contos de fadas apresentados 

pela mídia cinematográfica. Dessa forma, poderíamos concluir que enquanto Fiona 

representa esse sujeito em uma fase inicial de rupturas e transformação, Merida 

simboliza de forma mais nítida e aproximada do contexto social vigente, a mulher na 

atual fase da modernidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa, nos propusemos a investigar a construção da identidade 

feminina nos novos contos de fadas do cinema de animação. Para tal, nos 

detivemos nas personagens femininas Fiona, do longa animado Shrek (2001), e 

Merida, do filme Valente (2012), e aplicamos as categorias de análise selecionadas, 

a saber, o padrão de beleza, o comportamento social e a posição quanto ao 

matrimônio, com intuito de contrastar essas duas personagens e descobrir as 

permanências e/ou descontinuidades nas personagens femininas dos contos de 

fadas contemporâneos. À aplicação exitosa das categorias de análise, as duas 

personagens nos proporcionaram uma reflexão satisfatória dos dados coletados e 

consequentemente do cumprimento de nosso objetivo de pesquisa. 

 Por uma questão organizacional, as conclusões são apresentadas de forma 

incialmente detalhada, expostas as considerações conclusivas alcançadas por 

categoria contrastada a cada uma das princesas analisadas. Posteriormente, é 

apresentada uma conclusão mais abrangente em relação às personagens e as 

categorias aplicadas a estas.    

 Cada uma das personagens femininas apresentou uma categoria que exigiu 

maior profundidade do que as demais; isso, no entanto, não afetou o trabalho e 

muito menos os resultados obtidos, mas é perfeitamente compreensível, por serem 

as categorias destacadas exatamente as que tratavam da temática central do filme. 

 No caso de Fiona, a primeira princesa analisada neste trabalho, evidenciamos 

que a categoria que tratava da questão da beleza física feminina é a que melhor 

abrange a identidade da personagem. Sua preocupação com a aparência física e 

com o que a sociedade valoriza no que tange a como deve ou não ser esteticamente 

uma princesa, ocupa a maior parte do filme Shrek (2001) e é dessa questão que 

depende todo o conflito desse longa-metragem. Fiona, neste aspecto, assemelha-se 

muito às princesas de contos de fadas clássicos, que tinham as suas identidades 

demarcadas das demais personagens femininas, pela beleza singular e é 

exatamente pela manutenção desse modelo de beleza impecável que Fiona realiza 

todos os esforços possíveis no decorrer da história. 

A segunda personagem feminina Merida, ao contrário de Fiona, não está 

preocupada com a aparência física e muito menos em preservar moldes clássicos 

de beleza determinados para uma princesa. A preocupação estética e a valoração 
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do belo na perspectiva social não ocupam muito espaço na construção identitária 

desta segunda personagem. Neste sentido, a aparência adotada e defendida por 

Merida como agradável a sua personalidade rompe, portanto, com os paradigmas 

traçados pelas histórias encantadas de como deve ser esteticamente uma princesa 

de contos de fadas. 

No que concerne ao comportamento social, ambas as personagens 

apresentaram semelhanças no que se refere ao rompimento com os padrões 

comportamentais convencionados para uma princesa nos contos literários. Apesar 

de Fiona apresentar, no início do filme, uma postura de submissão e docilidade 

feminina comumente associadas ao perfil feminino, foi evidenciado que tal postura 

não era resultado de uma mulher dependente e inocente como nos contos de fadas 

clássicos, mas sim por meio de fingimento, como uma espécie de obrigação de 

princesa a ser cumprida.  Além disso, no decorrer do longa metragem esta princesa 

rompeu com muitos desses traços marcantes no comportamento tradicional de uma 

princesa, passando a adquirir posturas e atitudes pouco comuns a uma heroína de 

histórias encantadas. 

No que se refere à Merida, foi possível evidenciar que, com relação a esta 

mesma categoria, esta princesa apresenta um comportamento ainda mais 

descentralizado do perfil outorgado às heroínas clássicas do que a personagem 

anterior. Merida, ao contrário de Fiona, mantém uma postura rebelde às normas de 

sua cultura quanto ao comportamento feminino e, além disso, porta-se com 

naturalidade, sem a preocupação em esconder ou modificar a sua personalidade 

ousada, mesmo diante do poder disciplinador exercido pela figura materna. A sua 

conduta é uma ruptura completa com o modelo de princesa estereotipado nos 

contos de fadas literários, o que faz dessa categoria uma das mais representativas 

na construção da identidade desta princesa.  

