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RESUMO

Analisamos nesta pesquisa produtos culturais audiovisuais: filmes animados de princesas
encantadas do Walt Disney Animation Studios. Composto por quatro das últimas produções
animadas; A princesa e o sapo (2009), Enrolados (2010), Valente (2012) e Frozen (2013),
investigamos os possíveis sentidos operacionalizados pela narrativa do gênero de contos de
fadas. A partir do panorama comunicacional, apreendemos como os signos históricos sócio-
culturais são materializados na história, na diegese, ou na expressão fílmica das produções
selecionadas. Suntentando-nos em bases teóricas feministas e do campo dos Estudos Culturais,
exploramos, a partir de uma perspectiva interseccional, a discursividade sobre corpo, beleza,
raça e feminilidade. Para alcançar tal propósito, fizemos uma análise fílmica no nível dos
planos, das sequências e da inteireza fílmica. Consideramos que o nosso corpus se organiza,
seja pela história, diegese, ou narrativa, para colocar em destaque algum ponto de vista. Essas
operações cinemáticas, tensionadas aos parâmetros analíticos sistematizados nesta pesquisa,
sinalizam interpretações sócio-simbólicas e históricas as quais tangem ordens de gênero, corpo,
beleza, raça e feminilidades em princesas.

Palavras-chave: Análise fílmica; contos de fadas, princesas, operações discursivas,
ideologia.



ABSTRACT

We analyzed in this research audiovisual cultural products: animated films of enchanted
princesses of Walt Disney Animation Studios. Composed of four of the last animated produc-
tions; The Princess and the Frog (2009), Enrolados (2010), Valente (2012) and Frozen (2013),
investigated the possible meanings operationalized by the narrative of the genre of fairy tales.
From the communication landscape, we learn how the socio-cultural historical signs are ma-
terialized in the history, in the diegese, or in the filmic expression of the selected productions.
Suntenting on feminist theoretical bases and in the field of Cultural Studies, we explore, from an
intersectional perspective, the discursiveness about body, beauty, race and femininity. To achieve
this purpose, we did a filmic analysis at the level of planes, sequences, and film wholeness. We
consider that our corpus is organized, either by history, diegenesis, or narrative, to highlight some
point of view. These kinematic operations, strained to the analytical parameters systematized
in this research, signal socio-symbolic and historical interpretations that address gender, body,
beauty, race, and femininity orders in princesses.

Palavras-chave: Film analysis; fairy tales, princesses, discursive operations, ideology.
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1 INTRODUÇÃO À PESQUISA

A pesquisa no campo das Ciências Sociais é um desafio. O processo de conhecer algo,
embora seja uma especificidade humana, transpõe o mero ato de perceber alguma coisa. Conhecer,
portanto, nas palavras de Vera França (2016), “significa a apreensão, a interpretação” (FRANÇA,
2016, p. 21). Ainda sobre isso, França destaca; conhecer supõe a) a presença de sujeitos, b) um
objeto ou um problema que suscita atenção compreensiva, c) o uso de instrumentos de apreensão,
d) o trabalho de debruçar-se sobre. Portanto, conhecer é um processo no qual se exige o uso
cognitivo humano, além de outras dinâmicas específicas.

Esses fatores selecionados pela autora podem ensejar uma série de problemáticas possí-
veis, quase sempre presentes, no ato de compreender algo em um determinado contexto. Se o
processo de apreensão pressupõe a existência das categorias destacadas pela autora, não obstante,
surgem outras três questões, segundo a perspectiva deste estudo, que achamos por bem elencar.
São elas; 1) A proximidade e o distanciamento necessários entre sujeito e objeto sujeitado; 2)
diálogos dos campos teóricos; 3) Métodos de análises e outros tensionamentos epistemológicos
segundo a especificidade do objeto.

A necessidade de trazer aqueles itens em ordem alfabética, da pesquisa em comunicação,
tem a função aqui de sustentar a coesão e a inteligibilidade textual. Além do mais, enxergamos
neles um norte, e através do qual podemos também vislumbrar uma diversidade de caminhos
possíveis. Tais pontuações serão resgatadas, ao decorrer do texto, quando for necessário, com
a finalidade de situar, clarear. Adiantamos que as proposições ditas ao longo deste texto já
vislumbram e fazem parte do desenho metodológico deste trabalho. A incorporação dos princípios
episte-metodológicos, vale dizer, bem como os métodos escolhidos, estão diluídos ao longo dos
capítulos desta análise.

A execução prática de nosso percurso, no que lhe concerne, só é viável com o recorte
feito do próprio objeto. Portanto, o corpus desta pesquisa é composto por quatro das últimas
produções animadas de princesas encantadas do Walt Disney Animation Studios: A Princesa e o

sapo (2009); Enrolados (2010); Valente1 (2012) e Frozen (2013).

A escolha do WDAS se deu por conta de seu histórico, nos últimos quase 100 anos, no
qual foi consolidado seu capital econômico, social e simbólico, a partir, entre outras práticas, de
suas produções audiovisuais/cinematográficas. O reconhecimento da companhia norte-americana
no segmento de produções fílmicas ganhou notoriedade, de certa maneira, por meio da adaptação
e representação cinemática de contos de fadas e de princesas encantadas. Tal prática conferiu
ao WDAS o estatuto de agente significativo na organização social, uma vez que seus produtos
atravessam continentes, além de servirem como pontes que ligam as produções midiáticas e
1 Valente (2012) foi a primeira animação criada pela Pixar Animation – empresa pertencente ao Walt Disney

Animation Studios –, com uma protagonista feminina. O filme arrecadou, no lançamento, U$66,7 milhões,
apesar de posteriormente não lucrar tanto quanto esperado.
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público.

Esta pesquisa parte da seguinte questão; como essas produções cinemáticas infanto-
juvenis tem operacionalizado, no nível da conjuntura fílmica, dimensões sócio-simbólicas-
culturais como gênero, raça, classe e corpo? Além disso, quais implicações existentes nes-
ses discursos cinemáticos podem ser destacados? Apreendemos nesta pesquisa as dimensões
simbólico-discursivas, materializadas tanto no nível dos planos, montagem e do filme e como
elas são organizadas e operadas, gerando, portanto, sentidos e interpretações.

Consideramos o cinema um dispositivo bastante eficaz na produção de significados.
Diante disso, este trabalho teve como primeiro objetivo fazer leituras simbólicas das narrativas
para identificar e refletir sobre a produção de signos e o que eles podem suscitar. Priorizamos
pela busca de sentidos materializados nos filmes que apontassem para as questões de gênero,
feminilidade, raça e classe.

A escolha do corpus não é arbitrária. Selecionou-se Tiana, de A Princesa e o sapo2, por
ser a única princesa negra do WDAS. Essa narrativa marcou o retorno da empresa para o gênero
de animação após um hiato de 11 anos, além ser uma produção realizada ainda em formato 2D.

Escolhemos Rapunzel, de Enrolados3, por ser, além de Tiana, também produção readap-
tada dos contos dos irmãos Grimm, fórmula fílmica que estruturou o capital simbólico, social e
financeiro do grupo estadunidense. Merida e sua narrativa original, em Valente4, é indispensável
por ser a primeira personagem feminina de um estúdio que não costuma produzir histórias
e tramas relacionadas ao universo “de princesas”, sinalizando, portanto, alguns rompimentos.
Não poderíamos pensar em um recorte em que Elsa e Anna5de Frozen, história baseada no
conto do dinamarquês Hans Christian Anderson, estivessem ausentes. As duas personagens
protagonizaram a animação de maior bilheteria da história do WDAS, além de movimentarem
um mercado bilionário6 em produtos derivados do universo fílmico de Frozen, desbancando,
2 Segundo a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, A Princesa e o sapo teve renda total de R$ 5.273.060,00 no

Brasil. <https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/informe_2semestre_2009.pdf> Acessado
em 01/07/2019. A bilheteria mundial gira em torno de $267.045.765, segundo o site Internet Movie Database -
IMDB. Disponível em <https://www.imdb.com/title/tt0780521/> Acessado em 01/07/2019. Disponível em

3 Segundo dados da Angência Nacional do Cinema - ANCINE, em seu primeiro ano de bilheteria, Enrolados
arrecadou R$39.851.457,91. Sua bilheteria mundial de gira em torno de $591.794.936. Disponível em <https://
oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/2120.pdf> Acessado em 01/07/2019, e <https://www.imdb.
com/title/tt0398286/?ref_=fn_al_tt_1> Acessado em 01/07/2019.

4 A bilheteria de Valente em seu primeiro ano de exibição no Brasil, segundo dados da Agência Nacional do
Cinema - ANCINE, é de R$ 37.018.993,00. Disponível em <https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/reposito
rio/pdf/2120.pdf> Acessado em 01/07/2019. Sua bilheteria mundial gira em torno de $538.983.207. Disponível
em <https://www.imdb.com/title/tt1217209/?ref_=fn_al_tt_1> Acessado em 01/07/2019.

5 Elsa e Anna, em forma de brinquedos, foram os objetos mais desejados por meninas americanas no Natal do ano
de lançamento do filme, de acordo com a Federação Nacional de Varejistas dos Estados Unidos. O The New
York Times relatou que durante e após o lançamento de Frozen o varejo norte-americano arrecadou, também,
US$ 1 bilhão em vendas de produtos. Segundo a própria empresa Disney, três milhões de vestidos inspirados
nos figurinos das personagens do filme foram vendidos somente na América do Norte à época do lançamento da
animação” . Disponível em <http://www.imdb.com/title/tt2294629/?ref_=nv_sr_1>. Acessado em 29/01/2018.

6 No Brasil, Frozen alançou em seu ano de exibição o valor de bilheteria de R$47.341.817,00, segundo dados da
Agência Nacional do Cinema - ANCINE. Disponível em <https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositori
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inclusive, outro signo de feminilidade; a marca Barbie.

A busca dos sentidos materializados nos filmes que apontaram para questões como
gênero, feminilidade, raça e classe, sustenta-se à luz das teorias feministas, estudos de gênero
e reflexões culturalistas. Desenho metodológico que possibilitou, ademais, apreender o que a
materialização cinemática do corpo da menina no gênero infanto-juvenil pode incitar .

Esta pesquisa, caracteriza-se numa análise alicerçada na interseccionalidade. O que,
portanto, significa olhar para o corpo como espaço atravessado por uma pluralidade de instâncias
sociais, históricas, econômicas e culturais A intersecção aqui refletida toma não só o corpo
como um espaço onde se ajunta uma diversidade de lutas físicas e simbólicas. Ao trazer a
questão da interseccionalidade para este trabalho, vislumbramos, também, o diálogo entre os
campos teóricos. O sentido original do termo “elucida as articulações das estruturas modernas
coloniais que tornam a identidade vulnerável, investigando contextos das colisões e fluxos entre
estruturas, frequências e tipos de discriminações interseccionais”. (AKOTIRENE, 2018, p. 54).
Acrescentamos a este trabalho, sem a pretensão de reformular ou estender o sentido do conceito,
que ao acionar uma reflexão interseccional, não estamos só pensado o corpo como um campo
político, econômico, cultural, onde de aglomera uma variedade de ordens, discursos, significados
etc. Estamos, além disso, criando diálogos entre as multiplicidades teóricas, as quais refletem
sobre as justaposições daqueles campos; portanto, político, econômico, cultural. O que suscita,
podemos inferir, potencialidades plurais as quais permitiriam formas mais dinâmicas de análises.

1.1 Modelo teórico-afetivo

As possibilidades físicas e psíquicas do corpo são desde sempre um interesse pessoal7.
Presumo que esse deslumbre impulsionou a incorporação dessa matéria orgânica (simbólica e
física8) à pesquisa, somando-se, portanto, aos objetivos ambicionados neste estudo. Massa de
órgãos e sentimentos, o corpo está atravessado por uma pluralidade de fenômenos sociais, assim
demonstram uma variedade de estudos teóricos, não só no campo das ciências humanas e sociais,
como também em outros campos de saberes. Tal sujeição não significa, todavia, um corpo inerte
e desprovido de sua potência divergente, pelo contrário. Inscrições, marcas ou performatividades
as quais “ninguém vê” e das quais “ninguém fala” coexistem às nossas experiências, sejam elas
do âmbito privado ou público, em todos os lugares. Corpo é terreno abundante de afetividades.
Sua existência e seu sentido são simultâneos à cultura, ao espaço, aos costumes, aos afetos.

A cultura, segundo (ESCOSTEGUY, 2010), não pode ser entendida apenas em sua

o/pdf/2120.pdf> Acessado em 01/07/2019. As duas personagens, Elsa e Anna, ganharam, após o sucesso do
filme, uma dimensão comercial exclusiva para suas narrativas: o que significa que elas são símbolos/potências
específicos no sentido mercadológico, como demonstram sua bilheteria e os produtos derivados de suas narrativas.

7 Optou-se neste capítulo, e em alguns momentos ao longo de toda pesquisa, por um uso mais informal da língua. .
Isso se justifica ao longo das reflexões episte-metodológicas.

8 Destacamos o sentido simbólico porque entendemos corpo não só como uma matéria física, sobre qual a biologia
e as ciências médicas, por exemplo, podem tecer observações. O corpo carrega instâncias simbólicas e as quais
logo demandam outras formas de observação.
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relação aos conjuntos específicos de valores ou costumes, afins a alguma tradição particular. Ela é,
no capitalismo avançado, um sistema de signos, símbolos. Repertórios produzidos tecnicamente,
sobretudo massivamente, por uma diversidade de meios de informação/comunicação, segundo
interesses políticos, econômicos, sociais, particulares. E se o corpo pode ser considerado um
terreno predisposto aos afetos, é lógico pensar que em seu habbitus (BOURDIEU, 2012, grifo
do autor) haja relações e disputas por poder, controle e domesticação de um corpo sobre o outro.

No futebol, esporte em que muitos garotos são iniciados, por exemplo, é possível perceber
uma cadeia de afetividades presentes nesse espaço; dentro do vestiário dos meninos, nos olhares
desconfiados e temerosos que percorrem, de modo furtivo, o corpo, as curvas do outro. No
toque permitido entre um jogador e outro na disputa pela posse de bola em campo. Embora
espaço hipermasculinizado, percebe-se a potência afetiva do corpo, sobretudo entre os corpos.
Materialização de uma ordem que se legitima pela obediência e incorporação, e também por
meio do auto-disciplinamento do “eu” e do “outro”.

No balé, por exemplo, não ocorre diferente, embora seja um espaço mais flexível. A
rede de afetividades está, também, codificada por meio da técnica exercida por cada corpo. A
bailarina exerce a docilidade, a leveza, o encanto, características análogas à submissão, logo,
aspectos ligados à feminilidade. O bailarino é sinônimo de força, explosão e domínio. Princípios
executados nos palcos, mas que, após atravessarem a coxia, ganham outras execuções. Isto é,
funções que se misturam, diluem-se e são ressignificadas.

No exército, instância inegavelmente distinta daquelas duas primeiras, a disciplina
do corpo é contínua e as possibilidades de subversão são poucas. Atributos ‘considerados
femininos’9, por exemplo, se identificados, são reprimidos por meio da linguagem e, em casos
mais extremos, pelo castigo do próprio corpo físico. O corpo, todavia, ainda mantém seu grau de
agência, mesmo carregando consigo marcas afetivas simbólicas, mas que são tão reais como as
inscrições sobre as sutaches10, nos quais cada soldado carrega sua identificação. Entretanto, as
relações homoafetivas, por exemplo, são reais e até sugeridas, ainda que de forma dissimulada.

O que podemos apreender nesses contextos é o alto grau de aplicabilidade discursiva,
simbólica e concreta, sobre os corpos, o qual tenta, a qualquer maneira, entrincheirá-los em
espaços, comportamentos, e exercícios distintos de cada gender11. O que pode ser traduzido aqui,
segundo a visão de Louro, é a sugestibilidade nos modos de ser homem ou ser mulher. Isto é, as
formas de se experimentar e exercer o corpo são sempre sugeridas, através da promoção social
dos usos dos corpos, ora reprimidas, ora “condenadas ou negadas”. (LOURO, 2016, p. 10)
9 “Curiosidade é um atributo feminino”, frase costumeiramente dita pelos soldados nos quartéis.
10 Espécie de velcro, colado no peito da farda militar, e sobre o qual está estampado o nome de guerra de cada

militar.
11 Para designar gênero enquanto uma espectro do corpo e para o corpo, construído na cultura e, portanto, aspecto

histórico, produtor de feminilidades e masculinidades, utilizaremos a palavra inglês gender. Quando escrita
em português, será referente ao tipo de gênero narrativo. Tal conduta exime-nos de duplos sentidos ou mal
entendidos.
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1.2 Panorama comunicacional: diálogos teórico-epistemológicos

Neste capítulo refletimos sobre a presença de sujeitos durante o ato de apreender algum
fenômeno. Isso porque atrás do conjunto lexical contido nestas páginas, das ideias, das proposi-
ções e das teorias, dos questionamentos e das inquietações, e de tantos outros aspectos presentes
em uma pesquisa, está o pesquisador/pesquisadora e toda sua rede de relações interpessoais
afetivas. Isto é, um contexto de vida, de realidades. Uma estrada percorrida não só permeada por
experiências subjetivas, mas também acadêmicas, profissionais, afetivas, sensações, cicatrizes,
doenças, dores, felicidades e tristezas, um corpo, afinal. Um conjunto de instâncias formadoras
da complexa individualidade e coletividade humana. Neste sentido, pesquisa é parte do sujeito, e
a recíproca de tal proposição talvez seja verdadeira12 .

O objeto ou o problema de uma pesquisa faz parte do contexto de vida de quem o
tensiona. É compreensível a suposição de que o corpo está passível de ser afetado por aquilo que
o rodeia, e o contrário é, diante desse quadro, aceitável. O corpo é agência e agente afetivo. O
resultado dessa relação, entre corpo e espaço, interpretado por nós como redes afetivas, pode
ser a própria sombra do objeto e do problema que está no porvir de um determinado campo de
estudo. Sombras, reflete Sodré, “não são propriamente coisas, e sim seus indícios” (SODRÉ,
2006, p. 26) . É uma pré-introjeção daquilo que será, ou pode ser, conhecido e, como refletido
por França, apreendido, interpretado.

Recorrendo às Estratégias do Sensível, livro no qual Sodré cita Espinosa, pode-se
entender afeto como aquilo que implica, seja diminuindo ou aumentando, a potência de agir
do corpo e do espírito. Em termos um pouco mais objetivos, afeto “define-se por um estado
de choque ou de perturbação na consciência” (SODRÉ, 2006, p. 28-29). De forma similar,
Seigworth e Gregg definem o afeto como uma capacidade corporal, relacionada às relações de
forças sempre modulares, “ao longo de vários ritmos e modalidades” (SEIGWORTH; GREGG,
2010, p. 2), pertencentes ao campo das sensações e sensibilidades.

Consideramos as organizações estabelecidas dentro e fora do nosso objeto, isto é, no
universo diegético13 bem como em seu espaço extradiegético14, como parte das redes afetivas
12 “Como estamos incluídos, como homem ou mulher, no próprio objeto que nos esforçamos por apreender,

incorporamos, sob a forma de esquemas inconscientes de percepção e de apreciação, as estruturas históricas
[. . . ]”. Reapropriando o que reflete Bourdieu (2012, 15), tentaremos refletir sobre o nosso corpus de forma
transcendental, o que significa explorar as análises pretendidas além de subjetividades e vislumbres pessoais e
interpessoais, embora esses princípios estejam presentes na panorâmica geral do trabalho.

13 Vale destacarmos melhor o que pode ser apreendido como universo diegético. Segundo Aumont, essa dimensão
é imaginária, relativa à ficção do todo fílmico. Embora se perceba uma concepção do real nesse universo
imaginado, onde é mantida semelhança com as leis do mundo social que o consome, a diegese do filme é
regida por leis próprias. Sua construção se determina pela “aceitabilidade social, logo por convenções, códigos e
pelos simbolismos em vigor numa sociedade”. (2012, p. 259). O que significa dizer que as representações são
relacionadas com algum aspecto anterior ao filme, por seu espectador. Isto é, o universo fílmico está diretamente
ligado à historicidade dos processos sociais, culturais, políticos, econômicos de quem assiste ao filme.

14 Se por definição, como pontuamos, diegese significa um mundo regido por lei próprias, ficcional, pertencente
ao universo fílmico da narrativa, extradiegético, então, quer dizer tudo aquilo além, ou que transcende àquele
universo. O que está fora ou o que o envolve.
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humanas. Afetividades estas que implicam, em menor ou maior grau, em inquietações sobre o
corpo. Aquilo que pretendemos observar em nosso objeto se manifesta a partir de uma variedade
de modalidades pertencentes ao campo das sensações e as quais causam desassossego na matéria
corpórea e no ambiente no qual se manifestam.

França destaca que a ciência se define por sua especificidade; os objetos sobre os
quais as áreas de conhecimento colocam seu olhar crítico determina, entre outras coisas, as
singularidades do seu campo de pesquisa. A autora exemplifica que a sociologia se debruça sobre
a sociedade, a psicologia se inclina para o psiquismo, bem como para o comportamento. De forma
ampla, o objeto é o que está no “domínio da experiência”, por isso alguns autores, assim como
França, o nomeiam de “objeto empírico”. Ele está, portanto, submetido “à ordem da realidade
sensível” e são “os objetos, práticas, acontecimentos que têm existência concreta no mundo, que
apreendemos através de nossos sentidos, que fazem parte de nossa vivência”. (FRANÇA, 2016,
p. 25)

A existência concreta dos afetos no mundo é possível pelo desassossego causado no
corpo, pelo choque e perturbação na consciência que ela produz. O objeto é aquilo que está no
mundo, mas antes o que causa inquietude. É aquilo que afeta um pesquisador/pesquisadora e
onde ele/ela encontra uma rede de afetos e afetividades possíveis. O objeto de pesquisa é uma
possibilidade analítica. A dimensão cinematográfica, por exemplo, ocupa um lugar simbólico
que corresponde ao estímulo do prazer, pelo menos como propósito primário. Vale destacar
que o cinema suscita também outros afetos como dor, choque, raiva. Mas por princípio, quem
assiste ao filme, assiste com intenção de despertar em mesmo, habitualmente, algo que lhe dê
prazer. Sendo que estes afetos são estados afetivos momentâneos, inquietações passageiras.

É através dessa rede de afetividades possíveis que o afeto - sombra de alguma coisa -,
pode se materializar. Antes de um roteiro fílmico se tornar um roteiro, levando-se em conta
o cinema de caráter narrativo, ele é a inquietação sobre as pontas dos dedos de alguém, um
incômodo. Só a partir daí tal perturbação se transforma em um conjunto textual (imagético),
codificado e encadeado mais tarde, marcado na superfície de uma película. Algo similar acontece
com a música, com a dança, com as extensões cognitivas práticas humanas, em geral, de
homens e mulheres. Resume-se, portanto, afetos como desassossegos, e os quais aumentam
a perceptibilidade de apreensão do corpo. Dimensões que, sentidas e maturadas pelo corpo,
transformam-se em coisas, e coisas que afetam outros, desencadeando uma rede complexa e
talvez até infinita de afetos.

O objeto desta pesquisa não é apenas material, produtos cinematográficos altamente
circulantes, os quais carregam sentidos econômicos, políticos, sociais e de valor comercial. São,
sobretudo, aspectos simbólicos tão reais como sua estrutura técnica. Desse modo, fazem circular
sentidos ideológicos, morais, religiosos, identitários, subjetivos, entre outros. A gênese do nosso
objeto vem dessas premissas.

As transcodificações cinemáticas, ou audiovisuais, são experiências pertencentes à ordem
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da realidade sensível, as quais se tornam aqui a especificidade da pesquisa que foi desenvolvida.
É por meio delas (a transcodificação social em imagética e narrativa) que faremos determinada
leitura de um determinado fenômeno, tentando ir ao encontro de suas organizações, processos,
significados, sentidos (FRANÇA, 2016).

1.3 Diálogo feminista e comunicacional

A escolha de pontuar as experiências de caráter subjetivo, bem como aquelas que se dão
nas interrelações sociais, que para esta pesquisa perturbam não só a consciência, mas a própria
materialidade corpórea em si, e as quais consideramos também formas de afetos, sustenta-se
em uma reflexão teórica específica. Como refletimos nos parágrafos anteriores, os afetos são
potências que causam inquietações no corpo. São espectros que vislumbram materialização no
campo do vivido. Destacamos aqueles acontecimentos; no futebol, no balé e no exército, por
serem exemplos significativos no cerceamento do corpo. O que são esses acontecimentos? São
fatos simbólicos, que se tornam concretos, que agitam o corpo, afetando-o no que diz respeito,
naqueles casos, ao gênero, sexualidade e aos papéis sociais que cada indivíduo e indivídua são
inclinados à incorporar à sua própria matéria física em suas próprias circunstâncias, realidades.

Gênero e sexualidade são também, portanto, fenômenos afetivos. Eles moldam a massa
física não só no nível simbólico, mas também material. O(a) jogador(a) de futebol absorve um
certo comportamento, distinto daquele assimilado pelo bailarino(a), e pelos soldados(as). É
importante destacar que as redes de afetos, por meio e através das quais os sujeitos carregam e
constroem sentidos, afetando e sendo afetados, não são totalmente claras, tampouco estanques.
Elas são sobretudo modulares. Diluídas em vários contextos, situações e ritmos (SEIGWORTH;
GREGG, 2010)

As formas de apreensão do objeto começam a se delinear quando há o encontro entre as
experiências vividas, aquilo que nos afeta, as redes sensíveis, e sua potencialidade de maturação
(afeto-inquietação-sombra/indícios-objeto), como discutido nas linhas anteriores. Cabe aqui,
enfim, resgatar o primeiro ponto numerado do “item” “Introdução à pesquisa” no qual destaca-se:
1) A proximidade e o distanciamento necessários entre sujeito e objeto sujeitado.

Neste texto lançamos mão de uma sustentação epistemológica distinta da razão masculina,
heterossexual e branca, como única via produtora de conhecimento, e a qual se sustenta em
um caráter quase sempre objetivista. São valorizadas neste texto as bases teóricas nas quais
são consideradas as subjetividades do pesquisador/pesquisadora. Nossa base epistemológica
pressupõe que a partir dessa empiria pode-se justificar hipóteses, sem deixar, decerto, de submetê-
las ao rigor científico. Nossas sustentações metodológicas ancoram-se nos diálogos feministas e
culturalistas, e nossos métodos em técnicas de análise cinematográficas e audiovisuais.

As bases teóricas feministas, as quais podem guiar as análises de uma investigação
(HARDING, 1987) ampliam, por exemplo, à nossa outra vertente metodológica. No caso, a
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culturalista; o campo dos estudos culturais, também compreendido como terreno de luta política,
expandem, por exemplo, “o conceito de crítica à ideologia com a inclusão de dimensões de
raça, sexo, sexualidade etnia, assim como as de classe” (KELLNER, 2001, p. 75-76) . Esse
posicionamento, por si só, configura investigações interseccionais e endossam as dimensões
pautadas pelas correntes feministas.

Harding (1987) pontua que os estudos feministas denunciam a exclusão, por parte de
epistemologias tradicionais, de certos indivíduos e indivíduas de forma sistemática. Para a
autora, a ciência é feita através do ponto de vista masculino, sobretudo pelo viés daqueles
que ocupam posições de poder. Isto é, as posições de classe e as de raça, além das de gênero,
como se percebe. Esse cenário impulsionou novos caminhos epistemológicos, nos quais esses
sujeitos excluídos ganham legitimidade como produtores e produtoras de conhecimento. Neste
sentido, para entender as fontes do poder social é preciso examinar as (e partir das) experiências
cotidianas (HARDING, 1987, p. 25, tradução nossa) .

As críticas às Ciências Sociais tradicionais sinalizam que estas, para suas análises,
partem das experiências masculinas. Quer dizer, formula questionamentos baseados
na vida social onde estão expostos os problemas de uma perspectiva dos homens
(sobretudo, de homens brancos, Ocidentais e burgueses). (HARDING, 1987, p. 14,
tradução nossa )

As instâncias subjetivas formadoras da complexa individualidade humana, e as quais
carregam marcas de classe, de raça, da cultura e, por efeito, significados gendrados, “devem ser
colocadas dentro do quadro de pintura [que o pesquisador ou pesquisadora] desejam executar”.
De fato, uma pesquisa não deve se dedicar a um exame de consciência. No entanto, o significado
de tal incursão é mais que a explicitação da proximidade e da relação que se estabelece entre
sujeito, objeto e o que nasce dessa relação. É, nesse sentido, a percepção e validação dos traços
culturais do investigador/investigadora e a “maneira como ele ou ela suspeitam que tudo isso - [a
complexidade subjetiva-socio-cultural]-, [possa exercer] influencia em sua investigação”. Ade-
mais, em razão, o investigador/investigadora não são, seguindo essa reflexão, “vozes invisíveis e
anônimas de autoridade, mas indivíduos reais, históricos, com desejos e interesses particulares
e específicos”. Tal escolha de percurso não é, nas palavras de Harding, “um esforço ingênuo
para estar de acordo com supostos padrões” demandados pelas pautas sociais. Pelo contrário,
significa reconhecer que a complexidade sócio-subjetiva do investigador/investigadora, feminista
ou não, moldam, assim como ocorre em pesquisas sexistas e androcêntricas, os resultados de
suas análises. (HARDING, 1987, p. 14, tradução nossa).