Por fim, a postura quanto ao casamento também afasta significativamente as 

identidades das duas princesas analisadas. Fiona vê no casamento a resolução de 

sua maior angústia: a quebra definitiva da maldição que a faz ter uma aparência 

considerada culturalmente como desagradável para uma princesa. Mesmo quando 

ela consegue solucionar o seu conflito entre ser ogra e ser princesa, assumindo a 

forma de ogra como a sua real identidade feminina, ainda assim o casamento ocupa 

um papel fundamental na sua realização pessoal, já que será o olhar do parceiro 
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que a desviara do reflexo do olhar social refletidos em seu olhar pessoal punitivo e 

de auto correção constante. 

No caso de Merida, o casamento ocupa um lugar importante no longa-

metragem; no entanto, a sua presença, ao contrário de ser a solução do conflito 

como é no caso de Fiona, funciona como o motivo de toda a problemática 

desencadeada em Valente (2012). Merida, diferentemente de Fiona, não deseja se 

casar: ela não só não se sente preparada como também cogita a possibilidade de 

nunca está apta ao matrimônio. A sua recusa em ter um príncipe e viver o “felizes 

para sempre” por meio do amor romântico, como acontece em Shrek (2001), a 

posiciona dentre as precursoras da nova geração de princesas que não mais veem 

no homem e no casamento a realização de suas identidades. Ao contrário do amor 

romântico tradicional entre um homem e uma mulher, em Valente (2012) o amor 

familiar entre mãe e filha ocupa o espaço da resolução do conflito desencadeado e 

logo também, do “felizes para sempre”. 

Dessa forma, no que tange à construção identitária dessas duas personagens 

de um modo geral, evidenciou que Merida apresenta uma postura como sujeito 

feminino moderno muito mais à frente do que a personagem Fiona. A aplicação 

contrastiva das categorias a essas duas princesas evidenciam que esta traz em sua 

construção identitária de princesa encantada uma permanência de muitos valores 

impregnados na identidade da mulher como inerentes à personalidade feminina, 

como a preocupação com o corpo perfeito, um comportamento em conformidade 

com seu papel social e, por fim, a visão do casamento como realização pessoal 

feminina. Já no caso de Merida, a sua identidade rompe com os modelos clássicos 

de ser princesa em todas as categorias elencadas, promovendo assim uma forte 

descontinuidade dos valores fixados para construção do perfil feminino nos contos 

de fadas clássicos.  

Além disso, a preocupação com os valores culturais é o que mais distancia 

essas duas princesas. Todo o processo de culpa e busca pela satisfação pessoal de 

Fiona reside na aprovação do outro, o olhar do outro é fundamental para construção 

identitária desta personagem, enquanto Merida vive a sua vontade individual em 

detrimento dos anseios e expectativas da coletividade ao seu respeito e ainda que o 

outro, no filme representado pela figura materna, a reprove, ainda assim, ela não 

renuncia facilmente aos seus anseios pessoais. 
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Neste sentido, acreditamos que Merida reflete em muitos aspectos o sujeito 

feminino contemporâneo de forma mais precisa, talvez mais do que Fiona. O que é 

compreensível se considerarmos que Shrek (2001) foi lançado dez anos antes de 

Valente (2012) e, sem dúvida funcionou, de certa forma, como “treinamento” do 

público para não recusar uma princesa que não aceita seguir o destino do 

matrimônio perpetuado como final feliz para às princesas encantadas até então 

criadas. Outros aspectos convencionais do perfil feminino como, o padrão de beleza 

físico e até mesmo o comportamento da mulher na sociedade já entram em 

discussão em Shrek (2001), mesmo com muita resistência por parte da própria 

princesa Fiona. Somente em Valente (2012) a discussão acerca da recusa feminina 

ao matrimônio entra em discussão, juntamente com as outras temáticas referentes à 

construção identitária feminina em contos de fadas já introduzidos em Shrek (2001).   

Em suma, as duas princesas aqui analisadas simbolizam, por meio dos 

processos metamórficos presentes na história de cada uma delas, a evolução da 

identidade da mulher moderna. Assim, Fiona, que oscilava entre as suas duas 

formas físicas até a integração destas em uma só, amadurece ao se reconhecer 

como princesa após a conciliação com a sua identidade negada de ogra, podendo 

enfim, ser feliz completamente. Da mesma forma, Merida, ao se harmonizar com a 

figura materna, também amadurece ao integrar as duas partes antagônicas da 

personalidade feminina, a clássica e a moderna, que outrora se digladiavam e que 

em Valente (2012) aparecem dualizadas nas figuras da mãe e da filha, 

Assim, as duas personagens, em suas preservações e rupturas dos moldes 

femininos clássicos, representam a mulher contemporânea em seu processo de 

evolução e amadurecimento pessoal, tão necessário como urgente nesse contínuo 

processo de construção e reconstrução da identidade feminina, à medida que a 

própria sociedade se modifica e exige desse sujeito uma postura coerente com seu 

contexto cultural, ou ao menos um equilíbrio entre realidade exterior e interior desse 

mesmo sujeito. 
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