Desconsideramos nesta pesquisa, portanto, um posicionamento objetivista na qual são
subtraídas as subjetividades de quem investiga. As experiências do investigador/investigadora
fazem parte das conclusões que se busca em uma pesquisa, podendo elas serem sustentadas ou
desconstruídas, ou até somadas aos achados. Esta relação, segundo Harding, é denominada como
a “reflexividade das ciências sociais” (HARDING, 1987, p. 26, tradução nossa). Corrobora,
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inclusive, de forma positiva, para que leitores/leitoras tenham consciência de onde parte e até
que ponto as inferências subjetivas se entrelaçam no teor objetivo dos achados. Bem como os
dados tensionados à corrente teórico-epistemológica, as experiências subjetivas do pesquisa-
dor/pesquisadora também são expostas ao crivo científico, maneira pela qual se alcança e endossa
as considerações analíticas pretendidas. Ademais, é também uma forma de sustentar, ou não, o
que se assenta no nível do entrever perceptivo sobre o objeto.

A incorporação da dimensão subjetiva é a maneira pela qual se desnuda não só a gênese
de uma pesquisa, mas o que motivou ou motiva o pesquisador/pesquisadora a observar o objeto
escolhido. Agregado a esse percurso, tem-se a ressignificação do conceito de objetividade e o
que, por decorrência, destaca o desgaste de ideias deterministas. A definição de objetividade é
fruto da “função do pesquisador/pesquisadora [. . . ] de sua intervenção e de sua relação ativa com
o objeto de estudo, além de suas concepções prévias que influenciaram as afetividades”. Isto é, a
objetividade define-se mais sob um ângulo no qual se priorize a relação pesquisador/pesquisadora
e seus procedimentos do que ao objeto de pesquisa. (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 29)

Embora França defenda, em certo estágio do processo de apreensão, distanciamento
entre o vivido e a pesquisa, optamos por emparelhar, ao longo das observações, as concepções,
preocupações e perspectivas prévias. Acreditamos que esse caminho não causa prejuízos na
apreensão aprofundada e sistemática da realidade. Decerto, fugimos dos juízos de valores, e dos
exames superficiais ou àqueles de consciência, como pontuado por Harding (1987). Preservamos,
sobretudo, o diálogo entre essas duas esferas, sem romper com os “laços [da] realidade [. . . ]
isolando-se num lugar enrijecido”. (FRANÇA, 2016, p. 23)

A natureza dessa relação, entre pesquisador/pesquisadora e objeto e, no caso deste
trabalho, do(da) analista e seu objeto fílmico “determina em parte a riqueza da própria pes-
quisa/análise” (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 17). A prerrogativa afetiva cinematográfica
e/ou audiovisual é a potencialidade de abolir a distância entre quem assiste e o que é assistido.
Essa proximidade “não facilita a reflexão científica e a produção de um discurso sobre o filme”,
todavia não a invalida (2012, p. 18).

1.3.1 Marcando nossos campos reflexivos

A demarcação dos saberes, isto é, cada campo de estudo com seu setor de atividades, é
uma característica positivista do século XIX. O que para essa corrente de pensamento significava
auxiliar “o corte do real em múltiplos componentes, de modo a facilitar o exame e o controle”
das necessidades de experimentação.” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 45). Com a virada de
pretensões das ciências humanas, as quais deixaram de retirar leis de outros campos de saber
para trilhar um caminho de resolução para problemas próprios, cria-se então certa inquietação
dos saberes humanos com a setorização disciplinar. Isso porque as fronteiras teóricas, as quais
imcubiam atribuições restritivas a cada campo, poderiam gerar obstáculos como a não compreen-
são de um problema inter-relacionado a aspectos plurais. Tem-se, então, uma abordagem que
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objetivava uma relação multidisciplinar15, na qual se percebe um apelo às diversas disciplinas, e
as quais se mostravam úteis para apreender um determinado problema.

Já a interdisciplinaridade16, quando posta à pesquisa, direciona o olhar sobre um de-
terminado objeto da realidade a partir de teorias específicas. Isso significa a observação de um
mesmo objeto da realidade por diferentes saberes científicos. É a relação e a prática de diferentes
saberes, vislumbrando um pluralismo e a aglutinação de campos teóricos diversos sobre um
mesmo objeto de pesquisa. Pode-se inferir que essas duas correntes vislumbram a inter-relação
dos saberes, além de tomar um determinado problema atravessado por questões plurais. Isso por
si só já é um deslocamento da corrente positivista.

Tanto a multidisciplinaridade como a interdisciplinaridade, no entanto, mantêm-se
regidas por seus princípios específicos teórico-epistemológicos. Se na perspectiva multidisciplinar
exigia-se o auxílio e a tomada de abordagens de outras disciplinas, recorrendo-se a esses saberes,
no prisma interdisciplinar os campos de saber de fato olham e se voltam para o objeto.

Investimos na tentativa, entretanto, de um diálogo o qual transita entre a interdiscipli-

naridade e a transdisciplinaridade17. Embora esta última ainda esteja pouco definida e, para
alguns teóricos considerada até utópica, a transdisciplinaridade pretende transpor as diferentes
perspectivas e saberes entrincheiradas em seus domínios específicos. Esse “transporte teórico
que ilumina e provoca outra configuração da questão tratada”, e pode constituir, talvez, novas
configurações e avanços nas ciências sociais e humanas (FRANÇA, 2016, p. 33).

Todo esse percurso está direcionado segundo a especificidade não só do objeto aqui
escolhido, mas de nosso corpus, dos critérios e dos eixos episteme-metodológicos estipulados.
Não faria sentido observar toda essa conjuntura sistematizada por outro viés senão o feminista,
culturalista e a partir do entendimento que engloba a reflexividade das Ciências Sociais. Pensar
em uma pesquisa pela via da inter-transdisciplinaridade talvez possa possibilitar, ademais,
um uso tão plural e aberto das correntes feministas e culturalistas como é a cultura e toda a
15 A realidade, pensava-se a partir dessa corrente, deveria ser abordada a partir de um conjunto de aspectos

inter-relacionados. Contudo, tal abordagem, a qual se configura uma tentativa sistêmica, encontra entraves
ao se deparar com hábitos e princípios tão diversos de cada saber. Isto é, há contribuição analítica segundo a
especificidade de cada campo teórico. (LAVILLE; DIONNE, 1999)

16 Essa perspectiva pode ou não, por efeito, fazer surgir um novo saber, mais dinâmico, menos fragmentado. Ainda
assim, implica a inexistência, do deslocamento episteme-metodológico dos saberes; “estes não são afetados pelo
objeto, mas é o objeto que sofre diferentes olhares” (FRANÇA, 2016, p. 33)

17 Percebemos no vislumbre dessas duas perspectivas uma via possível de escape dos olhares episteme-
metodológico positivistas. Se levarmos em conta que o campo da Comunicação ainda não configura uma
categoria de ciência e que a Comunicação ainda procura esclarecer seu objeto e suas metodologias, a apreensão
da comunicação e de seus possíveis objetos, precisa, porventura, ser trilhada por caminhos diferentes das
ciências e correntes já consolidadas. Isso não significa negligenciar o histórico e a bagagem teórica dentro
do panorama comunicacional e de outros saberes. Podemos “identificar a constituição e o agrupamento de
um razoável “estoque” de estudos, um pequeno patrimônio de conhecimento específico sobre a comunicação.
(FRANÇA, 2016, p. 33). Todavia, são saberes constituídos e tributários de várias disciplinas, campos teóricos
epistemológicos. É verdade que essa aglutinação, de vários campos, dentro da comunicação, “atravessa fronteiras
estabelecidas, promove migrações conceituais, colagens, justaposições.” (2016, p. 33). A marcação desse novo
lugar de conhecimento pode ser possível na relação dialógica das disciplinas, não assentadas em seus lugares de
saberes, mas no alcance do lugar onde o objeto e suas especificidades estão.
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aparelhagem sócio-histórica que a constitui.

1.4 Diálogo culturalista e comunicacional

O panorama culturalista, forma de se apreender a sociedade e suas produções simbólicas,
“é um campo aberto, em processo de construção e reconstrução, em que quaisquer intervenções
devem apenas tentar criar algumas novas perspectivas ou análises” (KELLNER, 2001, p. 75) . É
preciso esclarecer o sentido “culturalista” aqui apropriado e a partir do qual firmamos a nossa
sustentação teórico-epistemológica ao longo de toda a pesquisa. Fazemos esse destaque por haver
o imperativo da dúvida sobre o que de fato são ou podem ser os Estudos Culturais. Além do
mais, é necessário, também, fazer certas pontuações na relação existente entre o viés culturalista
e o comunicacional.

A primeira questão importante que precisa ser postulada é que os EC, considerado para
Johnson como um “movimento ou uma rede”, exercem um certo grau de influência sobre as
disciplinas acadêmicas, “especialmente sobre os Estudos Literários, a Sociologia, os Estudos de
Mídia e Comunicação (JOHNSON, 2010, p. 9) . Por ser um processo de estudo significativamente
aberto e versátil, qualquer tentativa de codificação, e logo também a decodificação de seus
métodos ou conhecimentos, paralisaria sua potência reflexiva. A centralidade dos EC manifesta-
se na crítica, em um sentido distinto daquilo que se compreende sobre positivo/negativo. Esse
eixo significa um conjunto de “procedimentos pelos quais outras tradições são abordadas tanto
pelo que elas podem contribuir quanto pelo que elas podem inibir” (2010, p. 10). De certa
maneira, podemos colocar aqui, na reflexão de Johnson, certa afinidade ao que postulamos sobre
a inter-transdisciplinaridade. O que implica um diálogo entre várias perspectivas teóricas, a
partir daquilo que é pertinente para o objeto, bem como aquilo que pode ser desconsiderado. Não
se trata, todavia, “de agregar novos elementos às abordagens existentes (um pouco de Sociologia
aqui, um tanto de linguagem acolá), mas de retomar os elementos das diferentes abordagens em
sua relação mútua” (2010, p. 19).

Podemos entender os EC, e os processos culturais apreendidos por essa rede de re-
flexividade crítica, com um profundo vínculo com as relações sociais; o que aponta para as
formações de classe, divisões sexuais, as divisões sexuais do trabalho e as divisões do trabalho
sexual, a ordem e os regimes de gênero, a estruturação histórica e institucionalizada social da
raça. Ademais, dentro da variada conjuntura que são os EC, entende-se que tratar de cultura é
considerar o sentido de poder; portanto aspecto através do qual contribui para a manutenção de
assimetrias sociais, ao mesmo tempo que refletir sobre a cultura e seus processos é entender
que o campo cultural, por assim dizer, não é uma dimensão fechada, tampouco determinada. É,
todavia, um local de diferenças, conflitos e, sobretudo, resistência (JOHNSON, 2010, p. 13) .
Por esse motivo pontuamos, em nossa introdução, a relevância do corpo e suas potências afeti-
vas:,aquilo que o afeta e a sua potência de afeto. Se no campo da cultura não há possibilidades
de determinismos, não seria verdadeiro, à vista disso, a mesma inserção sobre o corpo, dada sua
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simultaneidade existente à cultura? Cabe pontuar, que entender a cultura a partir da sobreposição
de aspectos relativos às relações sociais, o que implica, em razão, ordens de gênero, raça, classe,
e outras tantas, já é uma aproximação bastante clara às teorias feministas.

Embora a cultura seja um campo de batalhas, por conseguinte também de afetos, onde
a relação de Um para com o Outro é quase sempre medida e materializada sob a égide de
relações de força e poder, pode-se assumir a agência que cada corpo carrega sobre si. Apesar da
compilação de marcas simbólicas, culturais, históricas e afetivas que se esforçam para educar
essa massa fragmentada.

Escosteguy talvez faça uma boa reflexão, mais esclarecedora, que realça o que estamos
tentando trazer a esta análise. Para a autora, devemos apreender os EC sob o ângulo político, “na
tentativa de constituição de um projeto político”, bem como sob a ótica teórica, “com a intenção
de construir um novo campo de estudos”. (2010, p. 137). No primeiro caso, os EC são uma
“correção política, podendo ser identificados como a política cultural dos vários movimentos
sociais da época de seu surgimento”. Por conseguinte, podemos entendê-lo, sob o panorama
teórico, no qual se endossa a “insatisfação com os limites de algumas disciplinas, propondo,
então, a interdisciplinaridade” (2010, p. 137).

Tanto Johnson (2010) como Escosteguy (2010) propõem um modelo interdisciplinar,
como já se percebeu. Contudo, o resgate dos elementos de diferentes modos de compreensão
teórico-epistemológico, bem como suas relações mútuas, expressa a interação de diferentes dis-
ciplinas as quais objetivam a apreensão dos aspectos sócio-culturais. O que configura, na leitura
desta pesquisa, um valor inter-transdisciplinar sobre os EC. Uma vez que essas postulações
implicam não só a intersecção de diversos saberes em um lugar comum, mas um transporte
teórico, destacando-se a especificidade do objeto e da pluralidade de apreensão analítica ao invés
das fronteiras e dos princípios que regem cada campo de saber. Tendo em vista, portanto, a
possibilidade de interpretações mais abertas, e menos objetivistas, dos aspectos sociais-culturais-
contemporâneos. (JOHNSON, 2010; ESCOSTEGUY, 2010. FRANÇA, 2016). Enxergamos nas
teorias feministas, bem como os modos de apreensão culturalistas possibilidades de uma relação
dialógica. Embora esse segundo ângulo, culturalista, não seja considerado por alguns teóricos
um campo de estudo. Essa relação dialógica é o que pode possibilitar uma visão analítica e
crítica bem mais plural para esta pesquisa.

1.5 Intesecção entre linguagens discursivas

O cinema é um dispositivo artístico centenário. São mais de 90 anos desde seus primeiros
processos e inventos. De uma ótica social, econômica e cultural, o cinema é uma das mais
importantes, e influentes, formas de expressão artística de nosso tempo. Apesar de sua relevância
cultural, sua natureza é relativamente problemática. Seu caráter pode ser compreendido, segundo
Martin (2011), por três aspectos os quais definem sua fragilidade, futilidade e facilidade (grifo
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do autor).

Seu suporte material é extremamente frágil e está passível de estragos, embora a tecno-
logia digital tenha mudado os meios de manipulação da materialidade do aparelho cinema. É
fragilidade pelo efeito das vontades de seus proprietários, uma vez que as produções audiovisuais
submetem-se ao imperativo comercial. Pode ser considerado fútil por ser um meio de expressão
artística ainda jovem, ademais, por ser considerado por muitos um passatempo ‘simples’ de ser
experimentado.

Fácil porque é materializado pelo viés melodramático, erótico, violento, entre tantos
outros exageros operados e baseados pelas dimensões afetivas humanas. O que possibilita sua
serialização incansável, que em mãos guiadas pelo capitalismo moderno torna-o instrumento
de “imbecilização”. (MARTIN, 2011, p. 12). Paira sobre o dispositivo cinemático um velho
imperativo social, o caráter mercadológico. O que significa para alguns que, independente de
seu teor artístico, o cinema é um braço da indústria, portanto, está em relação profunda com o
mercado.

Historicamente, o cinema desenvolveu-se principalmente através de seu caráter comercial,
o que “constitui uma grave desvantagem, porque a importância dos investimentos financeiros que
necessita o faz tributário dos poderosos, cuja única norma de ação é a da rentabilidade” (MAR-
TIN, 2011, p. 15). Detentores desse meio expressivo, o qual requer alto grau de investimentos
para se alcançar lucros exorbitantes, acreditam “poder falar em nome do gosto do público em
função de uma suposta lei de oferta e procura, cujo jogo é falseado porque a oferta modela a
procura a seu bel-prazer.” (2011, p. 15).

Diante disso, o cinema ocidental de longa-metragem, possui uma natureza múltipla
na qual se incorpora não somente os processos técnicos cinematográficos. Mas, também, a
integralização em sua prática da possibilidade de consumo de uma gama de artigos da e na

cultura, produzidos em grande escala por grandes conglomerados multinacionais. O ato de
comprar ingresso para uma sessão de cinema é, nesse sentido, vias possíveis de acesso a outras
experimentações. O cinema, ademais, não é um evento à parte, uno, mas a junção de uma prática
social que se dilui por vários outros atos sócio-culturais. (TURNER, 1997)

O lugar que o filme ocupa socialmente é, por efeito, alterado. A indústria volta-se para as
produções com alto desempenho de rentabilidade. Somado a isso, destaca-se a forte e crescente
tendência de um trabalho publicitário em torno daquelas produções com possibilidade de su-
cesso. Apoiadas pela promoção de mercadorias derivadas do filme como, por exemplo, canções,
bonecos e “todo o espectro de estratégias publicitárias e promocionais - brindes, competições,
disseminações dos logotipos, e assim por adiante.”(TURNER, 1997, p. 16). Exemplificações
claras que se materializa nos produtos derivados de nosso corpus, sobretudo em Frozen (2013), a
se destacar sua canção “Let it go” e sua extensa bilheteria de produtos derivados do longa.

Essas organizações comerciais conferem ao ato de assistir ao filme uma nova configu-
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ração, na qual se inclui outros desejos, colocando o dispositivo centenário como um complexo
multimídia. Um deslocamento da prática social cinematográfica decorrente não só da queda
de público, mas sobretudo efeito da vicissitude de um mundo hiper globalizado que avança
tão rápido em suas práticas sócio-culturais como os raccords dentro da diegese fílmica. Esse
movimento, de fazer um filme e derivá-lo a outros produtos, e assistir ao filme que se tornou uma
experiência complexa de consumo, denomina-se, em suma, a união dos processos de produção e
distribuição da indústria massiva cinematográfica norte-americana. (TURNER, 1997).

As implicações negativas que pairam sobre o cinema são de caráter muito mais moral do
que material. Pode-se inferir, embora essas características sejam inevitáveis, que esses aspectos
“não impedem sua instauração estética” (MARTIN, 2011, p. 15). Para exemplificar, pode-se
resgatar as construções de catedrais que, em certo momento, foram também atravessadas por
interesses industriais. Isso não impediu que a beleza fosse subtraída dessas grandes construções.
Pelo contrário, o estilo do antigo Egito, expressionista, futurista, vernacular, barroco, clássico,
colonial, contemporâneo, gótico, modernista foram importantes movimentos não só comerciais
de um tempo histórico, mas artísticos e meios de expressões humanas. (MARTIN, 2011)

Além disso, o cinema tornou-se não só uma expressão artística, mas, como defendem
alguns teóricos, como Martin (2011), uma linguagem18. Portanto, um veículo de conduzir relatos,
ideias, realizáveis através de procedimentos cada vez mais elaborados. O que concede ao cinema
esse caráter de veiculador de ideias é sua escrita própria, materializada “em cada realizador sob
a forma de um estilo” (MARTIN, 2011, p. 16).

Martin reflete que o cinema não só é uma linguagem, mas também um utilizador, bastante
sagaz, de vastas formas expressivas, “comparáveis às da linguagem verbal” (2011, p, 16). O
autor aplica, todavia, ao cinema uma definição mais ampla, tomando emprestados os juízos de
Christian Metz, como uma complexa cadeia de signos [simbólicos] destinada a comunicar. (2011,
p, 17). Nesse sentido, a linguagem cinemática é bem mais rica e engenhosa que a linguagem
verbal. O que concede a ela, por efeito, definições mais profundas: a linguagem cinemática, à
vista disso, está mais à frente. Seus aspectos menos sistemáticos concedem essa amplitude de
definição. Seus significados não são estáveis, tampouco são universais, o que confere à linguagem
cinematográfica, ademais, o título de “grandes meios de expressão cultural”, e nisso, portanto,
difere-se da língua falada (2011, p. 17).

Sem a pretensão de sinalizar quaisquer categorias de definições fechadas, além de
esvaziar os juízos sobre o tema, pode-se acrescentar que a distinção existente entre o cinema e
outros meios de expressão cultural é o seu poder “excepcional que vem do fato de sua linguagem
funcionar a partir da reprodução fotográfica da realidade” (MARTIN, 2011, p. 18). São as
personificações das coisas que “aparecem e falam, dirigem-se aos sentidos e à imaginação; à
18 Entretanto, tal afirmação “não deixa de se prestar à controvérsia” (MARTIN, 2011, p. 16). Não há consenso

epistemológico para considerar ou não o cinema como uma linguagem. E tal controvérsia, considerar ou não o
cinema uma linguagem, não ocorre apenas dentro do próprio campo teórico cinematográfico, mas também por
meio de outros saberes .



Capítulo 1. Introdução à pesquisa 30

primeira vista, parece que toda representação (significante) coincide de maneira exata e unívoca
com a informação conceitual que veicula (significado) (2011, p. 18, grifo do autor).

A duplicidade representativa, isto é, a operacionalidade com “a imagem dos objetos,
não com os próprios objetos”, arranca do mundo um fio de quase realidade, e assim pode fazer
dele seu discurso cinemático. A estrutura do cinema e sua linguagem é a reestruturações do
mundo direcionado por operacionalizações narrativas, ou pelo menos funcionalidades narrativas.
Sua originalidade “advém essencialmente de sua onipotência figurativa e evocadora, de sua
capacidade única e infinita de mostrar o invisível tão bem quanto o visível, de visualizar o
pensamento juntamente com o vivido”, além;

de lograr a compenetração do sonho e do real, do impulso imaginativo e da prova
documental, de ressuscitar o passado e atualizar o futuro, de conferir a uma imagem
fugaz mais pregnância persuasiva do que o espetáculo do cotidiano é capaz de oferecer”
(MARTIN, 2011, p 19)

Se por um lado há instabilidade dos significados cinemáticos e a sua não universalização,
por outro, encontramos a partir de alguns teóricos, uma característica essencial da linguagem
cinematográfica. Ela carrega, segundo essa orientação, um sentido universalizante, o que permite
“contornar os obstáculos da diversidade das línguas nacionais”, o que permite a realização de um
“sonho antigo, a do esperanto visual” (AUMONT, 2012, p. 159). Se os significados e os sentidos
provocados pelo cinema não são universais, paradoxalmente, sua linguagem é unificadora e visa
um alcance homogêneo. Sua função é, além do mais, representar a realidade dos eventos sem
deixar ser visto como um filme. (AUMONT, 2012).

Santaella tece definições mais gerais sobre a linguagem e num sentido mais abrangente.
Ela confere à linguagem um metabolismo similar aos dos seres vivos. (2005, p. 27). A carac-
terística essencial da linguagem, no caso a visual, para a autora, é a sua “insistência com que
imagens singulares [. . . ] se apresentam à percepção” (SANTAELLA, 2005b, p. 19).

O caráter da linguagem visual é perceptivo, além de carregar valores figurativos e vocação
referencial. A vocação mimética “das imagens transcende as determinações históricas, pois,
desde as primeiras inscrições nas grutas, a humanidade esteve guiada pelo desejo complexo e
provavelmente eterno de duplicar o mundo” (SANTAELLA, 2005b, p. 19) . Para a autora, de
certa maneira, a linguagem e meio estão em esferas diferentes, e o cinema é um meio no qual
alguma linguagem pode ser materializada.

Não se deve esperar algum consenso teórico nesse texto a respeito do como pode ser
definido, afinal, o cinema. Nós o consideramos, de forma resumida, uma tecnologia concreta,
utilizadora de uma variedade expressiva material, codificada e simbólica para se comunicar. Ele
opera com regras próprias, não universais e altamente significantes, o que poderia conceder a ele
uma linguagem única (exercida através do encadeamento de suas imagens e de suas operações),
além de partir de expressões próprias (a montagem, ângulos, pontos de vistas, cores, som, ruídos
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etc.). Definições que se estendem à distância entre o espectador e cena, imagem subdividida
em planos, variação de ângulos e operacionalização da montagem, procedimentos os quais se
constituem historicamente. Elementos que configuram apenas alguns dos exemplos próprios
da singularidade cinematográfica. Todavia, autores como Turner defendem que o “cinema não
é uma linguagem, mas gera seus significados através de [seus] sistemas” (TURNER, 1997, p.
51) os quais não são linguagens, mas que funcionam como uma linguagem. Essa afirmativa se
aproxima da definição que Santaella (2005) concede ao cinema, um meio através do qual uma
linguagem se corporifica.

Esses debates teóricos nada mais são que tentativas de conceder ao cinema um título
artístico, pelo menos em seus primórdios. Dizer que ele opera a partir de uma linguagem própria
é, também, afastá-lo de qualquer assimilação à linguagem verbal, além de conferir-lhe o status
de meio de “significação em relação a outros sistemas expressivos” (AUMONT, 2012, p. 158).
A sua não tradução é, possivelmente, o que “permite reencontrar uma espécie de estado natural
da linguagem, anterior ao arbitrário das línguas“. (2012, p. 159).

A princípio, não era uma preocupação desse meio de expressão artística veicular ideias,
significados; “foi porque quis contar histórias e veicular ideias que o cinema teve de determinar
uma série de procedimentos expressivos; é o conjunto desses procedimentos que o termo
linguagem inclui” (AUMONT, 2012, p. 159).

Essas reflexões nos direcionam para outros apontamentos. Se o cinema pode operar com
uma linguagem própria, a partir de suas expressões materiais e simbólicas, e sua complexa cadeia
de signos, ele pode ser compreendido, por efeito, como um aparelho discursivo. Se é discursivo,
pode-se dizer que ele opera, seja em seu sentido denotativo ou conotativo, com o intuito de tornar
seus enunciados materializados e inteligíveis. Suas interpelações discursivas, caracterizadas por
sua linguagem própria, já explicitadas, não antecede significados, mas os produz, reforça-os,
materializa-os (BENTO, 2010). O filme, portanto, o cinema, opera num sentido mais amplo de
verossimilhança. Ele é, nesse sentido, um operador de “verdades”, e parte de um conjunto de
tecnologias institucionalizadas, históricas, sociais e culturais, que transformam os sujeitos, os
corpos.

Como fazemos nesta pesquisa um estudo interseccional, não só no sentido teórico e
episteme-metodológico a respeito do corpo, condiz interpretar o cinema como um meio ou uma
linguagem atravessada por uma pluralidade de instâncias. Como gênero, raça e classe. No qual é
necessário ‘lermos’ a linguagem cinematográfica com um operador discursivo de significados.

1.5.1 Corpos cinemáticos

O cinema é um meio de expressão ou uma forma de linguagem, ou até mesmo uma instân-
cia que comporta duas, ou mais definições, como percebido nas linhas anteriores. Dentro desse
grande meio de expressão cultural e a partir da operacionalização de sua linguagem, encontramos
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a construção de um sujeito gendrado. O qual se sustenta não apenas pela diferenciação sexual,
mas também por outras complexas organizações discursivas, e também através de [outros]
códigos e representações culturais. (LAURETIS, 1994).

A construção do gênero, bem como a construção da sexualidade, não são substâncias
inerentes aos corpos. Tampouco um aspecto que antecede o humano, são, todavia, “um conjunto
de efeitos produzidos” para o corpo e no corpo. Desdobramentos inter-relacionais exercidos
por “uma complexa tecnologia política” (LAURETIS, 1994, p. 208).Embora um espectro repre-
sentado, gênero tem implicações reais e concretas. O cinema como arte, este aceito a partir de
um caráter artístico, e toda conjuntura cultural, “são registros dessas construções” bem como suas
operacionalizações práticas (1994, p. 209). Ao cinema é conferido, então, além de linguagem
ou meio de expressão, a denominação de tecnologia de gênero, ademais um demarcador de
raça, classe, sexualidade e outras instâncias sócio-simbólicas. Isso resulta em um dispositivo
complexo de construção sócio-cultural, apreendido “como um aparato semiótico” e, “um sistema
de representação que atribui significado (identidade, valor, prestígio, posição de parentesco),
estatuto, dentro da hierarquia social, a indivíduos dentro da sociedade”.(LAURETIS, 1994, p.
216)

Para este trabalho, cinema é entendido não só como uma dimensão na qual se cria gênero
e sexualidade, mas um complexo onde se operacionalizam várias dimensões do corpo para os
corpos. O corpus desta pesquisa opera, entre outros aspectos, como um constituidor concreto
de identidades subjetivas e coletivas. Ele opera com a função de estabelecer, se aceita as nossas
reflexões, uma ideologia generificada, sexualizante e racial. Neste caso, aspectos pertencentes
as instâncias ideológicas, sendo que esta “precisa de um sujeito, um indivíduo ou pessoa sobre
a qual agir”. (LAURETIS, 1994, p. 216).Entendemos essas dimensões cinemáticas, também
ideológica, constituidora não só daquilo que corresponde ao gênero. Enxergamos em nosso
corpus um discurso, a partir de sua linguagem própria e de seus aspectos expressivos.

O que faz essas representações eficazes e tão profundamente modeladoras dos corpos é o
investimento. Lauretis reflete que o que inclina um indivíduo/indivídua a se posicionar nesse

discurso ou a partir de outro é o “comprometimento emocional e um interesse investido no poder
relativo que tal posição promete, mas não necessariamente garante” (1994, p. 225). Nenhum
aparato melhor para operar essa dimensão de investimento do que o cinema; seu discurso é
simbólico, mas opera no real. Isso porque suas investidas podem se materializar no realmente
real. Através do consumo, daquilo que promete, daquilo que se faz crer, em um jogo bastante
elaborado sobre felicidade, amor, beleza, mérito. Promessas que, como pontua Lauretis, não são
garantias de absolutamente nada, pelo menos não no mundo real. Neste caso, seus discursos
violentam, tanto na dimensão simbólica quanto física, e visam “controlar o campo do significado
social e assim produzir e promover, além de “implantar”, representações” (1994, p. 227), não só
de gênero, mas de um corpo culturalmente ideal.

Tem-se tentado apreender, de forma exaustiva, o cinema como uma máquina de repre-
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sentação, através do qual se representa através de imagens, grosso modo, a realidade social.
Entendê-lo como uma “atividade significativa, um trabalho semiótico; um trabalho que produz
efeitos de significado e percepção” está mais em afinidade com o campo teórico feminista, o qual
se esforça para articular “a relação [entre] o sujeito feminino e a ideologia, representação, e sua
necessidade de reconceituar a posição da mulher no simbólico” . Em uma sociedade imagética,
o cinema funciona como um maquinário criador de imagens que, ”ao reproduzir imagens da
mulher, reproduz a mulher como uma imagem”. Sobre essas “nuances” imagéticas, e também
sobre as ideológicas, discutimos um pouco mais à frente. (LAURETIS, 1992, p. 63-64, tradução
nossa )
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2 A HISTORICIDADE DOS CONTOS DE FADAS

Os contos de fadas foram, por muito tempo, por meio da oralidade, o fio que ligava
homens e mulheres, crianças e velhos ao mundo da imaginação. Diferente dos dias atuais, esse
gênero “era algo contado, não escrito, ouvido, não lido” (CARTER, 2005, p. 7). O consumo
dessa tradição se deu, e permanece assim, em certa medida, por muitas razões. Há uma variedade
de motivos que vão desde o gosto por algo que ficou no passado à propensão de alguma
crença ideológica (CARTER, 2005). Os processos de produção e reprodução, como a escrita, a
impressão e a midiatização, mudaram a forma de compartilhamento desses contos, que por efeito,
e inevitavelmente, renderam às narrativas orais algumas alterações. Apesar dessas profundas
mudanças, os contos são meios de entendermos “quem fomos de maneira mais precisa, para
poder conceber o que haveremos de ser” (CARTER, 2005, p. 7). Talvez aqui podemos reconhecer
uma das riquezas dos contos literários.

A arte de narrar, todavia, está em vias de dissolução. Narrar, faculdade humana, e a qual
parecia um atributo inalienável, agora é um ato escasso em sua oralidade, efeito dos processos
de produção e reprodução, sobretudo por conta da midiatização universalizante, que inabilita “a
faculdade de intercambiar experiências” não mediadas por tecnologias. (BENJAMIN, 1989, p.
198). É justamente essa experiência, que flui de pessoa a pessoa, destaca Benjamin, a melhor
fonte a qual os narradores e narradoras podiam recorrer. A qualidade da narrativa escrita, vale
pontuar, era aquela que mantinha poucas distinções das histórias orais “contadas pelos inúmeros
narradores anônimos.” (1987, p. 198).

Conforme Benjamin, o primeiro indício da morte da narração é percebido com o surgi-
mento do romance ainda no começo do período moderno. Para esse autor, uma característica do
gênero romance é sua vinculação ao livro. Afirmação em harmonia ao que Carter (2005) reflete
sobre a dissolução da oralidade narrativa partilhada, pontuada no começo deste subitem. Essa
conjuntura, uma espécie de substituição da narrativa contada pelo romance lido, foi impulsionada
pela invenção da imprensa. Contrariamente aos contos de fadas, lendas e outras categorias de
narrativa em prosa, o romance “nem procede da tradição oral nem a alimenta” (1987, p. 201).
A experiência é um aspecto determinante ao narrador/narradora; “sua própria experiência ou a
relatada pelos outros, e incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes.” Por sua
vez, “o romancista segrega-se”, o que concede ao romance a característica de “indivíduo isolado,
que não pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não
recebe conselhos nem sabe dá-los.” (1987, p. 201).

A precisão autoral dos contos, até então, não era alcançável, uma vez que não se podia
saber quem eram seus criadores. A ideia autoral individualista sobre as artes, entendida como
criação de uma única pessoa, foi uma invenção da sociedade moderna a qual se estendeu sobre os
contos populares. Todavia, a criação dessas narrativas é inspirada por um antes, o que gera uma
cadeia infinita de apropriação e reapropriação de ideias. O que implica dizer que a existência de
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uma única versão desses contos não é plausível. Isso se dá pelo fato das diferentes sociedades,
contextos e temporalidades, nos quais são atribuídos diferentes sentidos, significados a uma
mesma narrativa. A própria pluralidade de vozes que narram histórias implica por si só mudança
de sentido. Essa sobreposição de sentidos pode se estender, talvez, ao meio pelo qual esses
contos, na sociedade contemporânea, são reproduzidos, como é o caso do cinema. O contexto
social muda o sentido19 do narrado e os significados adquiridos aqui no Ocidente transformam-se
em outros no Oriente.

O mais provável é que a história tenha sido composta mais ou menos da formas como
a temos agora, a partir de todo tipo de fragmentos de outras histórias, há muito tempo
e em algum lugar remoto - e foi remendada, sofreu pequenos acréscimos e supressões,
mesclou-se com outras, quando então nossa informante lhe deu sua forma pessoal, para
adequá-la a um público ouvinte de, digamos, crianças, bêbados num casamento, velhas
debochadas ou pessoas presentes num velório - ou simplesmente para o seu próprio
prazer. (CARTER, 2005, p. 8)

Outro aspecto que podemos destacar dos contos é a despreocupação com a verossimi-
lhança, embora se perceba sua relação com aspectos do real. O que faz da não supressão total da
crença20 também sua característica. O teor maravilhoso e exagerado dessas narrativas literárias
configura-se em um “floreio verbal, uma fórmula”. Isso não inviabiliza que seu conteúdo, às
vezes, recrie até de forma incômoda, com bastante fidelidade, “a pobreza, a fome, as relações
familiares instáveis, a crueldade que tudo permeia [. . . ] o bom humor, o vigor, o consolo” (CAR-
TER, 2005, p. 9). A forma dos contos de fadas não é um convite expresso para experimentar
experiências vividas. Ela é permeada pelo que é inverossímil, embora mantenha certa precisão;
“era uma vez”. Entretanto, apesar de partirem do princípio do prazer, a experimentação do puro
prazer não é possível e, portanto, “sempre há alguma coisa mais do que aquilo que dá na vista”
(2005, p. 9).

O processo de partilha desses contos também é perceptível na história. Carter (2005)
destaca que jovens aldeãs, ao migrarem à cidade, levaram consigo tais narrativas e, paralelamente
aos serviços intermináveis dentro do privado, contavam e recontavam aos seus filhos as proezas
da literatura imaginária. Aquele anonimato supracitado nos parágrafos anteriores não se estende
ao gênero e à identidade daqueles, neste caso daquelas, que narravam as histórias portanto.
Sobretudo quando se trata das histórias dos irmãos Grimm. Uma quantidade significativa de
contos foram transmitidas por mulheres do círculo de convívio dos irmãos Jacob Ludwig e
Wilhelm Carl Grimm. Destacam-se os contos das irmãs Hassenpflug, de origem francesa, como
19 “A história armênia “Nourie Hadig”, tão semelhante à “Branca de Neve”, que se tornou famosa graças aos

irmãos Grimm e a Walt Disney Animation Studios, foi coletada em Detroit, não muito longe das localidades em
que Richard M. Dorson recolheu, de afro-americanos, histórias que mesclam elementos africanos e europeus
para criar algo distinto. Entretanto, uma das histórias, “A feiticeira-gata”, era bastante conhecida na Europa,
pelo menos desde os processos contra lobisomens na França do século XVI. Mas o contexto muda tudo. “A
feiticeira-gata” adquire toda uma nova gama de conotações no contexto da escravidão” (CARTER, 2005, p. 11).

20 “Segundo Vladimir Propp, “na maioria das línguas, a palavra tale [história, conto] é sinônimo de ‘mentira’ ou
‘falsidade’. A história acabou, não posso continuar a mentir - é assim que os narradores russos encerram suas
histórias” (CARTER, 2005, p. 8)
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“Chapeuzinho Vermelho”, “O Gato de Botas”, “O lobo e os setes carneirinhos” entre outros.
A esposa de Wilhelm Carl Grimm, Dorothea Wild, também foi uma das responsáveis pelo
intercâmbio dessas histórias. (LIMA, 2018)

Paralelo ao resgate dos contos de fadas está a unificação da cultura de alguns contextos
sociais. Os irmãos Grimm, estudiosos de antiguidade e filósofos, os quais tentaram, por meio das
tradições e da língua comum, unificar a cultura do povo alemão (CARTER, 2005, p. 12). Outro
exemplo, inspirado pelos irmãos Grimm, ocorreu na Noruega. Christen Asbjornsen e Jorgen
Moe buscavam e resgatavam histórias naquele país de modo a popularizar, por meio da literatura,
a linguagem do povo, além de libertar a língua norueguesa da dominação dinamarquesa. O que
se percebe além desse resgate cultural e linguístico, pela via da oralidade dos contos, é o papel
significativo das mulheres na preservação e no intercâmbio das narrativas populares e literárias.
Pode-se acrescentar, no caso das mulheres e contadoras, que o resgate literário teve o intuito de
legitimar a reivindicação do que se deve às mulheres no futuro, além de deixar claro o que foi
subtraído no passado. (CARTER, 2005, p. 13)

Como já bem pontuado, diante dessa contextualização, os contos são histórias em
profunda relação com o popular, resgate e unificação cultural, da língua, da oralidade e dos
costumes. Realizados por meio da mediação das mulheres, sobretudo em um tempo em que elas
estavam limitadas ao privado e ao serviços domésticos - daí, certamente, a variação de contos

maravilhosos infantis e domésticos. Não se pode atribuir a todas as narrativas uma específica
autoria. Embora, como se percebeu, exista uma relação bastante evidente entre a oralidade dos
contos narrados e a vidas das mulheres. Destaca-se que , no decorrer da história, houveram
ajustes, colagens, justaposições textuais para fazer das narrativas melhores, ou piores, e uma vez
sob o domínio público a intervenção nos contos é inevitável.

No século XIX era comum a supressão de aspectos entendidos como inapropriados, uma
vez que havia a “espécie” de um projeto em transformar o divertimento popular, entendido como
lazer dos pobres, em um “refinado passatempo” para a burguesia e, “especialmente às crianças
burguesas” (CARTER, 2005, p. 13; CAMARANI, 2014; LIMA, 2018).

A supressão de referências a funções sexuais e escatológicas, a amenização de situa-
ções sexuais e a relutância em incluir material “grosseiro” — isto é, piadas sujas —
contribuíam para descaracterizar um conto de fadas e, por tabela, para descaracterizar
sua visão da vida cotidiana (CARTER, 2005, p. 13).

Outro atributo a ser pensado nessa historicização dos contos é a sua função normativa;
percebe-se que “procuram mais reforçar os laços que unem as pessoas do que questioná-los”
(CARTER, 2005, p. 14). Vale pontuar que isso ocorreu, eventualmente, pelas várias intervenções
sociais e temporais, onde houveram modificações, censuras e adaptações. Essas “virada” de
conteúdo, sobretudo após a popularização dos contos por intelectuais como os Grimm, substitui
aspectos macabros por aqueles mais suaves. Branca de Neve, em suas primeiras versões, é
cançada por seu algoz a mando de sua própria mãe. Esta, como castigo, é obrigada a dançar
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com calçados feitos de ferro e brasa até morrer. (LIMA, 2018). Fato é que suas formas atuais,
sobretudo as animações fílmicas, preservam tais marcas adaptadas e mais apropriadas para uma
variedade de público. O vivido é, por si só, difícil de ser digerido e experimentado. Neste
caso, a questão existencial e as contestações, além daqueles aspectos sinistros, só favoreceriam
aquilo que já nos é, de certa maneira, imposto a viver. O que seria, portanto, ao “copiar” as
condições sociais e econômicas bastante amargas da realidade, uma redundância sobre o vivido
e o experimentado. As narrativas de contos de fadas e/ou populares não são signatários de
refutações a respeito, por exemplo, da subordinação passiva das mulheres: “espera-se que as
mulheres pensem numa família e empreendam viagens épicas” (CADRTER, 2005. p. 14).

Essa expectativa sobre a mulher, calcada histórica e culturalmente no imaginário, sobre
família e uma possível vida “encantada” são questões pertinentes para a pesquisa. Não à toa
que nosso corpus, por exemplo, bem como quase em toda a tradição do Walt Disney Animation

Studios, estrutura-se na relação entre uma figura feminina e a outra masculina; Branca de Neve
e Florian (nome dado ao personagem na franquia Disney Princess); Cinderela e o Príncipe
Encantado; Aurora e Philip; Ariel e Eric; Bela e a Fera; Jasmine e Alladin; Pocahontas e John
Smith; Mulan e Li Shang; Tiana e Naveen; Rapunzel e Flynn; Anna e Kristoff. Apenas Merida e
Elza, além de Moana, embora esta não faça parte de nosso corpus. Narrativas nas quais estão
envolvidos “romance fantástico [. . . ] ou um grosseiro realismo doméstico” (CARTER, 2005, p.
14), somado ao propósito abstruso e comum de fertilidade e perpetuação da família.

2.1 Como se define esse universo animado?

Muitas são as nomenclaturas para os contos de fadas; contos maravilhosos, contos
de princesas encantadas, fantástico ou contos populares, e não há um consenso se cada uma
dessas definições pode ser tomada como sinônimo. É necessário esclarecer, no entanto, que a
terminologia contos de fadas é uma definição, para muitos autores, bastante genérica e livre. É,
ainda, usada para se referir a uma quantidade de narrativas bastante plural, variada, heterogênea,
transmitida histórica e culturalmente, às vezes de forma anônima, reapropriada, editada, subtraída
e dilatada, interessar-se em criar divertimento (CARTER, 2005). As animações de contos de fadas
ou de princesas encantadas são variações do exercício da narrativa oral de contos populares, como
já se percebeu nas discussões anteriores. Para tentar esclarecer onde se funda essa variedade
de nomenclaturas as quais tentam apreender esse universo ficcional, olhamos neste ‘item’
especificamente para o encantado, o fantástico, os contos de fadas e os contos maravilhosos.
Percebe-se, de antemão, que as definições são, bem como os contos, bastante variáveis. Portanto,
o exercício realizado nas linhas seguintes são mais uma tentativa de fazer dialogar essas plurais
definições que qualquer esforço de trazer novas definições.

O conto pode ser considerado uma estrutura pertencente ao gênero de narrativa ficcional,
bem como a novela e romance, respeitando-se aquelas distinções segundo Benjamin (1987) . Foi
a partir dos Irmãos Grimm que o “conto passou a impregnar o sentido da forma” (FOSSATTI,
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2011, p. 64), e definições como “contos de fadas, contos de magia e fantasmagoria, contos e
narrativas para pequenos e grandes, histórias, contos e anedotas foram empregados na busca de
caracterizar as narrativas” (2011, p. 64).

Os contos de fadas, podemos inferir, têm o propósito de entreter. Suas características,
específicas, embora variáveis, universalizam seu gênero e elementos como o encantamento. As
estruturas dos contos de fadas justapõem também uma variedade de ideologias, questões étnicas,
religiosas, suficientemente aptas a causar fascínio sobre aqueles que se envolvem (FOSSATTI,
2011, p. 68). Se os contos orais eram caracterizados pelas reapropriações, adições e subtrações
de quem os contava, embora mantivessem um panorama comum, algo similar ocorre sobre as
narrativas animadas. O que significa que, apesar de distintas entre si, as produções animadas são
dotadas de uma “base comum”, mesmo reproduzidas repetidas vezes sob o viés de uma quase
infinidade de modificações. (2011, p. 69)

Por encantado, entende-se a materialização de magia, fantasia, reinos, bosques. Ele-
mentos através dos quais completam as narrativas animadas. O encantado, caracteriza-se como
natural na diegese dos contos de fadas. Isto é, ele se insere sem choque ou conflito; “é um
universo maravilhoso que se acrescenta ao mundo real da narrativa sem atacá-lo, nem destruir
sua coerência” (CAMARANI, 2014, p. 54). Os contos de fadas estão situados em um mundo de
encantamento onde, por norma, postula leis próprias, e onde o sobrenatural não é assustador. Não
há surpresas, tampouco violações, já que tais elementos são “parte da ordem das coisas” (2014, p.
54). O mundo encantado dos contos de fadas se caracteriza, destarte, “harmonioso, sem contradi-
ções, embora seja fértil em peripécias, pois, reconhece a luta entre o bem o mal; mas, uma vez
aceitas as propriedades dessa sobrenatureza, tudo permanece estável e homogêneo.” (2014, p. 54).
Seu desprezo pela logicidade, portanto, certa despreocupação por aquilo que é razoável, viabiliza
a construção e apresentação de uma “gama de personagens cujas características estendem-se
do puro híbrido, do perfeito ao falho, do submisso ao transgressor” (FOSSATTI, 2011, p.
9-10). Pontua-se que o encantado pode ser entendido como um fenômeno presente ou não
dentro da narrativa de contos de fadas; isto é, ele é um aspecto e não o universo propriamente
dito diegético.

Munida com a capacidade de convencimento por ser dotada de características do real,
ainda que alguns personagens, ou criaturas, sejam apresentados em discordância do realmente
real; caso de Olaf; boneco de neve, dotado de linguagem (característica do real) e apaixonado
pelo calor, em Frozen; ou como Maximus, cavalo do capitão da guarda em Enrolados que se
comporta como um cachorro; e Louis, o crocodilo, musicista e cantor de jazz em A Princesa e o

sapo, o universo encantado desperta em seus espectadores sentimentos de realidade, induz “à
crença da existência objetiva do que aparece em tela”. (MARTIN, 2011, p. 22)

Daí o caráter dos contos de fadas encantados, em que podem ser traduzidas duas disposi-
ções naturais e, ao mesmo tempo, opostas: “amor pelo real e atração pelo fantástico” (FOSSATTI,
2011, p. 10). Seus elementos, aparentemente ingênuos, desinteressados e espontâneos, “instituem
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um diálogo com o inconsciente, permitindo a vivência de experiências só possíveis no imagi-
nário” (Idem, Ibid). Bastante difundido ainda no imaginário social, essas narrativas encantadas
comunicam, educam e participam do processo de desenvolvimento individual e coletivo.

Embora (FOSSATTI, 2011) evoque a palavra fantástico, percebemos distinções entre
esse aspecto e o encantado. Se este último não causa choque, tampouco desarticula o universo
onde se insere, o que portanto significa manter a coerência de um tipo de razão dentro do
universo diegético, o fantástico, de modo contrário, aparece como ruptura de uma coerência
universal. Materializa-se como um fenômeno que agride e ameaça a estabilidade “de um mundo
cujas leis eram, até então, tidas como rigorosas e imutáveis”. (CAMARANI, 2014, p. 55). O
fantástico é aterrorizante porque despreza articulações que seriam inalteráveis; ele presume
“a solidez do mundo real, para melhor devastá-la” (2014, p. 55), e sua manifestação seria um
ato quase insuportável. Se o final feliz dos contos de fadas é uma característica marcante das
narrativas as quais se ligam ao encantado, a narrativa do fantástico desenvolve-se em clima de
terror “e termina quase inevitavelmente por um acontecimento sinistro que provoca a morte”
(2014, p. 55). Podemos colocar, portanto, da seguinte forma; os contos de fadas como variações
dos contos populares, estabelecidos ao longo de justaposições históricas-culturais. O encantado e
o fantástico são fenômenos manifestados dentro daquela variação dos contos populares, portanto,
contos de fadas. O entendimento sobre esses dois últimos aspectos podem carregar algumas
distinções, como se percebeu. Enquanto um é coerente e mantém a lógica do seu próprio
universo, embora (apresentando) aspectos inverossímeis, o outro apresenta-se como a quebra de
uma estabilidade diegética até então estável.

As narrativas animadas de contos de fadas mantêm, grosso modo, as mesmas característi-
cas dos contos em sua forma oral. Isto é, sua configuração é bastante acessível e ainda mantém a
projeção dos desejos, afetos e anseios de homens e mulheres, de todas as idades. Seus elementos
são comuns e compartilhados universalmente, como exposto no texto que abre esse capítulo.
Vale retomar que as animações se sustentam em mitos, contos populares, sonhos, “ofertando
experiências vivenciáveis àqueles que nelas mergulham” (FOSSATTI, 2011, p. 62). É de se desta-
car também que os contos de fadas/encantados, quando compartilhados em sua temporalidade de
“origem”, carregavam consigo aspectos do contexto no qual eram contados. Essa particularidade
permaneceu e suas releituras animadas preservaram também esse aspecto. Fossatti pressupõe
que essas narrativas devem ser analisadas, uma vez que nelas estão incorporadas aspectos de sua
temporalidade, “a partir do momento histórico no qual foram criadas” e as quais se apropriaram
de aspectos socioculturais dominantes (2011, p. 62). Faz sentido tal análise, mas ao contrário de
serem observados aspectos culturais de seu contexto “original”, deve-se, diante das animações,
observar os fenômenos culturais que adjacentes à adaptação e recriação dos contos orais21.

Embora não haja precisão de qual nome, afinal, utilizar para se referir aos contos, como
21 Não faremos uma comparação entre a literatura e o texto fílmico, mas é necessário ressaltar tal inserção. Porque

é ela que justifica também a análise dos significados simbólicos incorporados às animações.
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já percebemos em Carter (2005) (sendo que os termos são genéricos em si), Fossatti (2011)
considera esses contos como gênero que naturaliza a relação entre humano e o maravilhoso, e
no qual considera os sujeitos como seres espontaneamente inclinados a afetos como bondade,
justiça, beleza, e amor. Pontuações que se estendem também a outros aspectos maravilhosos
como magia, fadas, ogros, etc., e os quais se materializam sem qualquer incoerência no universo
animado. Se os contos de fadas são terrenos nos quais se manifestam aspectos encantados ou
fantásticos, o maravilhoso é o imperativo que encerra toda essa dimensão.

Seguindo uma lógica própria do seu universo encantado, o bem sempre vence o mal,
a morte se curva à vida, e a tristeza esvai-se diante da felicidade, sentimentos benevolentes
que ecoam na eternidade dos contos de fadas. Essas proposições caracterizam os contos de
fadas como opositores dos acontecimentos do universo real. Há, nesse sentido, satisfação das
exigências de uma moral bucólica. (FOSSATTI, 2011).

Por outro lado, e para além dessas distinções entre o encantado e o fantástico, existem
outras definições, as quais postulam não só especificações para o maravilhoso, mas como também
o define como conto. Seguindo esta ideia, os contos de fadas se tem a exploram uma problemática
o maravilhoso, no que lhe diz respeito, importa-se pela problemática social.

Os contos de fadas se desenvolvem pela via da realização subjetiva, sustentando-se
pelo amor; seu fundamento é de aspecto existencial. No caso dos contos maravilhosos, a
desenvoltura da narrativa materializa-se pelo alcance material da personagem; isto é, parte-
se de um problema social e análogo à vida concreta. O primeiro culmina, quase sempre, na
realização do herói ou heroína e no encontro dessas duas figuras com seu gênero oposto. O
segundo, contos maravilhosos, é a intenção de uma autorrealização, o que implica, por norma, o
caráter socioeconômico e, por efeito, o ganho de bens materiais. (FOSSATTI, 2011, p. 66-67)

Os contos de fadas apresentam obstáculos ou provas que precisam ser vencidos, cujo
fim é a autorrealização do herói, seja através do encontro com a princesa ou pelo
encontro com o seu verdadeiro eu. Os contos maravilhoso dão visibilidade “a parte
material/sensorial/ética do ser humano, suas necessidade básicas, suas paixões do
corpo”. (COELHO apud FOSSATTI, 2005, p. 67)

Essas duas definições são elucidadoras para a análise do nosso corpus. Nota-se que entre
Tiana, Rapunzel, Merida, Elsa e Anna há distinções formais de suas narrativas e propósitos. É
o que veremos no capítulo que corresponde à análise. Essas definições estão longe de serem
claras, entrincheiradas, estanques. Elas ajudam, entretanto, a focalizar a nossa interpretação
crítica, simbólica e sócio-histórica sobre as narrativas animadas.

Embora existam essas distinções entre os contos de fadas e contos maravilhosos, para
complexificar ainda mais, é preciso destacar que aquele primeiro não pode ser apreendido sem o
caráter maravilhoso. Isso porque é através deste que a “satisfação moral e a segurança barrada
pela imoralidade da realidade” é possível. (FOSSATTI, 2011, p. 65). Os elementos, aqueles já
pontuados; bondade, justiça, beleza, e amor, permeiam as duas esferas; “o maravilhoso, [. . . ] é
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aquilo que sustenta o caráter imaginativo” (Idem, p. 67). Toda essa organização está integrada ao
elemento material das produções animadas; a imagem. É ela que “desperta pela via do afetivo,
sentimentos latentes e percepções, sugerindo a participação do espectador, que se apropria da
intensidade do que lhe é apresentado. (2011, p. 65).

É essa cumplicidade acionada, entre contos e, neste caso, pela via da imagem, que o
universo maravilhoso/encantado constrói sua sustentação. Esses universos, que não deixam de
ser lúdicos, não se contentam em serem compreendidos, querem, também, ser vividos, embora
tal convite não esteja nem sempre explícito.

A pessoa que cultiva o fantástico não se interessa pelas conclusões da psicologia, nem
pelos dogmas que definem a existência e o poder dos diabos, mas sim pelo poder de
encantamento dos contistas. A narrativa ingênua que um homem de boa fé considera
verdadeira, embora inverossímil, é mais convincente no plano do conhecimento do
que a narrativa mais genial tida ao mesmo tempo como imaginária e internamente
verossímil. (CAMRANI, 2014, p. 49)

Podemos considerar para este texto que os contos de fadas podem ou não ter princesas
encantadas. A manifestação do encantado independe da presença dessas personagens. O maravi-
lhoso é um aspecto que está em relação com os atributos dentro da narrativa e é a partir dele que
o encantamento ou fantástico podem se materializar, porque o maravilhoso, ao nosso ver, é subs-
critor da imaginação. No caso desta pesquisa, têm-se como corpus os contos de fadas, universo
no qual existe a protagonização de princesas encantadas, narrando pela via do maravilhoso, e
sob um invólucro imaginário e despretensioso, operações discursivas sócio-históricas.

2.2 Prática de significação no cinema de animação

Os contos de fadas integram, como analisamos, há muito o universo de homens e
mulheres, crianças e velhos. Como destacado anteriormente, ademais, uma das primeiras formas
dessas narrativas serem difundidas foi por intermédio da oralidade, do compartilhamento contado
e ouvido. Só por conseguinte, ao longo do resgate cultural, entre outros propósitos, essas
narrativas foram consideradas obras literárias e, posteriormente, reapropriadas por outros meios,
reproduzidas por outras tecnologias, formatos. Destaca-se o vertiginoso processo de evolução
das tecnologias comunicacionais. O que viabilizou, a partir do século XX, novas formas de
veiculação e compartilhamento dos contos de fadas, a destacar a arte da representação, portanto,
o cinema (FOSSATTI, 2011)

Os contos de fadas encantados provocam sensações, afetos, emoções e são através deles
que são colocadas algumas pedagogias de aprendizado em prática. Logo, somos ‘alfabetizados’
pelo que assistimos, através daquilo que observamos. As narrativas encantadas transmitem
significados que estão relacionados a certos padrões e manifestações de comportamentos com-
preendidos como legais ou não, a partir de um determinado contexto sócio-cultural, por exemplo.
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Por ser produtos narrativos voltados à criança, entendemos que o cinema é bastante eficaz
na operacionalidade com suas imagens. A imagem cinemática, do ponto de vista deste trabalho,
é uma operação que afeta e significa, sem necessariamente ser dependente de alguma escora
verbal. Uma vez que são produtos, como já pontuado, voltado à criança, percebe-se na imagem
cinematográfica, e o que a compõe, especificidade que as tornam mais inteligível possível. Se
podemos considerar o cinema uma linguagem, suas operações discursivas são realizadas através
dos elementos que dele não podem ser subtraídos, neste caso as imagens.

Na semiologia, encontram-se níveis de codificação da imagem por quem a assiste. Po-
demos defini-las como códigos universais (resultados da percepção primária); códigos naturais
(mais estruturados socialmente e colocados em ação pela analogia, por exemplo); e códigos
determinados pelo contexto social - “o domínio desses diferentes níveis de códigos será desigual
segundo os sujeitos e sua situação histórica, e as interpretações resultantes serão proporcional-
mente diferentes.“ (AUMONT, 2012, 262).

Embora as interpretações fílmicas, como já pontuamos, dependem de uma ordem
contexto-social maior de quem assiste ao filme, apreendemos os contos de fadas como um
dispositivo que opera a partir de códigos universais e próprios. O que significa que as imagens
materializadas em filmes de contos de fadas podem ser lidas por uma percepção primária; capa-
cidade inata de olhar para uma imagem, e a partir de sua aproximação e analogias; estruturas
organizadas socialmente e as quais facilitam a incorporação dos significados das imagens. Talvez
essa seja a justificativa mais condizente com sua capacidade de “falar” para uma grande variedade
de público, embora o cinema não escape de interpretações diversas segundo os códigos de cada
contexto social. O que é importante diante dessa reflexão é a facilidade de assimilação do que
está operado em cena.

Umas das questões principais em torno da imagem é a “maneira como veicula as infor-
mações e como são respectivamente compreendidas.” (AUMONT, 2012, 260). As enunciações
imagéticas podem ser implícitas, sem formulações, “nem por isso menos formuláveis verbal-
mente” (2012, 260). As diferentes escolas da corrente semiológica, as quais se ocupam sobre
essa questão, refletem que “a imagem só tem dimensão simbólica tão importante porque é capaz
de significar - sempre em relação com a linguagem verbal”. Subtrai-se aqui a consideração sobre
a imagem como um “meio direto de expressão do mundo”, sem que esta não mantenha relação
com a linguagem verbal (2012, 261). Para este trabalho, no entanto, surgem dúvidas sobre
essa dependência imagética do verbal. Se o cinema pode ser considerado uma linguagem ou
um meio em que se opera uma linguagem, é porque o dispositivo cinematográfico significa por
vias próprias e por meios diferentes de outras formas de comunicação. A imagem, sobretudo
em filmes voltados às crianças, precisa operar em um grau bem mais inteligível. Caso contrário
estaria sob pena de insucesso. Vale inserir aqui uma provocação a qual não estenderemos refle-
xões profundas. Por que um filme do gênero de contos de fadas faz mais sucesso que outro? Se
eles preservam as mesmas características e bases comuns: espólios da oralidade dos contos de
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outro tempo, qual seria a justificativa para que Frozen seja considerada a produção mais rentável
na história de filmes animados e Valente não, por exemplo? É óbvio que esse questionamento,
feito dessa forma, desconsidera uma variedade de fatores, o qual para ter alguma razoabilidade
mereceria um estudo da conjuntura desses filmes. Esse insucesso ou sucesso fílmico é em
decorrência de qual, ou quais fatores? Do que é específico do cinema, suas imagens?

Os contos de fadas, por exemplo, não precisam determinar sua temporalidade. Eles estão
no princípio do era uma vez, embora isso signifique certo grau de precisão para alguns autores,
como é o caso de (CARTER, 2005). O que defendemos aqui é que o poder evocativo da imagem
independe do verbal que a acompanha. O que sinaliza que a justificativa imagética é concreta.
Diferentemente da palavra, genérica, carregada de noções gerais, à imagem reserva-se a precisão:
“o cinema jamais nos mostra a casa ou a árvore, mas tal casa particular, tal árvore determinada”
(MARTIN, 2011, 23). O que subtrai da imagem uma certa abstração, aspecto inerente à palavra.
Como a narrativa audiovisual opera no campo imagético, ela precisa alcançar, por menor que
seja, certo grau de compreensibilidade.

Ainda sobre a temporalidade dessas narrativas algumas questões se destacam. A re-
produção do conjunto de imagens que compõem nosso corpus é visivelmente marcado por
um determinado tempo. São filmes que discursam, pela via do maravilhoso, operando o que
encantado, para postularem sentidos e significados construídos na cultura. Percebe-se nessas
narrativas um certo apelo ao uso da imagem da princesa encantada. Para justificar esse corpo
como princesa, é preciso relacioná-lo a um tempo em que príncipes, princesas e castelos eram a
regra e parte concreta e determinante da organização de algumas sociedades.

Parece que é através dessa aparente ingenuidade cinemática temporal que se preserva
certo imaginário social sobre o corpo da menina. Os filmes que compõem o nosso corpus

são baseados em contos literários. Portanto, é comum que sobre eles estejam materializados
vestígios de uma temporalidade advinda da “origem” do conto oral, e que, portanto, se estende à
forma cinematográfica. Se esses vestígios permanecem em razão dos contos orais, possivelmente
os imperativos sociais e culturais desse primeiro tempo também se conservam nas histórias
adaptadas. Valente é uma narrativa que não é, necessariamente, baseada em contos de fadas. Além
disso, é a narrativa em que se percebe mais distanciamento dos imperativos sociais androcêntricos
presentes em filmes desse tipo. Nesse sentido, a consequência em se reproduzir histórias baseadas
em contos literários, já demarcadas pela organização social de sua originalidade, é a continuidade
do imaginário sócio-cultural de um tempo justaposto a outra temporalidade.

A reprodução imagética da princesa encantada, a partir das adaptações de contos de
fadas, nesse sentido, tem um propósito de reafirmar uma socialização que há muito deveria ter
sido “superada”. Ao trazermos para o texto essa possibilidade de socialização, estamos inferindo
que, neste caso específico, sob o corpo da menina impera não só a superficial incorporação do
querer ser princesa, ao fazer uso dos vestidos longos, da coroa, ou aspirar o encontro com seu
príncipe encantado. O imperativo é histórico e social, construído segundo uma visão de mundo
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em que as definições sobre o corpo feminino era limitantes, aprisionadoras. O cinema, portanto,
em suas imagens, carregam alguma coisa mais do que aquilo que está no nível da inteligibilidade
natural e imediata de quem assiste ao filme. Esse grau de reprodutibilidade, no qual se conserva
certos parâmetros e significados comuns, concede aos contos de fadas o status de atemporal,
além de ser um meio de assimilação com aquilo que já foi construído sócio-culturalmente, a
partir da historicidade dos contos orais maravilhosos e como eles foram estruturados na história.

Para alguns teóricos, a imagem, aspecto elementar cinematográfico, é uma operação
ambivalente. São materializadas através de operações técnicas, as quais são capazes de reproduzir
exata e objetivamente o real. Se isso é verdade, o resgate temporal que os contos de fadas
fazem através de suas imagens, bem como seus significados, são ainda mais concretos quando
readaptados e postulados pela via do prazer ingênuo e infantil. Por outro lado, as imagens
também são manipuláveis e, por efeito, moldadas por seus realizadores, segundo suas próprias
visões de mundo; “um dado cuja existência se coloca simultaneamente em vários níveis de
realidade, por um certo número de características fundamentais”(MARTIN, 2011, p. 21) Ainda
sobre o aspecto ambíguo do poder evocativo da imagem, Martin destaca que “quando o homem
intervém, coloca-se, por menor que seja, o problema daquilo que os estudiosos chamam de
equação pessoal (grifo do autor) do observador, ou seja, a visão particular de cada um, suas
deformações e suas interpretações, mesmo que inconscientes”. (2011, p. 24).

Umas das funções da imagem é restituir à câmera o registro que se faz dos acontecimentos
extradiegéticos, sejam eles do passado, presente ou do futuro. A imagem filmada é mediadora
da aproximação entre o real e a ficção. É realista e sua aparência é dotada de características da
realidade. A destacar seu movimento, que se pode tomá-lo como o “caráter mais específico e
mais importante da imagem fílmica”. (MARTIN, 2011, p. 22)

A imagem fílmica suscita, portanto, no espectador, um sentimento de realidade bastante
forte, em certo casos, para induzir à crença na existência objetiva do que aparece na tela.
Essa crença, essa adesão, vai das reações mais elementares, nos espectadores virgens
ou pouco evoluídos, cinematograficamente falando, aos fenômenos bem conhecidos de
participação (os espectadores que advertem a heroína dos perigos que a ameaçam) e de
identificação com os personagens. (MARTIN, 2011, p. 22-23)

A possibilidade de identificação exercida através do nosso corpus parece ser um fato bas-
tante perceptível e inegavelmente bem exercido e materializado sobre os indivíduos e indivíduas,
dado o número de produtos, por exemplo, derivados das protagonistas e suas narrativas. Esse as-
pecto, o identificar-se, talvez perpassa um processo constitutivo narrativo e de expressão fílmica
complexa, o qual opera a partir de certas transcodificações. Como exemplo, e já supracitado, o
da temporalidade.

O grau de precisão imagético-fílmica não subtrai do seu caráter, todavia, a expressão de
ideias gerais e abstratas. Isso acontece porque, como já percebemos ao longo do texto, as imagens
operam em um nível simbólico. A rainha Elsa e a princesa Anna podem se dirigir a qualquer
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público, e tais representações imagéticas possibilitam identificações plurais, diversas. Apesar
dessa representação imagética e possibilitadora de identificações individuais e diversas, Elsa e
Anna, para seguir com as protagonistas de Frozen (2013), representam, na verdade, poucos, senão
apenas um modelo imagético. O que percebemos a princípio é um paradoxo dialógico, entre
imagem e visualizador. A generalização, portanto, a possibilidade de identificações variadas,
opera na “consciência do espectador, a quem as ideias são sugeridas com uma força singular
e uma inequívoca precisão pelo choque das imagens entre si; é o que se chama de “montagem
ideológica” (MARTIN, 2011, p. 23).

Esses processos, os quais podemos chamar de figurativos, afetivos e significantes, gerado-
res de sentidos, sustentam o que é mostrado em tela. A materialidade do cinema, a imagem, figura
algo, representa. Sua estética, isto é, seu tratamento, e a operação de escolhas precisas sobre o
real, procura sentidos afetivos, corrobora com a verossimilhança do que é mostrado. Seu valor
intelectual, portanto, a construção da imagem ou a possibilidade de apresentá-la sob determina-
dos ângulos, técnicas, faz direcionar sentidos significantes. O caráter da imagem é quase mágico,
e através da câmera “cria algo mais que uma simples duplicação da realidade”.(MARTIN, 2011,
p. 15)

As imagens, assim com as palavras, carregam sentidos denotativos. Isto é, às imagens e
às palavras se relacionam com seus significados literais, levando-se em conta seus vínculos com
seus respectivos objetos os quais representam. Contudo, à medida que tais imagens e palavras
são empregadas na cultura, ao longo da história e das organizações sociais, aglutinam-se a elas
sentidos, conotações, significados sócio-culturais. Já os sentidos conotativos são as interpretações,
como se percebe, desta aplicação de palavras e, neste caso, de imagens, na cultura feita por
indivíduos e suas experiências de sociabilidade. Este segundo significado independe dos sentidos
construídos e organizados socialmente. É na conotação “que encontramos a dimensão social da
[imagem]/linguagem”. (TURNER, 1997, p. 53). No caso das imagens, interesse particular desta
análise, percebe-se a carga cultural existente a suas representações. Sobretudo se falando de
produções audiovisuais; o ângulo da câmera, a posição da imagem enquadrada, a iluminação, as
cores, e outros elementos particulares do cinema são potencialidades as quais presumem algum
tipo de significado social. Quando assistimos ao filme, “torna-se especialmente evidente que não
estamos lidando apenas com o objeto ou o conceito que representam, mas também com o modo
em que estão sendo representados. (1997, p. 53, grifo do autor). De forma sucinta, o campo
que se reserva, especificamente, ao estudo dos significantes e dos significados é a semiótica.
Essa área de estudo interpreta os significados sociais como “produto das relações construídas
entre ‘signos’” (1997, p. 54). Qualquer elemento que se julgue na cultura significativa pode ser
considerado um signo. Dividido em duas partes, os signos podem ser compreendidos como;
significante e portanto materialidade do signo, imagens, fotografias, palavra; e significado, valor
mental atribuído a ele, segundo uma contextualidade subjetiva, social, histórica.

Segundo o Physician Guide to Media Violence (1996), há influência da mídia na for-
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mação da criança. Para o guia, a criança é orientada “pelo mecanismo através do qual [. . . ]
apropria-se do conhecimento pelo viés da observação e do exemplo que lhe são representados”
(FOSSATTI, 2011, p. 11). O mundo encantado são canais, onde se ajuntam valores, os quais
são, em muitos contextos, são o primeiro contato da criança com o mundo real. Nesse sentido,
não há absolutamente nada, se aceita essa proposição, de espontaneidade nos contos de fadas
adaptados pelo cinema. O cinema e os seus universos carregam sentidos, pretensões e, embora
dificilmente possamos precisá-los, podemos, todavia, assisti-los com outro propósito, a partir
de um olhar crítico. Tentando, em virtude, entender suas possíveis configurações, significados
e sugestões sobre a vida social, sobre os sujeitos e suas relações. O cinema, “uma prática de
significação” (FOSSATTI, 2011), é, portanto, uma forma de contar. Contar algo do real, mas
atraído pelo encantado ou, em determinados casos, pelo fantástico. O conto é, sobretudo, uma
metáfora recôndita da vida e das questões sociais. Se há sentido no cinema e em seu conjunto de
imagens, seus significados podem ser lidos e interpretados. Apesar de a experiência visual ser
imediata, direta, e até inata, isso não quer dizer que seus sentidos sejam de fácil inteligibilidade,
sobretudo aquelas imagens “produzidas em um contexto afastado do nosso (no espaço ou no
tempo, as imagens do passado costumam exigir mais interpretação)”. (AUMONT, 2012, p. 262)

Se considerarmos o espectador do filme como um indivíduo em formação, tais questões
estarão ainda mais passíveis de questionamentos. Sobre isso temos algumas observações. Pri-
meiro precisamos esclarecer que tratamos esse potencial espectador, a criança, como um sujeito,
como já dito, em formação identitária. Dizer que a criança está em formação identitária, todavia,
não significa que não reconhecemos o processo de formação humana um fenômeno contínuo. É
correto afirmar que indivíduas e indivíduos estão em desenvolvimento sensível-motor até a sua
morte.

Pode-se inferir que há variações identificatórias, dependendo, por exemplo, da forma
como esse público é interpelado. Se a princesa é de etnia negra e pele preta, caucasiana e pele
branca, magra, gorda, “feia” ou “bonita”, se há a preferência da cor rosa a outras, são medidas
fomentadoras para plurais identificações, de acordo com as subjetividades de cada indivíduo22

que assiste ao filme.

Sendo assim, o reconhecer-se não é exato, tampouco preciso. Ele é, contudo, politizado.
Trata-se de um público heterogêneo, logo, munido de uma política identitária, o que para
(HALL; SILVA; LOURO, 2006) seria aquilo que ele chama de sujeito pós-moderno. A criança é
um sujeito que também produz cultura, portanto, reelabora e interpreta todos esses estímulos
midiáticos. É um indivíduo indubitavelmente ativo e responde a esses conteúdos e àqueles
aspectos supracitados segundo seu contexto familiar e social, o que implica uma nem sempre
identificação com os universos fantásticos (FOSSATTI, 2011)

Ainda assim, vale questionar se o sujeito pós-moderno, entendido por Hall como
22 Não pretendemos fazer aqui uma análise semântica do corpus, o que significa compreender os sentidos que a

recepção dá ao filme, vale lembrar.
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liberto de seus apoios estáveis nas tradições e nas estruturas, por efeito das transformações
associadas à modernidade (2006, p. 25), inclui crianças em processo de formação identitária. Se
o questionamento é válido, propomos também uma resposta-reflexão. Esse sujeito liberto dos
apoios até então entendidos como estáveis, transformados pelas tensões pós-modernas, inclui,
de fato, as crianças. Podemos aqui acionar a ideia que se reserva a pensar sobre a pedagogia
cultural das sociedades contemporâneas. Isto é, tomar o que se produz na cultura: cinema, TV,
jornais, brinquedos, video games, livros, etc., como espaços de circulação de poder, sobretudo
como dimensões pedagógicas. Além de reconhecer a possibilidade da evasão do poder, da
decodificação dos signos e significantes da cultural por parte das crianças também. Apesar disso,
não perder de vista que “as corporações produtoras da cultura infantil da América são os mais
influentes pedagogos e políticos.”(KINCHELOE, 2001, p. 24)

Não resta dúvida que as instituições como a igreja, a escola e a família desempenharam
papel fundamental na vida dos indivíduos e indivíduas, seja em aspectos morais, emocionais,
políticos, econômicos. Contudo, como apontado por (HALL; SILVA; LOURO, 2006), esse sujeito
entendido como pós-moderno, desarticulado identitariamente, e o qual costura à sua própria
identidade, aspectos variados, segundo uma variedade de intersecções subjetivas e coletivas, tem
experimentado, cada vez mais, interferências através de outros âmbitos. Curiosamente, o caráter
familiar tange, pelo menos em nosso corpus, os contos de fadas de forma bastante regular. A
ideia de família, das relações afetivas, em maior ou menor grau, entre a figura masculina e a
feminina, sempre se materializa nos contos de fadas encantados. Se a questão familiar se esvazia
no empirismo cotidiano, na transcodificação fílmica ela é reafirmada, reiterada e, talvez, ainda
um imperativo determinante para que certos imaginários sociais prevaleçam incorporadas nas
produções midiáticas. Segundo (MIRA, 2017) há uma vasta literatura que salienta toda essa
organização lúdica e sua influência sobre a infância. Para a autora, os contos de fadas teriam,
neste sentido, um valor lúdico-pedagógico, o que pode propiciar a exploração dos sonhos e da
alma e, assim, “transmitindo mensagens que ajudam as crianças a compreenderem melhor o
mundo”. (2017, p. 26)

A criança é introduzida numa certa ordem mental, aproximando-a da vida adulta,
descobrindo - inicialmente de forma intuitiva e, posteriormente, de forma cognitiva
e reflexiva - os elementos essenciais da condição humana, como a morte, o amor, o
crescimento. Como mentiras que encerram profundas verdades, estes contos abordam
problemas interiores dos indivíduos e apresentam, através do simbólico, soluções
válidas de acordo com o referencial cultural da época, contribuindo para o desenvol-
vimento mental e emocional das crianças. Ao recordar a forma como o herói ou a
heroína ultrapassou os obstáculos, a criança acredita que é capaz dessa coragem, tendo
um papel pacificador e securizante. (MIRA, 2017, p. 26-27)

As animações de contos de fadas são habilidosas na coaptação do grande público. Seus
alcances de audiência e faturamento são tão extraordinários como seus universos narrativos.
Exploram possibilidades, imaginários. Organizações que estão submetidas a uma rede de signifi-
cados e, além disso, envolvendo uma série de instâncias sociais sobre os sujeitos.
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As produções cinematográficas de animação de contos de fadas estão envolvidas em uma
vivacidade dinâmica e bastante complexa. Estender a observação dos contos para além do prazer
é, entre outras coisas, apreender e questionar com certo teor de criticidade a força cultural que
se legitima por meio dos filmes animados. O que pode significar, entre outras coisas, um olhar
mais minucioso sobre as produções e suas mensagens e, como resultado, desnudar uma visão
bastante conservadora do mundo, apesar de certos deslocamentos.

2.3 Capital simbólico do The Walt Disney Animation

O Walt Disney Animation Studios, fundado pelos irmãos Walter Elias Disney e Roy O.
Disney, perceberam, desde muito cedo, a riqueza na possibilidade de adaptar narrativas de contos
literários (FOSSATTI, 2011)). Foi Branca de Neve e os sete Anões, adaptação do conto dos
irmãos Grimm, lançada em 1937, que consolidou a empresa mundialmente, narrativa que se
tornou alguns anos mais tarde “a maior bilheteria dos Estados Unidos até 1939” (2011, p. 38).
Embora esse longa-metragem não tenha sido a primeira produção animada dos estúdios, foi
esse modelo cinemático, reapropriação e adaptação cinematográfica de narrativas literárias, que
ultrapassou gerações, imaginários, tornando-se um símbolo de moral estadunidense, agregado
à ideia do amor romântico, de príncipes e princesas e pelas figuras vilanescas da bruxa e da
madrasta (aqui condensadas na mesma personagem). Ademais, a animação de Branca de Neve,
além de outras posteriores, tornou-se o principal meio de receita da empresa (2011).

Até o ano de 1937, o WDAS se limitou a fazer curta-metragens, os quais tinham como
utilidade servir de ‘trailers’ para grandes produções. No entanto, a prática não era rentável, o
que impulsionou a empresa a se voltar à produção de grandes narrativas cinemáticas. Aquele
primeiro longa-metragem, Branca de Neve e os sete anões, ainda é tido como referência em se
tratando das produções animadas. Do ponto de vista técnico e artístico, tal produção transformou
os modos de fazer cinema. (FOSSATTI, 2011)

O WDAS não foram os únicos na corrida pela fatia da emergente possibilidade de
produção animada no cinema ainda no século XX. A 20th Century Fox Animation e a Dreamworks

Animation foram também, embora bem mais tarde, empresas que aqueceram o mercado e o
meio de entretenimento. Em vista disso, os contos de fadas foram ganhando visualidades plurais,
“enriquecidas com aspectos lúdicos, onírico e fantasioso, transportando o espectador a mundos
mágicos e encantados“ (FOSSATTI, 2011, p. 9). Todavia foram os irmãos Disney os pioneiros
bem mais sucedidos das produções de animações encantadas, “abrindo caminho para uma nova
era dos contos de fadas animados” (2011, p. 38).

O caráter familiar das narrativas animadas do WDAS não é um aspecto gratuito e teve, e
ainda tem a intenção, de não se distanciar do público e daquilo que já está familiarizado com o
imaginário social. Tal característica foi possível com o trabalho de artistas ingleses especialistas
em contos de fadas. Pode-se dizer que, após a produção do primeiro longa-metragem dos estúdios,
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no qual se representou uma ampla categorias de arquétipos, formatou-se um padrão e, à vista
disso, garantiu a assimilação do público para o gênero. Isso configura uma fórmula passível
de identificação das narrativas (FOSSATTI, 2011) Possibilitando ao público, portanto, refletir
seus desejos, medos, receios no que é dramatizado em tela, mesmo se tratando de um universo
indiscutivelmente maravilhoso .

Tal aspecto é importante para esta pesquisa, visto que tal modelo é um eixo significativo
para a construção narrativa e fílmica do nosso corpus. O caráter familiar, aspecto que acompanha
as produções animadas de contos de fadas desde seus primórdios são, em nossa visão, um
elemento chave para analisar as produções animadas do WDAS. Visto que, de uma maneira ou
de outra, a família está ligada àquilo que corresponde ao ser princesa e que, por efeito, dá vazão
a um conjunto de construção específica desses corpos cinemáticos, os quais embora se perceba
diferenças entre si, mantêm um horizonte semelhante, ligados uns aos outros.

Com o sucesso comercial, o WDAS endossou, aos longos das décadas, seu interesse pelo
universo dos contos literários transcodificados em contos de fadas pelo aparato cinematográfico.
O conjunto de obras cinemáticas desses gêneros de produção consolidou-se “como carros-chefe
da Disney”, e o que implicou em seu sucesso financeiro (FOSSATTI, 2011, p. 39). Em 7 de
dezembro de 1941, com a chegada da Segunda Guerra Mundial, o WDAS se viu obrigado a
parar, temporariamente, suas produções e aquilo que vinha lhe rendendo reconhecimento social
e econômico. Com os Estados Unidos da América aliando-se ao conflito contra a Alemanha
nazista, o WDAS ficou com a responsabilidade da criação de propagandas publicitárias para
o governo. O teor maravilhoso e os contos animados de fadas deram lugar, então, a outros
propósitos ideológicos, e os quais foram fortemente veiculados na mídia.

Foi nesse período também que personagens como Zé Carioca e o galo Ponchito foram
criados pelos estúdios, com o objetivo de aproximar os EUA de países sul-americanos, como
Brasil e México. A incursão se mostrou satisfatória aos criadores de narrativas encantadas WDAS,
uma vez que o momento também serviria como uma oportunidade de angariar novos públicos, o
que atenderia, portanto, os interesses mercadológicos dos irmãos Disney.

Com o final da guerra, o WDAS retomou sua produção animada, o que culminou, em
1950, na criação de sua segunda princesa, Cinderela: adaptação de contos e histórias encantadas
e também sucesso de público. Em 1959, com a Bela Adormecida, o cenário não foi diferente,
embora a produção fosse bem mais ambiciosa: realizada em setenta milímetros, “da mesma
maneira que as superproduções com atores” (FOSSATTI, 2011, p. 42).

Entendemos esse processo evolutivo da produção de narrativas animadas como um
acontecimento que atendia a interesses mercadológicos, sobretudo. Decerto, isso não invalida o
caráter artístico do cinema. Contudo, tal fato corroborou para uma ordenação simbólica social na
cultura, na qual se incorporaram valores gendrados, portanto de papéis sociais distintos entre si,
entre homens e mulheres, e crianças, de hierarquização do gênero, divisão e entrincheiramento
das liberdades individuais entre grupos e indivíduos. O que vem corroborando para a construção
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de comportamentos, reforçando padrões, imaginários, conceitos sobre os corpos dentro da dita
“normatividade” social.

O conjunto de produções animadas do WDAS não se trata apenas de um processo
histórico, cultural, técnico e artístico de reapropriação literária de contos de fadas pelo aparato
cinematográfico. Não pretendemos inferir hipóteses superficiais e frágeis sobre as intenções
do grupo estadunidense. Esse não é, também, o propósito do trabalho. Tal percurso é de difícil
acesso e carrega pouca clareza em suas reflexões. Todavia, a construção histórica de produções
culturais carrega sentidos mais extensos que vão além dos objetivos econômicos, uma vez
que tal produção está em permanente interação na cultura, isto é; reapropriando, modificando,
absorvendo, recusando, subtraindo e sofrendo tantas outras influências, por vários fatores, por
vários agentes.

O WDAS não é apenas um exemplo de um grupo específico, de um determinado segmento,
bem-sucedido. Ele é um agente significativo que corrobora na construção histórica e cultural
dos processos e relações sociais. O que quer dizer, em nossa perspectiva, um conjunto não só de
bens físicos, meios de produção e de acúmulo capital. As produções narrativas são, somadas a
isso, poder e capital simbólico, nas quais, entre outras coisas, pode-se perceber inferências sobre
a ordenação social.

Podemos entender as narrativas animadas como participantes ativas de sistemas sim-
bólicos, e as quais poderiam ser consideradas instrumentos de comunicação. Seu exercício de
poder estruturante é possível porque elas são, assim como os sistemas simbólicos que as regem,
estruturadas. Seu poder é possível, e se manifesta, por um estado de cumplicidade daquelas que
não sabem que lhes estão sujeitos. (BOURDIEU, 1989)

O exercício desse poder simbólico, força invisível, é um meio pelo qual se constrói a
realidade a fim de que se modele uma ordem: ideológica, de classe, regimes de gênero, sobre
o tempo, espaço etc., através da qual se tece discursos sobre o mundo social. Sua pretensão é
a concordância entre as inteligências. Os símbolos, que para este trabalho estão presentes no
corpus desta pesquisa, são instrumentos da integração social. São, além disso, instrumentos de
comunicação e através deles é possibilitado a anuência “acerca do sentido do mundo social que
contribui fundamentalmente para a reprodução da ordem social [. . . ]”(BOURDIEU, 1989, p.
10). O funcionamento dessa estrutura, intermediada pelo poder simbólico de seus instrumentos
comunicativos, relaciona-se aos interesses de classes dominantes. Suas ideologias, “produto
coletivo e coletivamente apropriado”, condizem a interesses particulares, mas que se materializam
como universais, comuns e pertencentes ao coletivo. (1989, p. 10)

Surge aqui a questão sobre ideologia, classe, o que é dominante e dominado, não
somente naquele sentido economicista, mas reapropriado e expandido em seu significado, em
relação à organização social e tudo aquilo que nela está envolvido. Rediscutiremos isso mais
detalhadamente nos próximos capítulos. As relações que se dão no âmbito comunicativo são
relações também de poder e dependem do poder material, ou simbólico acumulado por seus
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agentes, ou instituições. O que significa que para serem reais e executáveis, precisam estar
relacionadas com a forma e o conteúdo de seus instrumentos de comunicação. (BOURDIEU,
1989). Tais instrumentos são estruturados e estruturantes, e é enquanto tal que exercem sua
função ideológica, política, econômica

de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para assegurar a
dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o reforço da sua
própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo
a expressão de Weber, para a domesticação dos dominados. (BOURDIEU 1989, p. 11)

A esfera social está envolvida numa luta simbólica, assim compreende boa parte das
Ciências Sociais. A cultura exerce tensão e é tensionada de modo que se imponha “a definição
do mundo social mais conforme aos [diversos] interesses, e [imposição] de posições ideológi-
cas [reproduzidas] em forma transfigurada [para essa pesquisa transcodificada] do campo das
posições sociais” (BOURDIEU, 1989, p. 11)
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3 A CONSTRUÇÃO SÓCIO-CULTURAL DE UMA PRINCESA

O nosso corpus é protagonizado por uma figura imagética que é parte da cultural popular.
Trata-se de um corpo demarcado cinematicamente como feminino. Quase sempre de pele branca,
olhos grandes e ‘encantadores’, cabelos compridos, longilínea e que adora cantar, além de
ser, jovem, claro. Dotada de um lirismo e predisposição quase sempre voltada à natureza, ao que
é materno e ao cuidado, a princesa, elemento sobre o qual abordamos neste item, é um corpo
cinemático carregado de significados, presente em 13 produções cinematográficas do WDAS.
Para entendermos esse corpo cinemático, precisamos apreender como ele é tomado na cultura, o
que implica considerarmos algumas definições feitas sobre o que é uma princesa e o que é ser

princesa23.

Antes de tecermos qualquer discussão embasada em teorias e reflexões formais, toma-
remos o próprio juízo do WDAS sobre quem pode ser considerada uma princesa. Para isso, foi
utilizado uma partícula imagética de uma narrativa fílmica para dar início a esta reflexão, Neste
caso, tomaremos como princípio a última animação lançada pelo WDAS, Wifi Ralph: Quebrando
a internet (2019). Embora não se trate de um universo pertencente ao cânone de princesas
encantadas, com aqueles elementos e personagens bem sublinhados dos contos de fadas e do
universo encantado, essa produção, extradiegética ao universo de princesas encantadas, sinaliza
aspectos importantes.

Em Wifi Ralph é apresentado um conjunto de personagens pertencentes a outros universos
maravilhosos. É o que se denomina um crossover24. Isto é, a mistura de dois ou mais universos
fictícios distintos, seja em uma cena, em um ato, ou até mesmo no conjunto fílmico em seu todo.
Na trama de Wifi Ralph, Vanellope, interpretada pela atriz Sarah Silverman, e Ralph, interpretado
pelo ator John C. Reilly, precisam salvar o universo digital e é lá que a protagonista, também
considerada pelos estúdios uma princesa25, encontra todas as suas antecessoras com o mesmo
23 No início dos anos 2000, o The Walt Disney Company lançou, vale destacar, a franquia intitulada Disney

Princess, composta, inicialmente, por 11 de suas princesas. Após dois anos de seu surgimento, a franquia tornou-
se uma das marcas mais bem-sucedidas do planeta, lucrando U$ 3 bilhões em vendas ao ano. Idealizada por
Andy Mooney, presidente da Disney Consumer Products até meados de 2013, a Disney Princess lançou revistas,
quadrinhos, mangás, fantasias, jogos eletrônicos, desenhos, seriados, singles, eventos, atrações temáticas e ainda
continuam a expandir, como o próprio site da empresa diz, “o estilo de vida de garotas para mais categorias.
Disponivel em <https://thewaltdisneycompany.com/disney-princess-proves-shes-still-the-fairest-of-the-land-
girls-lifestyle-brand-set-to-become-worlds-largest-in-2006/> Acessado em 16/1/2019.

24 A prática, que não é nova nos universos animados, tampouca a primeira vez exercida no cinema de animação, já
foi utilizada, por exemplo, em Shrek (2001) e Shrek 2 (2004), Shrek terceiro (2007), produções realizadas pela
DreamWorks, e nas quais misturavam uma diversidade de contos de fadas literários em um só universo.

25 Em Detona Ralph (2012), após o vilão Turbo mudar a programação do jogo, Vanellope perde o título de regente
da “Corrida Doce”. Para recuperá-lo, a personagens precisa atravessar a linha de chegada. Com a ajuda de Ralph,
Vanellope recupera seu título de princesa. Embora, ao final da história, é proposto pela personagem um modelo
de governo similar à democracia constitucional, onde ela seria a presidente.
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título26. As definições aqui postuladas sobre o ser princesa27 baseiam-se, a princípio, a partir da
própria materialidade fílmica de Wifi Ralph. O uso de materiais externos ao corpus se justifica
porque os filmes não são autônomos. Quer dizer, a compreensão do filme é realizada através de
outras produções, e a possibilidade de apreensão de seu universo é feita, portanto, “em termo de
outros universo”. O emprego da intertextualidade serve “para descrever o modo como qualquer
texto de um filme será entendido mediante nossa experiência ou percepção de textos de outros
filmes”. (TURNER, 1997, p. 69). Em uma das imagens28 de divulgação do filme supracitado,
temos Tiana, de a Princesa e o sapo, Rapunzel de Enrolados, Merida de Valente, Elsa e Anna
de Frozen, pertencentes ao nosso corpus. Ademais, temos Branca Neve, Cinderela, Aurora, Bela,
Ariel, Jasmine, Pocahontas e Mulan, além da protagonista da narrativa em questão, Vanellope,
ao centro. (Figura 1)

Figura 1 – Princesas Disney no crossover Wifi-Ralph: Quebrando a internet

Divulgação CinePop

26 Com o sucesso das últimas animações, o Walt Disney Animation Studios estaria pretendendo reunir todas as
princesas em um universo compartilhado. Segundo o Tracking Board, site especializado em notícia relacionadas
a Hollywood, os estúdios já estariam trabalhando no projeto e, inclusive, já teria encontrado uma roteirista
responsável. Disponível em <https://cinepop.com.br/disney-planeja-reunir-suas-princesas-em-filme-no-estilo-o
s-vingadores-140347> Acessado em 11/01/2019.

27 Existem controvérsias se personagens como Mulan, Pocahontas e Moana, podem ser consideradas parte da
realeza. Não entraremos, contudo, nesta discussão. Nossa consideração em dizer que todas as personagens da
imagem selecionada podem ser consideradas princesas sustenta-se na própria imagem e no que elas mesmas
atestam em uma das cenas na narrativa de Wifi-Ralph. Vale lembrar que Elsa e Anna, de Frozen, possuem uma
linha própria, distinta da Disney Princess. Elsa, no caso, se torna uma rainha, pelo menos em seu universo
diegético.

28 Há ainda a personagem chamada Elena, inspirada na cultura hispânica e latina, também considerada pelo WDAS
uma princesa. Sua narrativa se chama Elena of Avalor. Todavia, ela não foi inserida no crossover de Wifi-Ralph.
A subtração dessa princesa do longa-metragem se deu, hipoteticamente, porque sua narrativa foi desenvolvida
para TV. Ainda há Sofia, princesa e também criada para o canal de televisão da companhia.
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Vanellope, ao fugir dos guardas do mundo digital, entra em uma sala onde se encontram
as princesas Disney. É agora que as próprias personagens questionam Vanellope de modo a atestar
se ela realmente é uma princesa. Na imagem é demarcado um lugar específico, sublinha não só o
que pode ser encontrado dentro, mas denota sentidos específicos a respeito dos corpos entendidos
como princesa; a porta é em cor rosa, com detalhes em dourado, e o seu enquadramento, em
plano médio, dá oportuna ênfase na palavra escrita, Princesses. (Figura2)

Figura 2 – Lugar onde as princesas estão em Wifi-Ralph: Quebrando a internet

Autor

As perguntas feitas pelo grupo de princesas à protagonista de Wifi-Ralph nos ajudam
a tirar conclusões a respeito do que é ser uma princesa. De forma esquemática e resumida, a
tabela 1 exemplifica a partir de quais características, pontuados pelas próprias princesas, como o
universo encantado define uma personagem como princesa. A cena em questão não só categoriza
esse corpo, mas ironiza o que o próprio WDAS construiu ao longo de sua história em torno desse
signo encantado.
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Vale destacar uma observação, embora o WDAS, através de suas princesas e do crossover,
ironize o que foi construído ao longo da história sobre o ser princesa, os signos acionados
enfatizam ao mesmo tempo, a carga cultural, histórica e social sobre esse corpo. Isso acontece
não só pela indicação da figura 3, mas também pela relação que se dá entre Vanellope e as
outras princesas. Em uma cena, de mesma sequência, as princesas já “consolidadas” questionam
Vanellope sobre o tipo de roupa que esta veste, como se desconhecem, e de fato desconhecem, o
que não é vestido ou algo do tipo. Então são mostradas à vontade, deitadas, comendo pipoca,
tomando milkshake, sem os vestidos e suas coroas, vestindo blusas, calças, tênis, etc., embora a
cor específica de cada uma permanece em seus devidos novos modelitos.

Figura 3 – Princesas sem os seus trajes clássicos

Autor

Ao que tudo indica há um jogo discursivo ambivalente, no qual se brinca (questionando)
o signo princesa, ao mesmo tempo, que o reitera (reforçando-o). Duas questões se destacam
nesta incursão dos estúdios; 1) o uso da ironia e a possibilidade de (re)significação só acontece
fora do universo diegético de cada personagem encantada. Isto é, até hoje, não coube à Elsa e
Anna em determinado momento de sua narrativa, por exemplo, decidir “ficar à vontade” como
fizeram na cena supracitada. Claro que há ressalvas, Merida, em Valente, rasga literalmente seu
vestido de princesa. Moana, embora não seja personagem pertencente ao nosso corpus, nega
em certa medida o título; 2) essas aparentes rupturas acontecem no crossover, mas não são
rupturas, e sim deslocamentos, os quais dão margem para se voltar ao lugar que temporariamente
foi deixado. Após ficarem “à vontade”, as princesas são chamadas de novo ao serviço. Isto é,
precisam colocar o vestido, encenar e serem encantadoras como sempre são.

Vale ser pontuado é que as definições aqui abordadas sobre esse corpo como princesa
não podem ser lidas como algo hermético. As construções imagéticas sobre o feminino na
literatura e, por conseguinte, no cinema, e na mídia em geral, são representações que seguem
um percurso social condizente com a temporalidade em que estão inseridas, ou que foram
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criadas. Em um tempo, por exemplo, altamente envolvido pelas tecnologias midiáticas sociais,
a identidade e seus reflexos são plurais e inegavelmente apropriados e ressignificados (MIRA,
2017) (Figura 4)29. Isso quer dizer que as definições construídas neste texto a respeito das
princesas é uma maneira de apreender esse corpo, esquematizar uma análise, tensioná-lo ao
juízo do nosso panorama crítico e metodológico. Portanto, não estamos desconsiderando outras
possibilidades de apropriação, de significação além da absorção das construções simbólicas
cinemáticas.
29 No conjunto de imagens da (Figura 4), pode-se perceber a exemplificação sobre a qual refletimos. Percebe-se

uma caracterização mais adulta e menos “princesa” das personagens Jasmine, Vanellope, Rapunzel, Cinderela,
Merida e Ariel, Anna e Bela. As imagens estão disponíveis na plataforma Instagram em <https://www.instagra
m.com/snaptweet/> Acesso em 11/02/2019.
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Figura 4 – Princesas Disney redesenhas, com traços mais adultos e mais “rebeldes”

Instagram: Snaptweet. Disponível em: https://www.instagram.com/snaptweet/> Acesso em 11/02/2019.

Uma princesa pode ser muitas coisas e, bem como as identidades, as quais estão diluídas
por uma rede complexa sócio-cultural (HALL; SILVA; LOURO, 2006), a personificação cine-
mática, bem como a identificação e o significado dado a essas construções podem comportar
muitas sobreposições, uma vez que o diálogo entre mídia e público esbarra sempre, ou quase
sempre, em modelos dialógicos. Esses aspectos encontram respaldo, por exemplo, nas discussões
da fluidez identitária, na agência dos sujeitos diante à cultura, e no papel dos grupos sociais
e de indivíduos na construção do imaginário popular refratado na esfera midiática (VILAÇA;
TONDATO, 2017). Discordamos, portanto, de qualquer definição que tome os sujeitos como
inertes, os quais não teriam papel fundamental na organização social e nas relações baseadas na
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cultura. A presunção de que os “receptores são historicamente inocentes e puramente receptivos,
[. . . ] sensíveis as imagens e seus efeitos de verdade ou realidade” é um equívoco (LAURETIS,
1992, p. 66. tradução nossa). Toda imagem, assim postula os estudos feministas, pertence à
cultura. Portanto, assim como é inverídico a ideia de inércia histórica das mulheres, deve-se ter
em mente que as imagens são potencialidades de contradições, tanto na esfera da subjetividade
como também dentro dos processos sociais. (1992, p. 66).

Porque parte desta mesma cultura que o WDAS vem midiatizando, a partir dos anos 1990,
representações mais plurais em suas animações de contos fadas, apesar de serem construções
cinemáticas femininas através das quais se privilegia um movimento emancipador questionável.
Tal perspectiva dos estúdios se deu, talvez, devido às ambivalências deixadas pela segunda onda
das lutas feministas, nas quais se priorizou autonomia individual, escolha e avanço meritocrático
das mulheres, circunstâncias que dissolveram ações coletivas pregadas pelo feminismo. Esse
‘desvio’ da luta, se é que se pode chamar assim, reflete-se, por efeito, nas representações midiáti-
cas, embora tais construções não deixam de ser também uma resposta às demandas e pressões
sócio-culturais onde se concentra uma menor manifestação de poder. Uma vez transcodificada
e incorporada pela organização midiática, certas particularidades das pautas sociais mínguam,
esvaziam-se e/ou deslegitimam-se. As transcodificações midiáticas desconsideram, por exemplo,
o contexto histórico, social e institucional relacionados às pautas raciais. O que implica dizer que
no panorama neoliberal capitalista, todas as mulheres, de todas as etnias, classes sociais, estão
em pé de igualdade histórico-socialmente. O resultado desses arranjos é, entre outras coisas, o
reflexo e sua materialização nos produtos da cultura, sobretudo aqueles dominantes.

Segundo a filósofa Nancy Fraser, o feminismo submeteu-se, em certa medida, às lógicas
neoliberais (FRASER, 2013). É neste cenário que se tentou consolidar o “Girl Power”, não apenas
como espaço cedido às demandas das mulheres, mas também como estratégias de mercado,
do qual as princesas contemporâneas parecem fazer parte. Essa mistura de convicções opostas,
entre neoliberalismo e lutas feministas, arrasta-se como ressaca até a atualidade. Inclusive, é
neste cenário que o empoderamento feminino sofreu certa reapropriação, consequência das
mesmas contradições ideológicas nascidas dentro do próprio feminismo e de seu encontro com
o capitalismo neoliberal (RODRIGUES, 2016). É provável que o nosso corpus, igualmente,
tenha surfado nessas ondas de lutas - (re)apropriando pautas do movimento político e social
das mulheres sem perder seu caráter mercadológico, e sobretudo estruturante e reiterador do
imaginário patriarcal.

Talvez possamos inferir duas ideias, as quais carregam diferenças, mas que se relacionam
entre si. A primeira delas é que de fato tem havido certa resposta midiática, o que implicaria,
por parte das produções simbólicas, “atenção” às demandas da temporalidade em questão e
dos avanços de grupos como mulheres, gays, negros, etc. Isso significaria agência e atuação de
outros atores sociais, grupos e movimentos progressistas, por exemplo; os quais tensionam a
cultura a fim de que esta mude, que seja alterada e seja mais democrática, plural e diversa. Aqui
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se percebe o agenciamento e uma posição contrária à passividade dos indivíduos e indivíduas
que alguns autores refletem quando se trata do posicionamento do sujeito frente à cultura e às
dimensões sócio-históricas nela existentes. (LAURETIS, 1992; HALL; SILVA; LOURO, 2006;
LOURO, 2016; CONNEL; PEARSE, 2015)

A segunda reflexão que fazemos é que o caráter de mudança percebido nas representa-
ções das produções simbólicas de fato ocorrem, contudo, preservando significados, sentidos e
funções expressivas, entre as quais está a manutenção no capital simbólico que se solidifica a
cada reiteração efetivada. O que aponta para um estado de “falsa consciência” (EAGLETON,
1997; BOURDIEU, 2012) sobre a efetividade discursiva midiática. Pensa-se que há mudanças
e que a estrutura simbólica sofre tensões, quando, na verdade, seus objetivos estruturados e
estruturantes permanecem os mesmos. Essa segunda consideração encontra respaldo de certa
maneira naquilo que Fraser (2013) pontuou. Quer dizer, percebe-se o empoderamento feminino,
as questões das mulheres, e a urgência de pautas de grupos “minoritários” representados e
midiatizados, incorporados ao discurso, compondo a complexa rede simbólica e cultural dos
produtos culturais. Contudo, parece que se perde de vista a eficiência dos produtos simbóli-
cos em postular significância aos discursos, em criar pedagogias estrategicamente pensadas,
ideias, costumes, comportamentos, corpos construídos. O que implica dizer, para mais, que
embora exista atualmente outros modelos de princesas, “a maioria das representações [talvez]
veicularia padrões tradicionais, acompanhados por histórias que legitimam um certo modo de
olhar” (MIRA, 2017, p. 29) . A convergência entre essas duas ideias se dá no objetivo fim das
produções simbólicas; elas continuam estruturando a sociedade e a própria cultura segundo seus
objetivos estruturantes. Além disso, e paralelamente, neste caso, “inscrevendo marcas culturais
na visibilidade dos corpos” (2017, p. 29).

Ainda sobre o aspecto princesa, podemos entendê-lo como um signo conhecido historica-
mente e o qual se misturou à cultura por várias maneiras. Para os norte-americanos, essas figuras
da realeza se tornaram conhecidas, grosso modo, através de aspectos políticos e econômicos. Tal
signo começou a fazer parte do imaginário social, muito provavelmente, com o colonialismo
imposto pelas grandes monarquias. Tempo no qual a mulher estava, tanto no privado como no
espaço público, relacionada a certos valores e características impostos ao seu corpo.

As representações imagéticas têm um papel significativo na difusão de modelos iden-
titários culturais, e os quais padronizam e legitimam corpos. Em uma sociedade altamente
visual, é através também das imagens que as possibilidades de identificação são permitidas,
causando em quem as observa certa inclinação para o mostrado. Elas são cruciais no processo
de socialização e na construção das identidades de gênero, por exemplo (MIRA, 2017), além
de serem importantes para construções identitárias sociais. Não enxergamos em nosso corpus

uma potência que vislumbra apenas aquilo que tange gênero e sexualidade, mas um conjunto de
outros aspectos destinados ao corpo. Talvez, essas duas instâncias, gênero e sexualidade, sejam
mais incisivas e significativas para determinados corpos, em determinados contextos.
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Imaginário e imagens, aqui as cinemáticas, estão em uma profunda reciprocidade, e esses
dois polos interligam subjetividade, domínio mental, e cultural, campo social e suas produções
simbólicas. Apesar de serem reflexo, isto é, não o objeto, são tão reais quanto seus referentes
concretos. O que significa que não constituem pura ilusão, mas sobretudo evocam aspectos
para além delas próprias, funcionando como signos e carregando uma variedade de significados
simbólicos, através do tempo. (MIRA, 2017)

Podemos fazer um diálogo com Bourdieu (2012), o qual reflete sobre o trabalho da
construção simbólica. Para o autor, a esfera simbólica não se reduz a uma mera performatividade,
neste caso puramente visual, e a qual tenta apenas orientar as identidades. As construções
simbólicas, portanto, as visuais, se realizam em uma “transformação profunda e duradoura dos
corpos (e dos cérebros)” (BOURDIEU, 2012, p. 33). O que implica, à vista disso, um trabalho de
construção prática e para a prática, no qual são percebidas incursões que pretendem ser definitivas

e diferenciais (grifo do autor), impondo usos legítimos dos corpos. Embora as imagens visuais
sejam reflexos de um mundo real, materializadas em universos encantados e fantásticos, não
significa que são apenas ilusões. Elas são tão reais como aquilo que representa e suas funções “é
evocar outra coisa para além de si própria, através da semelhança, funcionando como um signo,
presentificando o objeto ausente”. (MIRA, 2017, p. 24)

A imagem, pertencente à esfera simbólica, porém, com objetivos práticos, a qual interliga
imaginário e imaginação, opera por regras específicas, isto é, a partir de referências históricas e
culturais. Toda essa conjuntura, no que lhe concerne, está sustentada na racionalidade masculina
e a partir de ideologias patriarcais (LAURETIS, 1992). Sendo assim, objetiva-se como um motor
ideológico, transmissora de valores e premissas sociais, históricas e culturais de uma determinada
subjetividade ou conjunto de valores e ideias (MIRA, 2017). A norma ideológica é branca,
masculina e heterossexual. O que é a imagem da princesa em produções audiovisuais seguindo
essa lógica? Um difusor de valores “ideais” sobre o corpo da mulher e sobre as expectativas
sociais sobre ele. A princesa, ademais, é um signo reconhecidamente parte da infância, mas
também manifesto em outras fases de vida do indivíduo/indivídua. Se identificarmos esse sujeito,
generificando-o como mulher ou menina, perceberemos que o quesito princesa é um signo
cultural paralelo à vida da menina e das mulheres. Ele está massivamente presente nos produtos
culturais de consumo, sejam eles literários, representações cinematográficas, no vestuário, nas
cores, na linguagem, nas experiências, ao longo da vida.

Se a menina é inclinada à identificação do signo princesa, a partir do consumo dos
diversos produtos signatários do trabalho de construção prática, refletido por Bourdieu (2012),
parte de uma bem organizada ordem tecnológica não somente sobre gênero (LAURETIS, 1994),
mas também de outros fenômenos para o corpo, em geral, na adolescência e na vida adulta
isso não é muito diferente. A transição da adolescência à fase adulta é, em muitos contextos,
sublinhada pela festa de debutante. Socialmente reconhecida como a transição de menina para
mulher, podemos destacar a festa, o vestido, o príncipe, a troca dos sapatos (do tênis para o salto
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alto), o anel e, um dos momentos mais importante, a valsa. Rituais sociais os quais marcam os
gêneros e o vislumbre de um caminho que se espera que a menina (assumindo-se mulher) trace.
Não é novidade que, no “universo” masculino, todo esse aparato é substituído por outros rituais,
às vezes dissimulados, pessoais, em círculos de amizade fechados. As tecnologias de gênero e
para o corpo, no que diz respeito ao “masculino”, são operacionalizadas de formas diferentes.
Embora com o mesmo propósito; domesticar o corpo.

No casamento, o rito segue uma linha bastante semelhante. Vestidos quase sempre
adjetivados como “encantadores”, coroas reluzentes, festas pomposas, salto alto, a cor branca
sinalizando a espera feminina e a romantização e sacralização do sexo, a aliança; na qual está
implicada a submissão, do cuidado do pai ao do marido, do privado ao privado. Fatores que estão
relacionados “à estética do corpo, felicidade aliada ao discurso de amor romântico”. (MIRA,
2017, p. 29)

A princesa não está presente unicamente no imaginário da infância; o seu conteúdo mí-
tico surge no quotidiano, nas práticas sociais, na indústria do consumo, nomeadamente
nas revistas, na televisão, no cinema, na festa de casamento, no namoro, nos concursos
de beleza, nos desfiles de moda, nos bailes e nas festas, propondo para as vidas reais
uma visualidade ideal de feminilidades. As princesas não são apenas personagens
fictícias, aparecendo os seus traços nas figuras públicas, personalidades históricas e
pessoas que encontramos no nosso quotidiano.(MIRA, 2017, p. 30)

Notadamente, as imagens que fazem referência ao ser princesa, socialmente mais re-
conhecidas, são as personagens do WDAS. Como já sinalizamos, ao todo são 16 personagens
que podem ser consideradas princesas30 construídas e circuladas ao longo dos 100 anos da
existência do WDAS. No entanto, devido à ampla capacidade de reprodução e alcance de público
das narrativas animadas, consumidos em uma variedade quase infinita, a midiatização desses
corpos cinemáticos com significantes construídos em princesa, não pode ser justificada pela
quantidade de personagens. Por essa perspectiva, apenas 25,86% das animações fílmicas WDAS

corresponderia ao universo de princesas encantadas, o que significa que das 58 animações,
apenas 16 são ou estão relacionadas ao gênero de princesas encantadas. Se considerarmos apenas
aquelas produções em que há visível demarcação de personagens como a família real, prince-
sas, príncipes, bruxa, magia, beijo encantado, casamento e o “viveram felizes para sempre”,
princípios inerentes aos contos literários encantados, esse número será ainda mais reduzido.

Suas produções não se limitam ao universo diegético de cada narrativa. Para corroborar
o que está posto no conjunto fílmico de cada animação, criam-se produtos derivados de cada
história de contos de fadas cinemáticos. A experiência vai além da tela, materializando-se,
como bem destacado pelo TWDC, em um estilo de vida próprio voltado para meninas. Tudo se
transforma em mercadoria, visando não só a produção dessas mercadorias, mas a distribuição,
sobretudo seu consumo (BECK; CUNHA, 2017). Intrínsecas a elas, estão o signos, significados,
os quais não estão passíveis de serem esvaziados, mas antes reforçados, imitados, incorporados,
30 Contando também personagens que não aparecem na figura 1.
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num processo contínuo e constante, mediado pelo mercantilismo moderno. A comodificação31

das produções, portanto, pode ser traduzida não só pelo seu caráter tangível, mas simbólico.

Para além da materialidade e do valor de troca, também as simbologias em torno do
objeto consumido são valorizadas [. . . ] o propósito não é só produzir bens, mas, sim
“organizar” - em círculos comodificantes - as estruturas de produção, de distribuição e
consumo, transformando bens tangíveis (e também ativos intangíveis) em mercadorias
inalienáveis como elevado valor de troca e valor-signo. (BECK; CUNHA, 2017, p.
139)

Os valores alcançados em vendas de produtos32 derivados desse universo encantando,
como citado no início deste trabalho , evidenciam não só o terreno mercadológico de um mundo
globalizado pautado pela serialização das coisas. É significativo, especialmente, por serem
vestidos destinados ao corpo feminino, mas, também, pelo significado histórico imbricado nas
rendas, pedras brilhantes, babados, paetês e coroas. Meninas e meninos não vestem apenas
roupas inspiradas em símbolos midiáticos. Incorporam, sobretudo, códigos e convenções daquilo
que tange às construções sociais do corpo.

Pode-se inferir que há uma reprodução incansável que personifica um certo corpo
feminino. Tais narrativas encantadas, levadas ao público de forma exaustiva, obedecem às regras
de formas narrativas e da expressão fílmica. O que as tornam produtos de fácil reconhecimento,
ao mesmo tempo, que corroboram para a cristalização de identidades e homogeneização de
comportamentos (MIRA, 2017).

É essa conjuntura que constitui “modelos identitários, propondo lugares reconhecidos
e modos de ser legitimados” (MIRA, 2017, p. 25) O signo princesa e o que ele significa está
relacionado não só a um indivíduo e ao modo como ele se enxerga. Ele está, também, relacionado
ao como os ‘Outros’ enxergam o ‘Eu’, o que envolve, não obstante, “uma idealidade de prestígio
social” (2017, p. 29).

Diante do exposto, podemos considerar que o ser princesa ancora-se não só em repre-
sentações midiáticas, mas no consumo de produtos derivados desses universos diegéticos. O ser
princesa é um produto, para ser consumido, sobretudo. Não só visualmente, mas incorporado no
cotidiano, na prática. O que é uma princesa está relacionado ao ideal social, histórico e cultural,
sobre o corpo feminino. Embora suas representações simbólicas não sejam determinantes, esse
corpo surge como um “modelo hegemônico de feminilidade; branca, jovem, heterossexual,
magra, “bonita” e dócil, indo ao encontro das características que a organização sócio-histórica
ainda privilegia em relação à feminilidade“(MIRA, 2017, p. 30) Pode-se considerar como prin-
cesa aquele corpo que espera pela felicidade, afeto ligado ao sentimento de amor romântico.
31 Referente aos aspectos de mudança social e cultural “Comodificar inclui mais que o trabalho, a posse, o preço, a

venda ou as interações restritas à avaliação utilitária do custo-benefício monetário de algo (valor de troca). A
comodificação se configura, como um macro processo de transformação de toda uma classe de bens e também
na reconfiguração de diversos domínios sociais em torno da geração do lucro” (BECK; CUNHA, 2017, p. 139)

32 Número que não contabiliza o mercado não oficial. Isto é, produtos pirateados.
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Possibilidade intermediada por uma figura masculina “e o desenrolar da relação amorosa entre
ambos” (2017, p. 30). Ademais, a princesa está relacionada ao lirismo, ao encantamento, à magia
e aos segredos da natureza. É um corpo cheio de dons, enigmático, um continente escuro e vazio.

3.1 Consolidação dos elementos cinemáticos

O panorama deste item, no qual incidem os elementos específicos passíveis de análise,
denominamos de papéis cinemáticos consolidados no gênero de contos de fadas. Suas categorias
são, respectivamente, o corpo e suas dimensões físico-simbólicas; gênero, feminilidade, raça,
classe. Elementos fundamentais por entendermos que são expressivos para atribuir significação à
imagem da menina em um corpo cinemático específico nas produções escolhidas. Essa interpreta-
ção sobre o panorama fílmico, e no qual repousam os elementos que serão analisados, como um
aspecto consolidado, está mais próxima de uma inserção hipotética à qualquer afirmação oclusa.
Para pensarmos o corpo cinemático presente no universo fílmico foi necessário particularizar as
unidades que, por efeito, dão contornos a uma determinada construção corpórea cinemática. O
que implicou, portanto, selecionar e separar diferentes elementos desse todo (FRANÇA, 2016).

Analisamos a soma desses elementos para apreender o que tal montante corresponde ou
personifica e se há semelhanças, ou disparidades entres os corpos cinemáticos, isto é; entre Tiana
(A princesa o sapo, 2009), Rapunzel (Enrolados, 2010), Merida (Valente, 2012), Elza e Anna
(Frozen, 2013). Se há também na significação cinemática dessas produções ambivalências manti-
das, significaria, portanto, a coexistência de discursos sociais divergentes, além da (re)afirmação
de um determinado imaginário e aquilo que se opõe a ele.

3.2 Transcodificação do social pela mídia

Talvez seja pertinente e emblemático lembrarmos de um acontecimento pautado de forma
ampla pela mídia; o casamento real do príncipe William e Kate Middleton, em 29 de abril de
201133. Achamos por bem situá-lo nessa pesquisa por conter aspectos semelhantes aos do corpus.
Após a cerimônia, como manda o protocolo, o casal real atravessou parte da capital inglesa em
sua carruagem. Além dos sorrisos e postura contidos da então duquesa Middleton, algo mais
chamou a atenção. Em determinados pontos do trajeto, William e Kate encenavam um movimento
em respeito à memória de soldados mortos em guerra. Ele prestava continências, levando a
mão direita à têmpora, em um gesto impetuoso, mirando o longe, com olhar fixo e imóvel.
Ela, parava de acenar para os súditos, olhava para baixo, em um movimento sutil, delicado,
comedido, servil. (Figura 5). Trata-se, no contexto daquele acontecimento, de uma instituição
extremamente conservadora: a monarquia britânica. Ainda assim é interessante olharmos para
esse acontecimento, midiatizado como “encantado”, “o sonho de toda mulher”, para entender
33 Estima-se que 2 bilhões de pessoas assistiram à cerimônia pela televisão e 72 milhões pelos computadores.

Disponível em http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,retrospectiva-2011-o-casamento-do-principe-
com-a-plebeia-kate-middleton,813581. Acessado em 15/10/2017.
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aquilo que (BOURDIEU, 2012) chamou de moral da honra masculina e submissão feminina.
Isso talvez ajude a entender como esses signos são midiatizados e reproduzidos pela mídia, e
como essas representações imagéticas têm papel integrador nas práticas culturais.

Figura 5 – Duque e Duquesa de Cambridge ao desfilarem no dia do casamento real.

Screenshot youtube

A cultura midiática é um campo de batalhas. Os discursos existentes nessa esfera cons-
troem conflitos através de suas imagens, de seu espetáculo e narrativa. A significação midiática
“descreve um modo como os discursos sociais são traduzidos em textos da mídia” (KELLNER,
2001, p. 76). Esses textos midiáticos nada mais são que discursos, ora significados pelo aparato
midiático, ora ressignificados, de modo a se alcançar, nem sempre possível - é preciso destacar
uma vez mais -, certos sentidos ou efeitos.

Cabe aqui resgatar o significado de ideologia34, valendo-se da releitura culturalista sobre
o conceito. Entende-se aqui o sentido do termo ideologia como um fenômeno social que não
diz respeito apenas à dominação econômica e de classe, reduzindo o termo à predominância
economicista. A compreensão refeita do termo se justifica porque, enquanto substância para
algum tipo de dominação, por exemplo, a ideologia está presente também em outras camadas
sociais e, portanto, estende-se às questões de gênero, sexualidade, raça, etnia. O que se pode
dizer, talvez, segundo algumas correntes de estudos culturalistas, é que essas outras ‘nuances’ e
aspectos usados como meios também de dominação submetem-se, ou estão atravessados, à
34 “Marx e Engels caracterizaram a ideologia como as ideias da classe dominante que obtém predominância

em determinada história. O conceito de ideologia exposto em Ideologia Alemã (Marx e Engels, 1975:59 ss.)
teve intuito mormente denunciativo da classe dominante, que conferiam a interesses particulares o disfarce
de interesse gerais, que mistificavam ou encobriam o domínio de classe, servindo assim o interesses de
dominação.(KELLNER, 2001, p. 77)
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conjuntura econômica e de classe (KELLNER, 2001). A ampliação feita sobre o entendimento
do conceito não significa a exclusão do sentido econômico e de classe contudo. Destaca-se isso
porque na produção de “A princesa e o sapo” (2009), por exemplo, percebe-se um forte discurso
ideológico sobre a esfera sócio-econômica de sua protagonista.. No filme, essas dimensões estão
intrinsecamente relacionadas não só ao gênero (gender), mas também ao aspecto racial, e são
preponderantes dentro da narrativa.

Vale elucidar outra questão, antes de prosseguirmos, sobre certo ceticismo a respeito
da ideologia. Nessa perspectiva reflexiva é dada pouca importância ao conteúdo. Preza-se aqui
a possibilidade de refutar a ideia de que os meios de comunicação são veículos “através dos
quais a ideologia dominante é disseminada” (EAGLETON, 1997, p. 42). Para elucidar essa
questão, Eagleton (1997) traz como exemplo a política, os governantes, e a classe trabalhadora
diante das mensagens televisivas. Para o autor, o fato de muitas pessoas passarem “a maior
parte de suas horas de lazer vendo televisão” não significa que esse aparato contribui para
“transmitir a ideologia” de uma classe dominante “a um bando de gente dócil”. Ele considera
que “o fato politicamente importante acerca da televisão é, provavelmente, o ato de assistir
a ela, mais que o seu conteúdo ideológico” (1997, p. 42). Decerto, não discorreremos neste
texto sobre política - embora o termo possa abranger bem mais significados. Contudo, os meios
de comunicação, que no caso desta pesquisa considera o cinema parte daquele conjunto, são
potências nas quais se carregam sentidos e certos efeitos pretendidos. Cabe, portanto, tentar
entender se aqueles elementos selecionados; corpo, gênero, feminilidade, raça, classe, e os quais
dariam contornos a certos tipos de corpos cinemáticos, estão relativos ao sentido ideológico
enquanto conjunto de signos, símbolos e significados, como pontuamos brevemente segundo a
reflexão de Kellner (2001) ou se pouco importa o seu conteúdo. O que significaria, então, que
a pauta cinemática abordada em filmes de princesas encantadas permanece por outros meios
que não simbólicos. Essa perspectiva de Eagleton, embora desconsidere também a passividade
receptiva de indivíduos e individuas, e a qual já vimos em outros autores/autoras, justifica-se de
outra maneira. A funcionalidade da ideologia está condicionada, segundo a visão culturalista
de Eagleton, mais ao ato de assistir à alguma coisa que a algum conteúdo interno que carregue
sentidos simbólicos culturais.

A centralidade segundo essa perspectiva mais cética a respeito dos signos e sentidos é a
subtração da coesão social. O que significa que a sociedade capitalista avançada “não alcançou,
de modo algum, uma unidade bem-sucedida, estando dilacerada por conflitos e contradições
importantes” (EAGLETON, 1997, p. 42)Portanto, “o consentimento dos dominados [. . . ] é obtido
muito mais por meios econômicos que por meios ideológicos”, ou simbólicos (EAGLETON,
1997, p. 43).

Eagleton (1997) resgata o sentido marxista de “coerção do econômico” e defende que
isso seria o bastante para manter “homens e mulheres em seus lugares.” A sobrevivência do
sistema é possível, não obstante, muito menos pela tentativa de dar coesão ao corpo social
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com alguma coerência ideológica. Mas sim pela exploração das divisões sociais entre os vários
grupos; “não é necessário que esses grupos endossem ou internalizem os valores ideológicos
dominantes, já que eles mais ou menos fazem o que lhes é exigido” (1997, p. 43).

Certamente, a reflexão de Eagleton (1997) objetiva uma apreensão da organização social
relativa à política, economia, Estado, à divisão do trabalho entre burguesia e proletariado, e às
relações de poder sobretudo, além de ser, talvez, uma oposição à “disseminação culturalista” dos
anos de 1970, a qual deu significativa importância à cultura e à ideologia para manutenção do
status quo. Contudo, não é exagero aproximarmos a reflexão feita sobre os sentidos ideológicos
aos objetivos pretendidos neste trabalho. Embora não buscamos neste texto (re)traduzir os
significados que atravessam as conceituações sobre ideologia, nas quais se percebe diferentes
fios conceituais e traços históricos divergentes, , é pertinente criarmos esse diálogo entre as
concepções teóricas e o nosso corpus.

A permanência daquilo que acreditamos estar consolidado em produções de princesas
encantadas se daria, no sentido cético pontuado sobre ideologia, não pelo conteúdo e como os
filmes representam o que é relativo ao corpo e suas dimensões físico-simbólicas. A permanência
de certos imaginários, sobre certos aspectos sociais, está na potência da não-significação; “a
ideologia é essencialmente uma questão de significado, mas a condição do capitalismo avançado,
conforme alguns poderiam sugerir, é a do não-significado que a tudo permeia” (EAGLETON,
1997, p. 41). A estratégia usada nesse sentido, portanto, é “a habilidade do sistema capitalista de
conceder benefícios tangíveis a pelos menos alguns de seus subordinados” (1997, p. 43). Embora
se perceba essa complexificação do conceito em Eagleton (1997), o autor, todavia, ressalta
que “nenhuma vida individual [. . . ] pode sobreviver inteiramente desprovida de significado” e,
portanto, o “capitalismo avançado oscila entre o significado e o não-significado, impelido do
moralismo para o cinismo e afligido pela embaraçosa discrepância entre ambos” (EAGLETON,
1997, p. 46). Prosseguindo nossa tentativa de apreensão sobre essas produções e o que nelas
está implicado, descartamos os significados que tomam os sujeitos como corpos absolutamente
inconscientes do sistemas de poder aos quais são submetidos. Embora já tenhamos pontuado nos
capítulos anteriores a hipótese de uma espécie de falsa consciência. Ressaltamos isso por dois
motivos. Primeiro: subtrair a dimensão consciente dos sujeitos significaria tirá-los da posição
racional e de Ser dotado de intelectualidades. Se tal aspecto fosse verdadeiro, a pesquisa em
questão estaria voltada para outros objetivos e, portanto, não tentaria apreender os processos
comunicativos das produções sociais e nas quais, assim defendemos, carregam posições relativas
ao mundo e às esferas sociais. Isso para dizer o mínimo. Invalidaria, também, a própria ideia de
corpo, defendida neste texto, como massa que é afetada, mas potência, sobretudo, para afetar.
Tal idéia implica questões também mais objetivas. Uma delas entrecruza, de certa maneira,
com os estudos da comunicação, feministas e culturalistas; a equívoca concepção do processo
estímulo-resposta entre receptor e recepção. Os discursos de oposição presentes na história
exemplificam a dimensão consciente do sujeito diante de sistemas de poder; as sufragistas, o
movimento negro, de trabalhadores, podem ser um bom retrato disso. São movimentos que, de
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alguma maneira, opuseram-se às cadeias de poder e a ideias dominantes. As ideologias, dito
isso, para “serem verdadeiramente eficazes, devem dar algum sentido, por menor que seja, à
experiência; devem ajustar-se, em alguma medida, ao que elas conhecem da realidade social
com base em sua interação prática com esta” (EAGLETON, 1997, p. 19).

Para que isso ocorra, segundo Eagleton as ideologias devem criar e manter relações
próximas com a “experiência vivenciada” dos sujeitos. É por meio dessa afinidade que indivíduas
e indivíduos podem moldar suas identidades e torná-las coerentes. Podemos aqui, talvez, trazer
para o diálogo a ideia de identidade politizada sobre a qual Stuart Hall (2006) reflete. Se as
ideologias, para serem eficazes, devem manter proximidade com o vivido, dependendo da
interpelação e da representação a partir de seu sentido ideológico, a “identificação pode ser
ganhada ou perdida” (EAGLETON, 1997, p. 21)

O êxito dos sistemas ideológicos é efeito de motivações consistentes, pelo trabalho
preciso em se colocarem além das imposições e ilusões superficiais, mostrando, portanto, um
recorte da realidade social plausível, sobretudo reconhecível, e como Lauretis (1992) pontua,
por algum tipo de investimento. Ademais, o que afasta o risco de serem rejeitados. O sentido
ideológico dominante, decerto, molda “ativamente as necessidades e os desejos daqueles a quem
ele submete” (EAGLETON, 1997, p. 19).

Não obstante, deve existir o comprometimento significativo com aquilo que as pessoas já
carregam consigo mesmas; esperanças e carências genuínas, “reinflectí-las em seu idioma próprio
e específico e retorná-las a seus sujeitos de modo a converterem-se em ideologias plausíveis
e atraentes” (EAGLETON, 1997, p. 19). As narrativas fílmicas são mediações especializadas,
de certo modo, nessa conversão. Embora universos fictícios, mantêm grau reconhecível de
similaridades com a esfera da realidade. Novamente, ao resgatarmos a narrativa de A Princesa e
o sapo, perceberemos o paralelismo entre ficção e realidade. Trata-se de um panorama ficcional
reconhecível por seu público. Sobretudo, talvez, por aqueles que são negros e menos abastados.

O universo diegético do gênero que compõe o nosso corpus mantém, se estivermos
corretos, estreita relação com o real. A significação imagética da menina em princesa não é,
diante dessa reflexão, pura transcodificação cinematográfica. Não são construções imagéticas e
narrativas advindas somente da aparelhagem e da linguagem cinemática, construída e repensada
ao longo das décadas. As criaturas cinemáticas não carregam, despretensiosamente, traços
humanos, por exemplo. É a tentativa de se agarrar ao mundo extradiegético. Sven e Olaf em
Frozen (2012), imitam o comportamento humano. Eles conduzem, bem como outros elementos e
personagens fílmicos, valores ambivalentes; são a representação do imaginado, no caso de Olaf,
ao mesmo tempo, que mantém ligação com o real ao nível de verossimilhança (Figura 6). Afinal,
eles falam, pensam, e conversam como humanos, embora não sejam humanos, sua função é bem
mais do que preencher a função de alívio cômico no filme. A total falha do sentido ideológico em
harmonizar-se com “a experiência vivenciada por seus sujeitos seriam extremamente vulneráveis,
e seus [destinatários] fariam bem em trocá-las por outras” (EAGLETON, 1997, p. 27)
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Figura 6 – Personagens de Frozen: Olaf e Sven

Divulgação Google imagens.

Essa reflexão não invalida, todavia, que as ideologias carregam proposições equivocadas.
Toda menina quer ser ou é uma princesa? Toda princesa é magra, branca, e precisa se portar
educadamente para ser uma menina e/ou princesa? A autonomia e empoderamento feminino
só se manifestam sob a tutela do outro, geralmente, masculino? Embora se perceba, diante
dessa reflexão, a relação entre ideologia e aquilo que é vivenciado, experimentado, a ideologia
expressa muito mais uma vontade de verdade do que propriamente a própria verdade. Trata-se
“fundamentalmente de temer e deletar, de reverenciar e ultrajar, tudo isso às vezes codificado em
um discurso que aparenta descrever as coisas como elas realmente são” (EAGLETON, 1997, p.
30)
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É portanto, nas palavras do filósofo J. L. Austin, uma linguagem mais “performativa”
que “constativa”: pertence antes à classe dos atos de fala que fazem algo (blasfemar,
persuadir, celebrar etc.) do que ao discurso de descrição. (1997. p. 30)

Pode até existir um teor verdadeiro na seguinte afirmação: “meninas gostam de vestidos
e coroas”. Neste caso há verdade empírica - afinal, meninas usam, geralmente, ou em boa parte
das culturas, vestidos e coroas, ou algo semelhante. A proposição é falsa em um “aspecto mais
profundo, mais fundamental”. (EAGLETON, 1997, p. 27)

A ideologia, “transmitida por imagens, figuras, cenas, códigos genéricos e pela narrativa
como um todo” (KELLNER, 2001, p. 93), no caso do nosso corpus, não é uma ilusão, embora
passível de equívocos. É, a tentativa de se agarrar o fio de alguma realidade, “uma força material
ativa que deve ter, pelo menos, suficiente conteúdo cognitivo para ajudar a organizar a vida
prática dos seres humanos” (EAGLETON, 1997, p. 36). Embora se perceba essa estreita relação
com o real ou, como dito por Eagleton, com a experiência vivenciada, não quer dizer que haja a
inexistência de afirmações e crenças inverídicas35.

Na tentativa de afunilar o entendimento sobre ideologia neste item, definiremos tal
conceito assim; ideologia como um campo discursivo onde há o encontro e autopromoção de
poderes sociais conflitantes, a fim que seja reproduzido um, ou alguns tipos, de poder social
no todo. A verossimilhança do seu conteúdo ideológico de poder não interessa. O que importa
nesse sentido é o grau de persuasão e como “a produção de certos efeitos [podem ser] eficazes”,
e não a produção da “situação como ela é”(EAGLETON, 1997, p. 36). Ademais, a ideologia
se reserva “à ênfase na promoção e legitimação de interesses setoriais, restringindo-a, porém,
às atividades de um poder social dominante”, o que, por efeito, contribuiria para unificar uma
formação social. Não se trata, contudo, de algum tipo imposição de ideias, mas a garantia de
cumplicidade entre as camadas subordinadas, embora se trabalhe suas divisões (1997).

Não obstante, a ideologia36 é potência em “produzir efeitos que ajudam a legitimar uma
forma injusta de poder” (EAGLETON, 1997, p. 49). Isso significa que a ênfase aqui é o fato de
ela ser funcional para legitimar uma ordem ou regime social.

Desse ponto de vista, não é a origem das ideias que as faz ideológicas. Nem todas as
ideias que se originam na classe dominante são necessariamente ideológicas: inversa-
mente, uma classe dominante pode apoderar-se de ideias que germinaram em outro
lugar e utilizá-las para seus propósitos. Mesmo as formas de consciência que têm
raízes na experiência das classes oprimidas podem ser apropriadas por seus senhores.
(1997 ,p. 50)

35 “As ideologias sexistas não representam (de maneira distorcida) as mulheres como naturalmente inferiores?” E
as “ideologias racistas não condenam os não-brancos à selvageria perpétua?” (EAGLETON, 1997, p. 36)

36 “A definição ampla de ideologia como um conjunto de significação e valores que codificam certos interesses
relevantes para o poder social requer claramente alguns ajustes. as Ideologias são frequentemente consideradas,
de modo específico, unificadoras, orientadas para a ação, racionalizantes, legitimadoras, universalizantes e
naturalizantes. Se esses atributos aplicam-se ou não às ideologias oposicionistas tanto quanto às dominantes é
uma questão a ser investigada.” (EAGLETON, 1997, p. 50)
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Talvez faça sentido pensamos no deslocamento feminino perceptível em Tiana, Rapunzel,
Merida, Elsa e Anna. Isto é, ideia reapropriada, sobretudo de movimentos sociais, sobre o ser
mulher, menina e que, por efeito, cria-se outra noção posterior, apagando, ou amenizando, o
sentido anterior e original37. Talvez isso signifique uma transcodificação sobre corpo; gênero,
feminilidade, empoderamento, feminismo, classe e raça que, embora sejam significações inverí-
dicas, carregam alto grau de retórica e persuasão e se preocupam estritamente com a possível
produção eficaz de seus efeitos. Daí, talvez, surja a potência legitimadora dos efeitos ideológicos.
São ideias que não nascem necessariamente do lugar dominante, tampouco são ideias, a princípio,
ideológicas. Todavia, ao serem transcodificadas em textos midiáticos passam a carregar outros
valores e significados.

A ideologia, ou melhor, e a significação do conjunto de elementos sociais já postulados,
no qual se carrega sentidos não só econômicos, mas uma infinidade de outros sentidos; moral,
espiritual, estético, religioso, “mobiliza sentimentos, afeições e crenças para induzir anuência
a certos pressupostos nucleares dominantes acerca da vida social”, por exemplo, [. . . ] o valor
da família (KELLNER, 2001, p. 79), das imagens das mulheres, das meninas, de papéis sociais
variados, e os quais são atravessados, entre outras coisas, por ordens e regimes.

A conjuntura social “é um mundo de significados possíveis e os quais carregam traços
dos processos sociais por meio dos quais foram produzidos” (CONNEL; PEARSE, 2015, p. 172).
Seus sistemas e seus direcionamentos envolvem práticas interpretativas38 do mundo em que estão.
A imagem de Willian e Kate, Duque e Duquesa de Cambridge, representa “um imenso sistema de
entendimentos, implicações, sobretons e alusões que se acumularam ao longo de nossa história
cultural”. Tais sistemas, em muitos contextos, “refletem interesses sociais particulares e partem
de modos de vida específicos” quando transcodificados pela narrativa midiática; cinematográfica,
televisiva, etc. (2015, p. 172). O mesmo não aconteceria com a representação imagética de Tiana,
Rapunzel, Merida, Elsa e Anna? Não são elas parte de uma cadeia estrutural sócio-histórica na
qual são relacionadas a específicas redes de imaginários sobre a mulher, sobre a menina e suas
funções sociais, e à expectativa que a conjuntura social coloca sobre esses corpos? Se estamos
corretos, a mídia não só representa, mas transcodifica a pauta social, aqui, a feminista ou, aquelas
relacionadas às mulheres, às suas próprias particularidades, em um sentido de universalizar
esses corpos. Talvez seja perceptível, em certa medida, que o nosso corpus apresenta visíveis
deslocamentos das representações femininas como já pontuado.

3.3 Pedagogias narrativas

A partir deste ponto, podemos articular considerações a respeito dos elementos que
constituem um corpo cinemático em nosso corpus. Como estamos trabalhando no sentido
37 O que queremos dizer com essa palavra é que os sentidos do ser mulher para os movimento feministas, os quais

são plurais, são deturpados, ressignificados. Perdendo-se, então, esse sentido advindo das reflexões feministas.
38 “A visão é sempre paralela à interpretação. Ao copiar, nós fabricamos. (AUMONT, 2012, p 210)
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de identificar significados, apreender leituras possíveis, necessitando, portanto, de um olhar
minucioso sobre as narrativas animadas, nada mais justo que fazermos o mesmo sobre os
elementos constituintes os quais dão forma, assim acreditamos, a esse corpo específico nos
filmes. Se faremos uma decupagem fílmica, a qual ajudará na sustentação de nossas reflexões,
utilizaremos a mesma ferramenta, para averiguar o que constitui o corpo entendido como princesa.
Esse movimento será feito concomitante também à análise do nosso corpus.

3.3.1 Corpo generificado e feminilizante

Muito se diz sobre gênero, feminilidade, raça. Sobretudo em um momento social, cul-
tural, político igual ao que vivemos, onde se percebe rupturas, mas também tentativas de se
manter o status quo. Como já bem pontuado por (FOUCAULT, 2017), nunca se falou tanto sobre
sexualidade, e completamos; nunca se falou tanto sobre gênero, sexualidade, racismo, liberdades
individuais, sobretudo as das mulheres, de grupos socialmente excluídos39. Já entendemos que o
cinema é uma tecnologia de gênero bastante eficaz em seu exercício artístico: um dispositivo
altamente significante, seja quando considerado uma linguagem, um meio que opera uma lingua-
gem ou uma forma de expressão cultural. Ele não só faz diálogos com real, mas, ao reproduzi-lo,
implica uma variedade de significantes. Embora artístico, comercial, e afetivo, o cinema e tudo
que nele se condensa, carrega sentidos ideológicos e funções.

Os arranjos significantes fazem parte de um esforço social e cultural para “canalizar o
comportamento das pessoas” (CONNEL; PEARSE, 2015, p. 38) e não são sempre aleatórios, pelo
contrário. Seguem, geralmente, certos padrões, apesar das rupturas e dos furos possíveis na trama
social. Assim, se observados como parte de aspectos mais gerais, como por exemplo, o corte de
cabelo distinto entre homens e mulheres, a forma como se sentam ou guardam suas carteiras no
bolso de trás da calça ou dentro de uma bolsa , brincadeiras para meninos que se distinguem das
de meninas, trejeitos e comportamentos específicos de cada gênero, fará mais sentido aquilo que
Connell e Pearse chamam de “ordem de gênero em sociedades contemporâneas”. (2015, p. 36)

Para aqueles setores que estão minimamente envolvidos com as discussões sobre gênero,
talvez seja de fácil percepção entender e reconhecer aquela ordem e regimes de gêneros ma-
nifestados no cotidiano. Contudo, algumas vezes, consideramos certos aspectos, aqueles mais
recônditos, naturais. Porque o beijo, a doçura, angelicalidade, bondade, paciência, benevolência,
aspectos geralmente relacionados à magia, em muitos casos, estão diretamente relacionados
também ao gênero feminino? De modo geral, a partir do nosso corpus, as princesas não sentem
desejo de vingança, rancor, não perdem a paciência, mas antes perdem o equilíbrio emocional.
Quando a narrativa de Frozen cria seu desfecho e mostra que um dos personagens engana Elsa e
Anna, além de colocar suas vidas em risco, Anna se transforma em gelo, e Elsa chora.
39 Em contrapartida, esses aspectos que vislumbram o progresso, o avanço, parecem ter feito despertar uma frente

de misoginia, machismo, homofobia e outras questões que não destacamos aqui porque correríamos o risco de
nos estender para outros cantos reflexivos.
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Se as figuras femininas são raivosas, são mal amadas, solitárias, vilãs. Se, por algum
momento, perdem a benevolência, ou escapam do seu caminho, aquele que se espera que seja
traçado, coisas ruins acontecem. Tiana, em a Princesa e o Sapo (2009), ao acreditar na promessa
do príncipe Naveen, que promete ajudá-la na compra de seu restaurante, vira também uma
anfíbia ao beijá-lo em sua forma de sapo. Para romper com o encantamento ela precisa voltar à
sinceridade de seu coração, descobrir sobretudo o amor que aflora dentro dela pelo príncipe.

Rapunzel, em Enrolados (2010), é angelical, faz qualquer bandido se transformar em
um sujeito bom e correto. Ao cantar, ela transforma o que está ao seu redor. Suas lágrimas
curam e podem até salvar o amor de sua vida. Merida, em Valente (2012), precisa atravessar
uma narrativa desajustada por conta do seu mau comportamento. O que, por consequência,
transforma a mãe em animal. A raiva de Elsa, em Frozen (2013), por exemplo, quase a consome.
Ela precisa manter seus afetos presos, escondidos. Para trazer ordem ao seu universo, ela deve
se encontrar, se redimir pela via do arrependimento. Uma palavra bastante importante para o
universo diegético: arrependimento. Caso ele não seja alcançado, sabe-se bem o que acontece; a
bruxa, em A Branca de Neve e os sete anões, tomada pela raiva, sem arrependimentos, tem fim
trágico. Coisas similares acontecem com as demais figuras vilanescas. A madrasta de Cinderela

é uma mulher solitária, amarga. Malévola, antagonista de a Bela Adormecida, é morta pelo
príncipe, no final de sua narrativa do conto clássico.

São arranjos tão familiares, significantes , neste caso em produções animadas, que os
consideramos naturais, comuns. “É apenas magia cinematográfica, prazer, e fuga do real”,
podemos ouvir dizer. Mas ao olharmos por uma outra perspectiva, percebemos que as ordens e
os regimes de gênero são domesticadores de indivíduos e indivíduas.Se os aspectos relacionados
ao gênero fossem assim tão naturais, não seriam mobilizadas uma série de valores, juízos e
esforços, tanto políticos, como econômicos, culturais e religiosos sobre gênero, papéis sociais,
vale destacar. (CONNEL; PEARSE, 2015, p. 38)

Esses eventos são parte de um esforço social enorme para canalizar o comportamento
das pessoas. Ideias sobre comportamentos adequados a cada gênero circulam constan-
temente, não apenas pelas mãos de legisladores, mas também nas atitudes de padres,
pais, mães, professores, publicitários, donos de pontas de estoque, apresentadores de
talk-shows e Djs. (2015, p. 38)

Ser “homem” ou “mulher”, portanto, não é um aspecto pré-determinado. É, antes de
tudo, um tornar-se: “uma condição ativamente em construção” (CONNEL; PEARSE, 2015, p.
38) Esse pacote de expectativas, tanto do ser homem como do ser mulher são conjuntos de juízos
muito bem tecidos desde muito cedo. Desenvolvidos ao longo da vida, através de vários espaços,
condições. Podemos considerar os arranjos generificados, a partir de termos foucaultianos, uma
força regulatória “que produz os corpos que governa”. (BUTLER, 2016, 153). Isto é, uma força
que produz, organiza, demarca corpos controlados. É interessante notar aqui que a força, ou
aquilo que Butler (2016) chama também de ideal regulatório, trabalha no sentido de reiterar seus
princípios. Ou seja, ela não é estática, tampouco completa.
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Na verdade, são as instabilidades, as possibilidades de rematerialização, abertas por
esse processo, que marcam um domínio no qual a força da lei regulatória pode se
voltar contra ela mesma para gerar rearticulações que colocam em questão a força
hegemônica daquela mesma lei regulatória. (BUTLER, 2016, p. 154)

Em outros termos, para algumas teorias sociais, a manutenção desses padrões amplamente
difundidos é o que acostumou-se chamar de estrutura, e deveria, portanto, ser entendida como
estrutura social. Não é uma expressão biológica, tampouco fixa: “é um padrão em nossos arranjos
sociais, e as atividades do cotidiano são formatadas por esse padrão (CONNEL; PEARSE, 2015,
p. 47).

A questão principal dessa reflexão não é considerar o gênero uma construção, ou, como
dizem algumas teorias sociais, estrutura. Mas apreendê-lo “como um processo de materialização
que se estabiliza ao longo do tempo para produzir o efeito de fronteira, de fixidez de superfície”.
Ademais, não é uma questão de como o gênero é constituído, mas “através de que normas
regulatórias é materializado” (BUTLER, 2016, p. 163). Se podemos considerar o gênero uma
reiteração, ao longo do tempo, isto é, um fenômeno que não é fixo, e se a importância reside
não em saber o como, mas através de quais normas regulatórias ele é materializado, podemos
traçar um paralelo entre a política dos contos de fadas e as suas formas expressivas cinemáticas.
Talvez possamos considerar a política dos contos de fadas, isto é, a maneira pela qual se conta
história de figuras femininas, reforçadas por elementos bem determinados, um modo de normas
regulatórias.

Desde Sigmund Freud, a feminilidade tem sido uma questão de estudo, na tentativa
de esclarecer o que aquilo pode implicar. Existe uma variedade de releituras, sobretudo pelo
campo das teorias feministas a respeito disso que se tornou um objeto de estudo. Antes de
tudo, pontuamos que não faremos uma leitura, ou releituras como já fizeram algumas feministas,
do considerado “pai da psicanálise”. Mas partimos de uma das inferências feitas por Freud
sobre o que ele denominou um “enigma”. (FREUD, 1996). Para o psicanalista, a característica
psicológica da feminilidade constitui preferências a fins passivos, o que não significa dizer,
diretamente, passividade. Isto porque para se chegar a fins passivos pode-se necessitar de uma
grande quantidade de atividade. Ademais, Freud (1996) considerava que a porção do masculino
e feminino se misturavam em um indivíduo e flutuavam de forma bastante ampla.

Bordo reflete que o corpo é um meio, ou mediador, da cultura, uma força poderosa e
simbólica materializada. Em sua superfície converge regras, hierarquias, e o comprometimento
cultural inscrito e reforçado através da linguagem do corpo. O corpo nesse sentido é uma
dimensão prática, organizada e regulamentada, através da qual “nossos corpos são treinados,
moldados, e impressos com a predominância histórica de desejos, de masculinidades e de
feminilidades” (BORDO, 1993, p. 312, tradução nossa). Com o advento de filmes e da televisão o
conjunto de regras, o qual molda os corpos, é massiva e culturalmente transmitido, por intermédio
das imagens. A feminilidade passa a ser, em grande parte, “uma questão de construção massiva,
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e a apresentação superficial apropriada do eu“ (1993, p. 309, tradução nossa).

As marcas discursivas percebidas, se as levarmos como critérios hegemônicos, justificam
o que se produz sobre o corpo e o que se espera para ele. É partir delas que se constroem
expectativas e é através delas que o sujeito, antes neutro, é trazido à linguagem. Umas dessas
primeiras marcas são essas inscrições discursivas, produto da cultura e organização social, através
das quais são determinados significados e moldadas identidades. A definição do indivíduo ou
indivídua, a partir do sexo, representa “o desejo de concretizar aquele indivíduo ou indivídua na
sua identidade, sendo o sexo um fator determinante, acionando um conjunto de manifestações,
umas visíveis e verbalizadas, outras invisíveis e silenciosas”. (MIRA, 2017, p. 44)

O que é interessante perceber desse construto ou, nas palavras de Butler (2016), das
normas regulatórias sobre tudo que constitui gênero e, por efeito, feminilidades e masculinidades,
é como elas são pensadas, organizadas, produzidas e compartilhadas, e no confronto produzido
entre as divisões generificadas. Sejam elas entre dois modelos de feminilidade, os quais se
submetem, em alguns casos, a um mesmo eixo feminilizante, relacionados àqueles critérios sobre
uma “idealização feminina do século XIX como sonhadora, delicada, sexualmente passiva, e de
uma emocionalidade encantadoramente caprichosa“ (BORDO, 1993, 312, tradução nossa) ou,
por outro lado, no confronto de uma operação regida pela comparação e exclusão: “de forma
que o humano é não apenas produzido sobre contra o inumano, mas através de um conjunto
de exclusões, apagamentos radicais, os quais, estritamente falando, recusam a possibilidade
de articulação cultural”. (BUTLER, 2016, 161). Portanto, “a construção do humano é uma
operação diferencial que produz o mais e o menos “humano”, o inumano, o humanamente
impensável” (2016, p. 161).

Esses aspectos, comparação e exclusão, parecem uma chave de leitura importante para
este trabalho, levando-se em conta o corpus escolhido. Em a Princesa e o sapo (2009), entre
Tiana e Charlotte, em Valente (2012), entre Merida e sua própria mãe, rainha Elinor, e Frozen

(2013), entre Elsa e Anna, parece haver, de certa maneira, uma comparação entre tipos de
feminilidade.

Durante a análise, observamos como as quatro produções sugerem, ao longo de seus
desenvolvimentos narrativos, essa comparação, tanto através da narrativa e de suas histórias,
como também por meio das expressões fílmicas. O aprendizado dessas questões, que podemos
chamar de normas regulatórias, por comparação e exclusão, são aprendidas tacitamente, no
cotidiano, Interações. Através do como o “Eu” se enxerga diante do “Outro”. O aprendizado,
experimentado por meio da brincadeira, no caso de crianças, da repetição dos gestos, “vão
ao encontro do que é socialmente determinado em função do seu sexo, estando a socialização
ancorada às concepções sociais dominantes sobre os gêneros. (MIRA, 2017, p. 44)

Usando o corpo, a criança monitoriza as aparências, as posturas, os maneirismos
corporais que fazem parte da construção da sua identidade de género, aprendendo
as maneiras certas de ser menina e de ser menino. Ganhando o seu corpo sentido
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socialmente e no contexto de uma certa cultura, com as suas idealizações coletivas, em
que a auto-estima das mulheres está fortemente associada à sua aparência física, as
meninas marcam, desde cedo, o seu corpo com sinais de suas feminilidades, através do
vestuário e brincando com adornos e acessórios que a confirmem. (MIRA, 2017, p. 45)

É verdade que há muitas formas de exercer as masculinidades e as feminilidades. Todavia,
essa pluralidade de vivências, e de ser “homem” ou mulher”, são, para alguns campos teóricos,
sempre sugeridas, pré-determinadas e amplamente promovidas socialmente. Ademais, também
renovadas, reguladas, condenadas à exclusão, reprimidas (LOURO, 2016). As identidades de
gênero, sexuais, e o exercício das masculinidades e feminilidades são socialmente estabelecidas
e transcodificadas por uma variedade de normas regulatórias, ordem e regimes de gêneros,
dispositivos históricos.

Sexualidade e gênero são processos que causam efeitos reais em mulheres e homens,
meninas e meninos, em todas as instâncias. São desdobramentos exercidos por uma complexa
rede de dispositivos ou, em termos foucaultianos, por “uma complexa tecnologia política” (LAU-
RETIS, 2004, p. 208) O construir de todas as identidades se dá na história, isto é, processos
que estão em constante andamento e sujeitos num identificar-se quase ‘ad eternum’, tendo seu
nascimento em um ponto particular na existência humana, seu fim, sob certas circunstâncias,
sempre é uma possibilidade (HALL; SILVA; LOURO, 2006)

Masculino e feminino são categorias complementares, todavia diferenciadas e excluden-
tes “sob todos os pontos de vista culturalmente pertinentes, isto é, homem viril, portanto, não
feminino, ou feminino, portanto, não masculino”(BOURDIEU, 2012, p. 34) “nas quais todos os
seres humanos são classificados” e “formam dentro de cada cultura, um sistema de gênero, um
sistema simbólico ou um sistema de significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais de
acordo com valores e hierarquias sociais” aceitas ou construídas (LAURETIS, 2004, p. 211).

É preciso sinalizar a existência de uma socialização que impõe limites ao sujeito. Tais
delimitações se manifestam, principalmente, pela via simbólica. A maneira de se vestir, de se
portar, da conduta apropriada, dos comportamentos que perpassam a ideia do ser menina ou
menino, homem ou mulher endossam o espectro da feminilidade e masculinidade conjuntos
de marcas construídas no corpo social, sobretudo por meio da linguagem, com significativos e
traços sobre os indivíduos e seus corpos (BOURDIEU, 2012).

Tais aspectos, normatizados e de certa maneira essencializados, do que é ou não fe-
minino/masculino, ou dotado de feminilidades/masculinidades, são definidos arbitrariamente
segundo o discurso hegemônico ancorado em princípios androcêntricos (BERALDO, 2014). É
por meio desse tipo de aprendizagem tácita socialmente incorporada e sua capacidade de repeti-
bilidade e reprodução incessante à custa de múltiplas práticas sociais, como no caso do longo
histórico de filmes de princesas do Walt Disney Animation Studios, que a disciplina dos corpos,
sobretudo femininos, talvez se preserva. Nossa afirmação não desconsidera que o mesmo não
ocorra com o espectro da masculinidade. No entanto, ainda que a disciplina sobre o corpo recaia
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tanto para mulheres como para homens, as desvantagens psíquicas, físicas, sociais, econômicas,
afetivas reservam-se a apenas um determinado polo. Um Eu só pode ter vantagens sobre um
Outro se aquele primeiro tiver no que se sustentar.

Se anteriormente as roupas; espartilhos (um dos mais emblemáticos), as saias longas,
pertencentes a um conjunto de regras, traços e deveres continham os corpos, atualmente são
utilizados outros mecanismos a fim de se deixar marcas tão incisivas como outrora. Pode-se dizer
que houve, após a industrialização, sobretudo com a aurora midiática social, mudanças técnicas
e simbólicas em relação às primeiras violências sobre o corpo feminino. E, se antes a vigilância
sobre o corpo se sustentava a partir do discurso médico e religioso, agora, nesta temporalidade,
soma-se a essa doxa, formada por esses dois pilares, o discurso midiático cultural e toda sua
aparelhagem. A busca pela beleza estampada na capa de revista, o desejo do corpo perfeito, as
intervenções cirúrgicas, são alguns exemplos de todo esse conjunto produtor de e norteador de
sujeitos. Tratando-se do universo infantil, voltados para meninas, a movimentação é ainda bem
mais instigante.

As tecnologias de gênero, presentes em práticas sociais; sejam elas coberturas midiáticas
jornalísticas, de entretenimento como o cinema, etc., são partes significativas na construção de
discursos que, por serem não só construções socioculturais, mas sistemas de representação e apa-
ratos semióticos, atribuem valor, identidades, hierarquias (LAURETIS, 2004). Essa aparelhagem
produz - “significados, identidades e sujeitos – pressuposto que se fundamenta na articulação
dos conceitos de poder, saber e sujeito feita por Michel Foucault” (FISCHER, 2001, p. 588).
É por meio dessas práticas que os discursos atravessam os sujeitos, exercendo vigilância e sua
vontade de verdade.

Parece-nos que filmes de princesas contribuem para a manutenção de estruturas masculi-
nas sobre o feminino. Essas produções têm sido escritas, dirigidas e comercializadas, em sua
maioria, por homens e por instituições comandadas por homens. São perspectivas de homens
sobre a figura feminina40. É em tal terreno que intenções ideológicas e moralizantes encontram
espaço para se solidificar, confrontar tudo aquilo que foge do que é tido como feminino, em
igual instância daquilo que foge do que é masculino.

Ao falar sobre representação, grosso modo, pode-se encontrar uma variedade de signifi-
cados. Originalmente, o verbo representar se restringia à definição de exibir algo novamente. De
forma breve, logo, representar significaria estar no lugar de. Valendo-se dessa definição, pode-se
encontrar representações, estar no lugar de, em diversos campos simbólicos artísticos ou em
produtos da cultura da mídia.

Ao falar sobre representação, grosso modo, pode-se encontrar uma variedade de signifi-
cados. Originalmente, o verbo representar se restringia à definição de exibir algo novamente. De
40 O corpo executivo do Walt Disney Studios é composto majoritariamente por homens. A diretoria do The Walt

Disney Company é composta por 8 homens e 4 mulheres. Dospoínvel em <https://www.thewaltdisneycompany.
com/search/Disney+Princess/2/> Acessado em 26/03/2019.
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forma breve, logo, representar significaria estar no lugar de. Valendo-se dessa definição, pode-se
encontrar representações, estar no lugar de, em diversos campos simbólicos artísticos ou em
produtos da cultura da mídia.

Pode-se, então, entender o estereótipo como imagens pré-concebidas. Além disso, ele
teria o caráter imutável e marcaria determinadamente as relações sociais. Contudo, eles podem e
são revalidados, reformulados de acordo com o contexto e intenção de quem dele se apropria
(BRITO; BONA, 2014). Alguns teóricos no campo dos estudos culturais entendem o estereótipo
como uma “definição comum posta em larga circulação, mas que não necessariamente faz jus
à realidade” (2014, p. 18). Outros teóricos o definem como “uma força de um dado contexto
social, que o produz e divulga com uma intenção” (2014, p. 18). É na carência e na invisibilidade
de histórias reais femininas que as imagens estereotipadas de meninas em animações de contos
de fadas encontram, talvez, espaço para cristalizar a cadeia de significado do ser princesa. É
exatamente nesse espaço que as dicotomias de gênero encontram vazão: meninos são heróis e
meninas são princesas. Discursos esses que serão incorporados à linguagem cinematográfica,
ressignificando ou perpetuando o comum e “o tipo social” (2014, p. 18)

A materialização do gênero implica consequências, as podem ser compreendidas como
multidimensionais. Isto é, gênero não “diz respeito apenas à identidade, nem apenas ao trabalho,
nem apenas ao poder, nem apenas à sexualidade, mas a tudo isso ao mesmo tempo. (CONNEL;
PEARSE, 2015, p. 49) A acrescentamos, gênero implica refletir raça. Ora, se a nossa tentativa
neste texto é apreender as transcodificações cinemáticas sobre a dimensão narrativa de contos
de fadas, estas por sua vez com elementos tão demarcado, um deles gênero, não poderíamos
percorrer um caminho no qual fosse subtraído a questão de raça. Sobretudo em se tratando
de um corpus no qual é também composto por uma narrativa que tem o protagonismo de uma
personagem negra.

3.4 Intersecção de raça e gênero

Como já vimos, as normas regulatórias, as tecnologias, ordem e regimes de gêneros,
ou em termos mais simples, a construção do gênero sobre o corpo, sofre variações, efeito de
uma série de fatores, como meio social, contexto temporal, político e econômico. Ressaltando
uma vez mais, isso demonstra que todo o conjunto que compõe marcas generificadas sobre os
corpos não são fatos exatos, únicos. Isso revela, portanto, um caráter reafirmador generificado
dessas normas regulatórias. As interpretamos neste texto como instabilidades dentro dessa grande
ordem social generificada, e as quais, abertas por todo um processo, “ marcam um domínio no
qual a força da lei regulatória pode se voltar contra ela mesma para gerar rearticulações que
colocam em questão a força hegemônica daquela mesma lei regulatória”. (BUTLER, 2016, p.
154) Em outras palavras, a própria deformidade das normas regulatórias, isto é, sua necessidade
de reiteração e rematerialização no tempo, que possibilita sua renovação e sua reorganização.
A sua não completude sobre o corpo, além deste que também não é nunca totalmente passível,
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geram possibilidades de rearticulações.

Entrar nessa discussão sobre raça significa olhar para essas representações cinemáticas
transcodificadas a partir de uma ampla conjuntura social. Certamente, como já comentado ao
longo deste texto, Tiana, protagonista em a Princesa e o sapo “(2009), é uma construção narrativa
e imagética de e em um determinado contexto histórico, social, econômico, político. Qualquer
tentativa de cruzar interpretações analíticas feitas ao longo deste trabalho com a organização
social do país onde se produziu a narrativa em questão, beira o equívoco. Isso porque partimos de
sustentações teóricos-metodológicas mais ancoradas no culturalismo e nas teorias feministas, e o
que, portanto, demonstra uma não incursão mais profunda no campo da sociologia e antropologia.
Acreditamos que a questão de raça é um elemento significativo nessas narrativas. Embora não
seja a primeira princesa não branca41, Tiana é, todavia, a primeira de raça negra.

A primeira questão que precisamos esclarecer é o sentido teórico em torno da palavra raça.
Essa noção de classificar seres humanos em categorias distintas é um fenômeno da modernidade,
especificamente a partir de meados do século XIX. (ALMEIDA, 2018). Não podemos entender
raça, ademais, como um termo fechado, fixo. Seus sentidos estão profundamente relacionados ao
contexto no qual é utilizado. Percebe-se aí, portanto, seu caráter histórico, assim como acontece
a respeito de ordem e regimes de gênero. Além disso, sua manifestação social não está eximida
de “contingência, conflito, poder e decisão [. . . ] assim, a história da raça ou das raças é a história
da constituição política e econômica das sociedades contemporâneas”.(ALMEIDA, 2018, p. 19)

As classificações raciais, frutos da expansão marítima e do colonialismo, projeto que
pretendia universalizar os homens, e o qual inscreveria os colonizados no espaço da modernidade,
serviu muitos mais como uma “tecnologia do colonialismo europeu para destruição de povos
nas Américas, da África, da Ásia, e da Oceania” (ALMEIDA, 2018, p. 22) a que qualquer
conhecimento filosófico. O que nos interessa a partir desta discussão é como podemos definir o
conceito de raça. Podemos inferir que raça está relacionada a dois aspectos básicos, ao que diz
respeito ao fator biológico e étnico-cultural. Define-se, portanto, assim:

como característica biológica, em que a identidade racial será atribuída por algum traço
físico, como a cor da pele. Como característica étnico-cultural, em que a identidade
será associada à origem geográfica, à religião, à língua ou outros costumes, e a uma
[específica] forma de existir. À configuração de processos discriminatórios a partir do
registro étnico-cultural Frantz Fanon denomina racismo cultural. (ALMEIDA, 2018, p.
24, grifo do autor)

A segregação, um dos mais cruéis dispositivos racistas, efeito de um conjunto político,
econômico e cultural racial, é também uma forma de manutenção naturalizante que coloca uma
raça sob a outra. Se olharmos para a sociedade, perceberemos que os grupos marginalizados, em
geral, concentram mais número de pessoas negras. Nas comunidades periféricas, nas favelas, a
concentração de homens negros e mulheres negras é visivelmente maior do que de outros grupos
41 Princesas como Pocahontas, Jasmine, Mulan e Moana, podem ser consideradas princesas não brancas.
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raciais. Em cargos de menor prestígio, como empregadas, coletores de resíduos, motoristas,
varredores de rua, o mesmo acontece. No sistema carcerário42 brasileiro a questão não é diferente,
aspecto similar ao que acontece nos Estado Unidos da América. Inversamente, nos espaços de
maior prestígio e poder como na política, em universidades, televisão, o quadro se altera: não
existe um protagonismo significativo de homens negros e mulheres negras. É o que podemos
chamar de uma segregação implícita, ou não oficial, no caso do Brasil. Como já ressaltamos,
nossa análise não observará uma sociedade específica. Sabemos que a questão racial, se feitas
comparações entre Brasil e EUA, se materializa de muitas formas, justamente por fatores
políticos, culturais e econômicos distintos entre os dois países. O que podemos no concentrar
aqui é que tanto a cultura brasileira como a estadunidense, em linhas gerais, preservam fortes
traços racistas e segregacionistas.

Almeida (2018) tece algumas explicações para essa questão, levantando alguns pontos
importantes, e os quais se ligam diretamente ao nosso corpus, sobretudo à narrativa de A
Princesa e o sapo (2009). Em síntese, porque não temos a pretensão de esgotar o assunto neste
subitem, tampouco neste trabalho, a naturalização de práticas racistas constitui-se por um forte
“processo de constituição de subjetividades, de indivíduos e [indivíduas] cuja consciência e os
afetos estão de algum modo conectados com as práticas sociais;”(ALMEIDA, 2018, p. 49, grifo
do autor). O que implica a constituição de sujeitos “cujos sentimentos não sejam profundamente
abalados diante da discriminação e da violência racial e que considerem normal e natural que no
mundo haja brancos e não-brancos. (2018, p. 49). Além de uma construção “racional” na qual se
forneça explicações e ideias que sustentam a desigualdade racial.

Nesse sentido, podemos interpretar essa conjuntura como uma espécie de ideologia e,
por efeito, a partir de duas vias diferentes: a primeira entende o racismo como uma concepção
individual. Aqui ideologia teria um caráter de falsificadora da realidade. Portanto, podemos
apontar que o racismo seria, portanto, um problema de equívoco, mal entendido e, para extirpá-lo
da sociedade, bastaria “apresentar a verdade do conhecimento filosófico ou científico, cujas
conclusões apontariam a inexistência de raças e, por consequências, a falta de fundamentos
ou irracionalidade de todas as teorias e práticas discriminatórias”. (ALMEIDA, 2018, p. 50).
As questões que envolvem os aspectos sócio-raciais podem estar relacionadas, todavia, a uma
segunda conjuntura: isto é, aos fenômenos institucionais e estruturais. Assim, “mais do que a
consciência, o racismo como ideologia molda o inconsciente” (2018, p. 50).

O que se pode dizer dessa segunda via, é que a questão do racismo pode até estar
relacionada aos comportamentos individuais, em um certo nível de consciência, entretanto, seus
efeitos são materializações históricas inconscientes produzidas em um quadro de sociabilidade.
O que implica que:
42 Segundo o Infopen, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, de 493.145 pessoas que estão presas,

e que tiveram a cor e raça classificadas, 64 % são negros. O que corresponde a quase 2% de toda população
carcerária do Brasil. Disponível em <https://noticias.r7.com/brasil/negros-representam-dois-tercos-da-populaca
o-carceraria-brasileira-08122017> Acessado em 05/02/2019.
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A vida cultural e política no interior da qual os indivíduos se reconhecem enquanto
sujeitos autoconscientes e onde formam os seus afetos é constituída por padrões de
clivagem racial inseridas no imaginário e em práticas sociais cotidianas. Desse modo,
a vida norma, os afetos e as verdades, são, inexoravelmente, perpassados pelo racismo,
que não depende de uma ação consciente para existir. (ALMEIDA, 2018, p. 50)

A estruturação racial se dá cotidianamente. Ela se aproxima à experiência consciente, mas
não depende necessariamente dela para existir. As ideologias estruturantes raciais, portanto, para
serem “verdadeiramente eficazes” (EAGLETON, 1997) são motivações consistentes, se colocam
além de suposições artificiais, arranjando-se racionalmente. São produções pertencentes a um
imaginário social, engajado, historicamente inconsciente, mas racionalizado em sua materializa-
ção pelos meios de comunicação, pela indústria cultural e pelo sistema educacional. (ALMEIDA,
2018).

Um capital simbólico, cultural e econômico, por exemplo igual ao do WDAS, constitui
um imaginário social amplamente inserido no meio social, no qual narra sobre gênero, raça,
classe, e todo um conjunto de questões afetivas para indivíduos e indivíduas. Assistir às narrativas
e tudo que nela está, sob a égide de reiterações contínuas, reforça, convence, e estimula arranjos
interpessoais. Uma questão importante para nós: não estariam os programas de televisão, as
revistas, as novelas e as produções cinematográficas mostrando o que de fato ocorre na sociedade?
Isto é, espaços destinados às mulheres e expectativas sobre corpos femininos distintos daquelas
colocadas sobre homens não seria um retrato do que acontece? A Narrativa de Tiana, a qual
mostra uma “superação” de vida em seu universo diegético, e a conquista de objetivos não é, de
fato, o que está ao alcance de homens e mulheres negras?

Na verdade, o que nos é mostrado não é a realidade, “mas uma representação do imagi-
nário social acerca de pessoas negras”, mulheres, gênero, papéis sociais, etc. (ALMEIDA, 2018,
p. 51). Embora a ideologia racial mantenha uma proximidade bastante tênue com a realidade, ela
não é uma “representação da realidade material, das relações concretas, mas a representação da
relação que temos com estas relações concretas”. (2018, p. 51).

Dizer que nossa visão sobre a sociedade não é um reflexo da realidade social, mas
a representação de nossa relação com a realidade faz toda a diferença. Isto faz da
ideologia mais do que um produto do imaginário: a ideologia é, antes de tudo, uma
prática. O racismo é uma ideologia, desde que se considere que toda ideologia só
pode subsistir se estiver ancorada em práticas sociais concretas. (ALMEIDA, 2018, p.
51-52)

3.5 Sugestões narrativas sexualizantes

O arranjo familiar pode ser um aspecto significativo nas narrativas que compõem o nosso
corpus. É através também dele que os papéis de gênero são demarcados. Dizemos isso porque
embora se perceba a tentativa de um empoderamento feminino, ainda que transcodificado à
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maneira midiática e consumista, a figura da menina está bastante próxima aos caminhos que
levam à maternidade, pois, à construção de um modelo específico familiar. (Figura 7)

Figura 7 – O núcleo familiar em contos de fadas é um demarcador comum.

Autor

Se fizermos uma comparação rápida entre as narrativas aqui analisadas e aquelas do
período clássico do WDAS perceberemos uma mudança nos desfechos de contos de fadas em
questão. De todas as quatro narrativas, apenas Tiana se casa de fato. Com duas cerimônias
religiosas realizadas. Nas demais narrativas, a relação amorosa heteronormativa é sugerida e,
logo, não é explicitada por meio do signo do rito matrimonial como usualmente acontece. A
supressão desta característica conjugal no restante das produções quer dizer que não exista o
significante da relação matrimonial. (Figura 8)
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Figura 8 – Os dois casamentos de Tiana.

Autor

É preciso destacar que o universo de contos de fadas está, especificamente, relacionado a
alguns signos feminilizantes. Dizemos isso porque nas imagens destacadas acima, por exemplo,
percebe-se arranjos familiares bastante semelhantes, no que se trata da figura do pai e da mãe,
bem como na figura da prole, neste caso, meninas. Raramente, se considerarmos o capital
simbólico e cultural do WDAS os arranjos familiares de contos de fadas apresentam a figura do
filho. Em Valente (2012), Merida têm três irmãos pequenos. Mas a inserção desses personagens
parece ser uma medida meramente comparativa, entre o comportamento de Merida e dos garotos.
Tanto é que os três personagens não têm falas ou diálogos. Mas a eles quase tudo é permitido,
pelo simples fato de pertencerem ao gênero masculino.
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A atenção voltada a esse núcleo social, neste caso a família, direciona-nos a outro
elemento: a heterossexualidade. Tal aspecto não é, necessariamente, um assunto de particular
interesse para esta análise. No entanto, entendemos que esse fator está análogo à organização
familiar transcodificada nestas produções.

Os corpos são terrenos passíveis de investimento contínuo. São moldados de acordo com
as organizações sociais, as normas, as ordens e os regimes sócio-culturais, de modo que o corpo
esteja em afinidade com critérios externos, sejam eles morais, religiosos, estéticos, higiênicos,
políticos. Os processos que tornam a matéria física em um corpo socialmente compreendido, este
parte de um todo social, inscrevem marcas sobre ele de modo que sejam produzidas diferenças.

Treinamos nossos sentidos para perceber e decodificar essas marcas e aprendemos
a classificar os sujeitos pelas formas como eles se apresentam corporalmente, pelos
comportamentos e gestos que empregam e pelas várias formas com que se expressam.
(LOURO, 2016, p. 15)

Tratando-se um produto voltado ao público infantil e, consequentemente à família, todos
esses signos significantes podem ser colocados através do primeiro elemento de identificação da
criança; a família. O que compõe a narrativa fílmica, bem como suas expressões cinematográficas,
são aspectos pensados, pré-determinados: “as diferenças do sexo são diferenças pensadas,
diferenças significadas.“ (NYE, 1995, p. 171)

Os signos cinemáticos, embora carreguem consigo pluralidades de significados, além
de serem interpretados segundo a conjuntura de experiências vividas de quem os observa, antes
de tudo, são, funcionalmente, significados. Gênero, feminilidades e masculinidades, raça e toda
conjuntura ideológica ali materializada, são possibilidades sobretudo pela via de um caráter
identificatório. Se a ideologia precisa estar relacionada à experiência vivida, próxima daquilo
que está colocado na sociabilidade dos indivíduos e indivíduas, é também pela via do elemento
transcodificado da família que toda a diegese fílmica se aproxima do real, como algum tipo de
determinação a se seguir e a se espelhar.

Nesses processos de reconhecimento inscrevem-se as diferenças. O ideal de feminilidade,
de masculinidade, de raça, e como aquele desta ou daquela raça precisa se comportar, implica
uma “instituição [. . . ] de ordenamentos, de hierarquias, e está, sem dúvidas, estreitamente
imbricado com as redes de poder que circulam numa sociedade”. (LOURO, 2016, p. 15)

Louro reflete que esses ordenamentos operam fortemente no campo da sexualidade,
generalizando e naturalizando uma determinada expressão sexual, além de funcionarem “como
referência para todo o campo e para todos os sujeitos”. (2016, p. 16). A heterossexualidade, por
exemplo, é a medida sexual dos corpos. Todas as famílias representadas em nosso corpus são
famílias heterossexuais e “aparentemente supõe-se que todos os sujeitos tenham uma inclinação
inata para eleger como objeto de seus desejos, como parceiro de seus afetos e de seus jogos
sexuais alguém do sexo oposto”. (2016, p. 16-17). Outras formas de sexualidade seriam, então,



Capítulo 3. A construção sócio-cultural de uma princesa 85

antinaturais, peculiares e anormais. A representação de Elsa, rainha e uma das protagonistas em
Frozen (2013), estaria assentada neste terreno de anormalidade, tendo-se em vista os aspectos
fílmicos em torno de sua narrativa Ela pode ser compreendida, nesse sentido específico, como
uma personagem também dissidente, portanto, emergente, em certa medida.

O que se pode acrescentar é que o projeto de transformar os corpos não é único. As
representações imagéticas, reiteradamente em torno de narrativas semelhantes, são unidades
as quais fazem parte de uma ordem maior do corpo e sobre o corpo. As produções fílmicas
não operam sozinhas, e a realização de um corpo gendrado, sexualmente predisposto a um
determinado objeto de desejo, e todas as marcas possíveis que se pode colocar sobre ele, fazem
parte de formas legitimadas, institucionalizadas, “que se desdobram em inúmeras situações”
(LOURO, 2016, p. 17), as quais vislumbram a construção de um determinado corpo. São práticas
e linguagens que “constituem sujeitos femininos e masculinos [. . . ] são produtoras de marcas”
(2016, p. 25).

Louro (2016) endossa o sentido de reiteração que tocamos ao longo deste texto. As marcas
as quais tornam os corpos gendrados e ‘heterossexualizados’ para serem efetivas necessitam
de investimento significativo. A inclinação de indivíduos e indivíduas a apreenderem esta ou
aquela identidade, além de a “suturarem” (HALL; SILVA; LOURO, 2006) à sua própria forma
de se enxergar socialmente, é efeito de um investimento no poder que essa ou àquela posição,
ou característica promete, mas não garante. É, se entendermos esse investimento como via de
materialização de uma determinada ideologia, o ajuste de um discurso hegemônico à realidade
social, e sua interação na prática, para ser, no final das contas, verdadeiramente eficaz sobre os
corpos.

Para que se efetivem essas marcas, um investimento significativo é posto em ação:
família, escola, mídia, igreja,? lei participam dessa produção. Todas essas instâncias
realizam uma pedagogia, fazem um investimento que, frequentemente, aparece de
forma articulada, reiterando identidades e práticas hegemônicas enquanto subordina,
nega ou recusa outras identidades e práticas: outras vezes, contudo essas instâncias
disponibilizam representações divergentes, alternativas, constritórias.(LOURO, 2016,
p. 25)
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4 DOS PARÂMETROS ANALÍTICOS

A conjuntura e a abordagem da crítica feminista43 às artes clássicas e produtos de massa
podem ser situadas sob o viés de três aspectos. A primeira safra se ancorava na perspectiva
sociológica, observando as posições femininas naqueles dois campos culturais como positivos
ou negativos, de acordo “com critérios construídos externamente que descreviam uma mulher
completamente autônoma e independente” (KAPLAN, 1995, p. 43). Com os avanços teóricos
na esfera cinematográfica dos anos 1970, sob forte influência do campo semiológico, foram
identificadas limitações nessa primeira perspectiva crítica. Posteriormente, defenderam que a
produção artística tinha profunda dependência dos processos edipianos, encontrando, portanto,
sustentação no campo da psicanálise. As análises críticas desse levante teórico feminista, as
quais atravessaram o campo sociológico, semiológico e psicanalítico, deram, então, importância
no “como se produz o significado nos filmes”, abandonando, por efeito, o interesse no conteúdo
fílmico (KAPLAN, 1995, p. 44).

Aquela ótica psicanalítica pretende entender os modelos psíquicos “criados pelas estru-
turas capitalistas sociais e interpessoais”. Além do mais, tal premissa entende o cinema como
uma máquina libertadora do inconsciente de modelos sociais estruturados, e a psicanálise como
uma “ferramenta analítica” capaz de compreender e ajustar os distúrbios causados por essas
estruturas sociais restritivas (KAPLAN, 1995, p. 44) Ademais, para essa vertente da crítica
feminista, utilizar a psicanálise como ferramenta poderia “desvendar os segredos [da socialização
das mulheres] dentro do patriarcado”. (KAPLAN, 1995, p. 45)

Talvez isso signifique considerar tais estruturas como configurações sociais, sustentadas,
entre outros aspectos, por uma dimensão simbólica e concreta; tecnologias, dispositivos, meios,
textos midiáticos, representações, discursos. Interessa-nos, portanto, como pode ser interpretadas
essas conjunturas cinemáticas significantes em torno da imagética da menina e, embora o
conteúdo seja um objetivo particular dos estudos sociológicos, tal aspecto também aparecerá,
em certa medida, ao decorrer deste trabalho. Nossos métodos, a partir de uma leitura teórico-
cinematográfica, sustentaram-se ainda no viés dos estudos feministas e nos modos culturalistas.

Fazemos esse breve contexto para sinalizar de onde partimos e o que foi desconsiderado
para a construção crítica deste trabalho. Nossa tentativa é ir além de uma análise que use
puramente critérios extradiegéticos ou extracinematográficos, pautados em premissas sociais, do
que se convencionou a entender sobre o progresso das mulheres. Além do mais, a metodologia
psicanalítica não se mostrou pertinente para este trabalho e para os objetivos aqui pretendidos.
Embora essa vertente crítica esteja também interessada em observar os signos do cinema e
43 “Desde os primórdios dos movimentos de liberação da mulher, as feministas americanas vêm estudando a

representação da sexualidade feminina nas artes - na literatura, na pintura, no cinema e na televisão. À medida
que lutamos por uma teoria significativa, é importante notar que a crítica feminista, enquanto uma nova forma de
interpretar os textos, emergiu de preocupações coerentes de mulheres que reavaliavam a cultura na qual haviam
sido criadas e educadas. ((KAPLAN, 1995, p. 43)
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seus significados, sobretudo em produções Hollywoodianas, nas quais pousam uma ideologia
patriarcal e onde se sustentam estruturas sociais as quais constroem a imagem da mulher de
maneira específica, sua potência crítica se torna imóvel ao considerar o patriarcado e suas
estruturas como fruto do inconsciente masculino (KAPLAN, 1995, p. 45). Isto é, o sentido do
imaginário patriarcal perde seu sentido histórico.

Talvez isso signifique considerar tais estruturas como configurações sociais, sustentadas,
entre outros aspectos, por uma dimensão simbólica e concreta; tecnologias, dispositivos, meios,
textos midiáticos, representações, discursos. Interessa-nos, portanto, como pode ser interpretadas
essas conjunturas cinemáticas significantes em torno da imagética da menina e, embora o
conteúdo seja um objetivo particular do estudos sociológicos, tal aspecto também aparecerá,
em certa medida, ao decorrer deste trabalho. Nossos métodos, a partir de uma leitura teórico-
cinematográfica, sustentaram-se ainda no viés dos estudos feministas e nos modos culturalistas.

Em síntese, talvez estejamos mais ancorados, e interessados, no caráter semiológico
daquelas críticas. Apreender o processo de significação e simbolização das personagens e suas
narrativas de contos de fadas, transcodificadas à linguagem audiovisual, requer abordagens
mais plurais. Olhar para esses produtos midiáticos de forma tão míope, postulando sobre eles
respostas fechadas, no sentido de encontrar significados singulares, inflexibiliza toda a nossa
base teórico-metodológica que entende o campo da cultura e seus textos como um espaço de
conflitos, choques, resistência.

Nossa análise está voltada para o campo das possíveis significações cinemáticas, como
o nosso corpus produz significados sobre aqueles critérios elencados na introdução em torno
das protagonistas a partir do gênero fílmico animado, levando em consideração a narrativa e a
conjuntura técnica, para assim tecer reflexões sobre quais sentidos possíveis podem ser ativados
ao assistir às narrativas. Para se apreender essas operações discursivas materializadas no filme,
observamos as narrativas no nível do plano, da sequência e da inteireza fílmica.

Tomamos o nosso corpus, suas formas e suas expressões visuais como signos , porque só
é possível identificar os significados de seus elementos com a “ajuda do código de convenções
culturais” (SANTAELLA, 2005a, p. 247). Decerto não faremos uma análise cultural estadu-
nidense, nem pretendemos entender as reflexões sobre as configurações sociais do contexto
social no qual o nosso corpus foi produzido. Entretanto, isso não inviabiliza a análise crítica dos
produtos fílmicos escolhidos, mesmo tendo suas origens no Norte Global. Não olhamos suas
especificidades em relação à sociedade norte-americana, mas sim ao que se convencionou em
um cenário mais geral (do Ocidente) sobre a figura da mulher, da menina, visualmente. Isso quer
dizer que nosso interesse está no “substrato mais geral, cultural, previsível de convenções para a
representação figurativa” e não nas convenções as quais “pressupõem conhecimentos culturais
bastante específicos para o entendimento das formas visuais” (2005a, p. 247) Consideramos
tais formas com um teor acentuado de indexicalidade o que, portanto, “indicam algo do mundo
visível”. Tal referencialidade só é possível porque “há uma similaridade aparente ou abstrata
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entre a forma e aquilo que ela denota”. As formas representativas ainda “carregam um nível
suplementar de significações que só pode ser apreendido por aqueles que dominam o sistema de
convenções culturais a partir do qual as figuras se ordenam”. (2005a, p. 247).

4.1 Definições analíticas

Podemos situar a análise fílmica a partir de alguns caminhos. As definições sobre o que
consiste analisar uma produção audiovisual são plurais. É necessário, portanto, esboçar o caminho
que percorremos e construímos, operando escolhas, subtraindo proposições que não são atraentes
para os objetivos da pesquisa. Pode-se dizer que a análise fílmica gera outro produto além do
próprio filme; neste caso, uma produção escrita. Pode ser, também, outro produto audiovisual,
misto (fita que apresenta análises de sequências, “fragmentos acompanhados de comentários,
montagens de cenas ou de planos característicos etc.)” (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, 9).
Portanto, definir o contexto de uma análise e o produto que surgirá daquela é imprescindível para
a angulação de uma análise.

Não é exagero dizer que são produzidos dois trabalhos em uma pesquisa desse tipo. A
análise é um processo à parte e, ao mesmo tempo, simultâneo. Ela acontece antes, durante e
depois da finalização textual ou do produto pretendido. A definição da análise, a começar do geral
em direção ao específico, consiste em desagrupar o todo de um filme, bem como reconstruí-lo,
segundo os objetivos, eixos e o produto final. (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012) No caso desta
análise foram decupados quatro filmes diferentes. Para A Princesa e o sapo foram decupados
2.688 planos. Para Enrolados, 2.996. Em Valente, 2.765. Por fim, para Frozen, separou-se 2.744
planos.(Figura 9)
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Figura 9 – Exemplo da decupagem fílmica, plano a plano.

Free Video Studio

Se na análise literária o escrito é explicado pelo escrito, na análise fílmica só se consegue
interpretar o “que pertence ao visual (descrição dos objetos filmados, cores, movimentos, luz,
etc.), ao fílmico (montagem das imagens) e ao sonoro (músicas, ruídos, grãos, tons, tonalidades
das vozes)” (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 10)Quer dizer, a descrição exaustiva do filme
nunca é alcançável, porque o texto fílmico “não é citável”. (2012, p. 10). Sua pluralidade de
códigos inviabiliza qualquer concepção verbal. Ainda assim, a análise fílmica pode ser alcançada
por interpretações.

Talvez seja válido esclarecer o porquê de se analisar um filme, nos moldes explicitados,
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e qual a relevância de tal método escolhido. Deve-se considerar um primeiro aspecto; a produção
fílmica, isto é, a escrita de um roteiro, decupagem, filmagem, montagem e distribuição consiste
na fabricação de um produto. Já o trabalho que será exercido neste texto equivale, precisamente,
àquilo que refletimos na “Introdução à pesquisa”, portanto, um processo de compreensão, de
seleção e interpretação da reconstituição de um produto acabado e o qual se ajuizará ao crivo do
analista. Este, por sua vez, com eixos, objetivos e sustentações teóricas pré-determinados.

Como considerado por este texto, os elementos fílmicos criam discursos e constroem
significados sociais, sígnicos, simbólicos. Por efeito, e como segunda questão a ser pensada, o
trabalho da análise é justamente fazer a produção cinematográfica se movimentar, mexer com
seus significados. Além disso, é com o exercício da análise que consolidamos ou invalidamos
aquele entrever perceptivo sobre as produções que compõem o nosso corpus. (GOLIOT-LETÉ;
VANOYE, 2012)

A partir de uma desconstrução fílmica, o que significa desmembrar as partes que ligam
a inteireza fílmica, podemos afunilar os elementos elencados nesta pesquisa a partir da mate-
rialidade do corpus, “buscando compreender a relação entre seus elementos, bem como sua
inclinação para produzir significantes”(FOSSATTI, 2011, p. 17) Decerto, é inviável a apreensão
de cada plano decupado. Como nossa análise foi feita, sobretudo no nível do filme, nosso olhar
priorizou uma perspectiva mais geral das produções. O que significa, portanto, que partimos de
hipóteses pré-concebidas. Isto é, para esta pesquisa, existem nas narrativas indicações de uma
relação com o nosso conjunto de critérios estabelecidos; gênero, feminilidade, raça e classe.

4.2 Caminhos da análise

Segundo Vanoye e Goliot-Lélé , têm-se alguns caminhos analíticos possíveis a serem
percorridos. O primeiro deles é a interpretação semântica, pela qual o “leitor dá sentido ao que lê
ou ao que vê e ouve quando se trata de um filme” (2012, p. 49). A segunda via pode ser nomeada
como interpretação crítica, que por sua vez “estuda por que e como, no plano de sua organização
estrutural, por exemplo, o texto (literário ou fílmico) produz sentido” (2012, p. 49). Em síntese,
o segundo caminho reserva-se ao campo do sentido e pela produção de sentido, tentando-se,
portanto, organizar junções entre o que se exprime e como tais coisas são expressas. Vale dizer
que nesta análise parte-se de hipóteses que exigem averiguações voltando-se sempre ao filme
(2012).

Vanoye e Goliot-Lété (2012) dizem que a história da crítica está envolvida em uma série
de polêmicas. Os autores propõem esquemas práticos para esquematizar a origem e as distinções
sobre a origem da análise. São elas: 1) o sentido vem do autor - suas intenções e, portanto,
“analisar é reconstituir o que o autor queria exprimir”; 2) o sentido vem do texto:“este apresenta
coerência interna, não necessariamente conforme às intenções explícitas de seu autor”; 3) E, por
fim, o sentido vem do leitor, do analista: é ele o descobridor das significações dos elementos
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fílmicos, os quais “se referem a seus próprios sistemas de compreensão, de valores e de afetos“
(2012, p. 50).

A utilização dos aspectos fílmicos, sejam eles expressivos ou narrativos, podem ser
apropriados com a finalidade de traçar um rascunho contextual de uma sociedade. Nesse sentido,
para Vanoye e Goliet-Lété, são utilizadas informações parciais e isoladas da produção fílmica,
por conseguinte, relacionadas a questões extratextuais a fim de se construir uma descrição ou
uma tese. (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 49)

Evidentemente, um texto (fílmico ou literário) permite uma série bastante plural de
interpretações. É preciso delimitar a profusão interpretativa da análise fílmica. Surge a questão,
tal opulência interpretativa estava nas previsões do autor/autora durante a produção fílmica? A
menos que ele ou ela ateste a análise, dificilmente saberemos. Daí a necessidade de esquema-
tizar as formas analíticas, interpretativas, mas sem engessar o exercício do método, mas sim
eximindo-se de qualquer intenção projetada na obra analisada advinda de traumas, obsessões
ou desejos pessoais. O nosso vislumbre analítico está ancorado no terceiro ponto que falamos
acima, no qual o sentido origina-se do analista. Uma linha muito tênue separa estes dois pólos,
entre pesquisador/pesquisadora e objeto analisado. Mas como já dissemos, e defendemos, essa
aproximação pode se mostrar enriquecedora, possibilitando uma visão mais ampla, crítica e
plural no exercício interpretativo dos produtos culturais. Para que não sejamos conduzidos pela
afetação mágica cinematográfica, a qual nos afastaria do posto de analistas para ocupar o lugar de
cinéfilos, o retorno à materialidade do discurso fílmico aos “parâmetros representativos” sempre
é necessário (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 55).

Dentro da interpretação semântica e crítica encontram-se dois eixos os quais precisamos
destacar. A análise-interpretativa sócio-histórica toma o filme como produto cultural manifesto
dentro de um determinado contexto sócio-histórico. Isso significa que as produções cinemato-
gráficas representam direta ou indiretamente hábitos, costumes, sujeitos, comunidade, cultura
e sociedade real. O norte da análise sócio-histórica pressupõe que um filme “sempre fala do
presente (ou sempre diz algo do presente, do aqui e do agora do seu contexto de produção)”,
sendo este uma ficção, documentário, etc.(GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 51).

Para esta pesquisa, o cinema não só fala do presente no qual se insere, mas olha para
o passado, além de vislumbrar futuros possíveis. Sobretudo quando olhamos para o corpus

escolhido. Ele dramatiza temporalidades, embora condensadas em um tempo narrativo, sobre
um estado que olha para trás, ao mesmo tempo que se desenvolve no instante diegético de
seu acontecimento (o do filme), sem deixar de sugerir uma espécie de continuidade sugestiva
sobre as personagens, suas vidas, etc. Ele, o cinema, poderia ser considerado, em vista disso,
um dispositivo de essência temporal. Sua movimentação não se dá apenas naquilo que tange
sua tecnicidade e suas unidades sequenciais dispostas e encadeadas, as quais nem sempre são
projetadas de forma linear na tela. O cinema é, nesse sentido, um dispositivo que pretende algo a
mais do que o puro entretenimento instantâneo. Ele sugere, dá vazão, e legitima esse processo
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intermediado pelo prazer, pelo afeto.

Essas afinidades, entre o simbólico e o real, e o contexto histórico nos quais essas
produções estão inseridas rendem algumas observações. Se o filme fala alguma coisa do presente,
bem como olha para o passado e/ou para o futuro, nosso corpus é um terreno farto de apreensões
analíticas. Por que Tiana, em a Princesa e o sapo (2009), como primeira princesa negra, passa a
maior parte de sua narrativa transformada em sapa e, por efeito, representada na cor verde?

Se observarmos o contexto histórico do Walt Disney Studios, a partir de suas produções
animadas, e o tempo no qual estão inseridas, por exemplo, perceberemos que os filmes mostram
elementos referentes à temporalidade em que foram produzidas. Isto é, as produções fílmicas
animadas estadunidense representam os costumes, os hábitos, os papéis sociais e aspectos que
dizem respeito aos sujeitos à época que foram midiatizados.

Em Branca de Neve e os sete Anões (1938), percebe-se que os espaços nos quais Branca
de Neve transita, ao longo da animação, são signos, portanto, carregam significados. A floresta é
um local considerado perigoso para a mulher, aludindo ao espaço público. Portanto, princesas
e donzelas devem resguardar-se no privado. Em uma das cenas dessa narrativa, percebe-se
que as criaturas horripilantes que aparecem para Branca de Neve, quando está perdida na
floresta, não passam de uma fantasia de sua própria imaginação. Nas cenas seguintes, a escuridão
dá lugar à luz e, da escuridão da floresta, saem animais dóceis, os quais ajudam a donzela
chegar até à casa dos anões. Do cárcere privado à privação doméstica, por fim, ao privado
matrimonial. (Figuras 10 e 11)
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Figura 10 – Princesa clássica do WDAS: do privado ao privado

Autor



Capítulo 4. Dos parâmetros analíticos 94

Figura 11 – Princesa clássica do WDAS: do serviço doméstico ao serviço matrimonial

Autor

Em Cinderela (1950), o encanto experimentado pela protagonista sinalizaria, talvez, que
a infinitude dos sonhos e a possibilidade de uma vida encantada só seria viável ao encontrar seu
amor verdadeiro44. A bondade da Fada Madrinha, em forma de encantamento, seria um aperitivo
44 A madrasta e suas filhas em A Cinderela parecem representar o castigo e o sofrimento das mulheres que não

alcançam o estágio do amor sublime. A personificação dessas personagens extrapolam o simples sentido entre
mau/bom. A “falta” de beleza de Anastasia e Drizella, as filhas da madrasta, é um imperativo determinante no
longa. Suas personalidades, opostas a de Cinderela, contrastam bem ao comportamento que toda mulher deve
submeter-se. Naomi Wolf, em O Mito da Beleza, ressalta que os parâmetros sociais sobre a beleza são a última
transposição para o feminismo. Para essa autora, o conceito que se criou em torno do que é belo e feminino
tem sido usado em grande escala contra as mulheres. A mulher é inteligente e ‘feia’ ou ‘bonita’ e burra, nunca
acumulando, destaca Wolf (1992), as duas condições. As análises de Naomi Wolf se dão em diferentes esferas
estadunidenses, mas servem como um termômetro para outras sociedades do Ocidente.
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daquilo que toda “boa mulher”45 e sonhadora pode alcançar. O encanto é perecível e dura poucas
horas: “ao soar das doze, a magia cessará, e tudo que era antes voltará46. A contra-magia de tal
realidade é o casamento, instância na qual se está garantida a felicidade eterna. (Figura 12)

Figura 12 – Cinderela, após experimentar o encantamento, encontra sua felicidade ao se casar.

Autor

Em A Bela Adormecida (1959), talvez seja possível identificar o início de uma nova
temporalidade social. O trabalho braçal da mulher em ambientes privados, nuance bastante clara
em Branca de Neve e Cinderela, dá lugar à magia. Aspecto bem representado no universo de
45 O adjetivo “bom” em nada tem a ver com a bondade no sentido de fazer o bem, pelo contrário, significa um

juízo de valor relacionando à submissão feminina, passividade, obediência etc.
46 Aviso que a Fada Madrinha dá à Cinderela, em A Cinderela (1950).
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Aurora. As três fadas madrinhas, desconhecendo o manuseio e a organização de uma cozinha, e
dos afazeres entendidos como femininos, valendo-se de mágica, dão vida aos objetos daquele
espaço. Assinalando, possivelmente, a facilidade tecnológica que um botão de “liga/desliga”47

proporcionaria às mulheres daquela época. Aurora, inclusive, passa parte de sua própria narrativa
dormindo. (Figura 13)

Figura 13 – Em A Bela Adormecida as Fadas Madrinhas desconhecem as tarefas domésticas.

Autor

O dispositivo cinemático, embora espaço fantástico e imaginário, talvez seja local de
47 Algumas referências em “A Bela Adormecida” podem ser interpretadas à luz da inserção da mulher no mercado

de trabalho durante a década de 1950, portanto, segundo o contexto social daquele momento. Os eletrodomésticos
tornaram-se populares para “facilitar” a vida das mulheres.
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projeção e dramatização do tempo, no qual se encontram referências ao espaço real “por certos
índices de analogia (AUMONT, 2012, p. 141) O cinema enxerga, transcodifica e não só reproduz
de modo dramático o social, o sujeito, o conteúdo, o tempo, mas tece criações próprias. Inferimos
que o gênero de narrativas encantadas do WDAS parte do presente para dramatizar certos
discursos sobre o corpo da menina, os quais resgatam sentidos de outra temporalidade. Tal
potência cinemática cria “facilidades admiráveis”, impera-se outro funcionamento temporal,
“registra-se e restitui-se à vontade a imagem” (NOVAES, 2013, p. 28). O que sinalizam a
restituição dessas imagens imaginárias do corpo, do tempo?

O segundo eixo a ser destacado pertence à ordem da análise-interpretativa simbólica.
Neste caso, ademais, existem três ramificações e as quais apontam para outros caminhos inter-
pretativos. Para isso faremos um paralelo com os tipos de narrativas e o que elas demandam.

Há aquelas produções fílmicas que exigem premeditadamente de seu espectador uma
leitura puramente simbólica, seja ela parte do filme ou de sua inteireza. Por simbólico entende-se
uma leitura interpretativa que não se detenha ao sentido literal, mas “situa de imediato o que é
dito e mostrado em relação com um “outro” sentido” (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 56)

A segunda especificação dentro daquele eixo da análise interpretativa-simbólica opera
a partir de certa particularidade do material fílmico e narrativo. Embora permaneça com sua
nuance realista, criando-se mundos razoáveis e os quais demandam leituras, em certa medida,
pontuais, tais produções não se preocupam, necessariamente, com algum tipo de lógica. Ademais,
“não se centram em um encadeamento pleno, motivado, contínuo, de ações, ou na construção
psicológica dos personagens”(GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 57). Há, portanto, certo
distanciamento da estética, do realismo clássico, o que configura também uma leitura simbólica.
Mas existe aqui uma distinção do aspecto simbólico da primeira classificação. Nesta segunda
definição, o simbólico se torna simbólico à medida que há desenvoltura fílmica e narrativa.

A última classificação, e por fim terceira, tem-se a subtração, pelo menos a princípio, de
alguma leitura simbólica, portanto, da intenção textual narrativa e autoral. Nessas produções, uma
leitura simples e literal é acionada e o desígnio de possíveis significados, ao contrário das duas
primeiras definições, fica sob o juízo da análise, através das quais seriam geradas significações
simbólicas. Isso não invalida a “possibilidade de um ardil do autor (e do texto), que tende a
dissimular um sentido simbólico sob uma aparência plana”(GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p.
57).

Sobre essas questões, inferimos algumas observações. Talvez, a mais importante delas
é que esses caminhos analíticos não são claros e suas fronteiras quase são inexistentes. Ainda
assim, é possível traçarmos um caminho que situe nossas escolhas e o qual guiará a análise. As
classificações mantêm, como se percebeu, mais semelhanças que diferenças. Podemos, portanto,
inferir que em todas as três classificações o aspecto simbólico se encontra assegurado. É em
nossa análise que será apurada se a expressão e narrativa fílmica sugerem um sentido alegórico
sublinhado, ou se existe algum tipo de ausência (aparente) desse quesito explicitado que, por
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efeito, dissimula outro. (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012)

Contudo, considerando que qualquer filme, este entendido nesta pesquisa como arte da
representação, é constituído por significados e sentidos, as quais “exprimem mais ou menos
diretamente, mais ou menos explicitamente, mais ou menos conscientemente, um (ou vários)
ponto(s) de vistas sobre o mundo real” (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 57), qualquer uma
das três definições poderiam ser utilizadas. Isso caracteriza um problema.

Embora nosso corpus ateste a semelhança entre os filmes os quais o compõe, cada um
deles, isto é, cada narrativa, carrega consigo distinções. Decerto, todas as quatro produções estão
submetidas ao panorama do gênero: o de contos de fadas ou de princesas encantadas. Mas ainda
assim não se pode subtrair suas diferenças e seus caminhos narrativos diversos e percorridos.
Sendo assim, classificaremos cada uma das quatro produções segundo as três definições supra-
citadas e pertencentes à análise interpretativa-simbólica. A escolha também se alinha à nossa
pretensão: apreender como certos elementos fílmicos produzem significados possíveis. Além
disso, tal perspectiva escolhida mantém afinidade com o campo metodológico escolhido, sobre-
tudo com as perspectivas críticas dos estudos feministas, ademais com o panorama culturalista,
no qual considera como os significados se materializam nas formas visuais, e a partir de quais
elementos e formas fílmicas, neste caso.

Apesar de termos feito aquelas exemplificações a partir de um eixo interpretativo sócio-

histórico sobre os clássicos animados, optamos, sobretudo, pela análise interpretativa crítico-

simbólica. Consideramos pertinente as exemplificações analíticas do começo deste capítulo
porque entendemos que as produções escolhidas não só falam do presente no qual se materializam,
mas que igualmente abordam um passado e vislumbram futuros possíveis sobre o corpo da
menina que se tornará mulher. Além disso, aqueles elementos constituintes de nossos objetivos:
gênero, feminilidade, raça e classe, são produtos que se legitimam na história, não podendo
ser interpretados fora dela. Identificando-se ou recusando-se com aspectos do momento do seu
acontecimento, cada narrativa refere-se, implícita ou explicitamente, ao contexto no qual se
materializa. (FOSSATTI, 2011) . No quadro 1 (Análise sistematizada) exemplificamos esse
percurso.
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Nesta análise fizemos uma movimentação analítica dupla e indissociável. O que corres-
ponde que foram observadas a história contada e o conteúdo narrativo. Além da materialidade
expressiva diegética; conjunto de imagens encadeadas. Vale destacar que “o conteúdo [narra-
tivo] e a expressão [fílmica] formam um todo”, sendo que aquele segundo aspecto (o código
cinemático) só adquire razão de existir se articulada à primeira dimensão (história e conteúdo
fílmico) (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 39)

4.3 Como analisar?

A análise fílmica, na prática, está longe de comportar poucos modelos analíticos. Existe
uma variedade bastante abrangente de como e o quê observar em uma produção audiovisual, e
a qual precisa levar em consideração os objetivos pretendidos, os eixos e pretensões, os quais
devem estar afins à aplicação de uma análise: isto é, seu produto. A análise pode observar
uma sequência, inícios e finais de filmes, um plano-sequência, apenas um plano, formas curtas,
spots publicitários, curta-metragens entre outros (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012).

Para se complexificar ainda mais os caminhos analíticos de uma produção audiovisual,
pode-se “ler” um filme a partir de diferentes níveis, os quais apontam para outras diferentes
especificidades. Por exemplo, tem-se uma análise no nível do plano, da sequência e do filme.
Cada um desses três princípios sinaliza diferentes objetivos como ponto de vista da câmera,
profundidade de campo, luz e cores, aspectos sonoros, montagem, relação entre planos e aspectos
técnicos, cenografia, metáforas ou metonímias audiovisuais (conotação e denotação), entre
outras diretrizes. A junção de todos esses aspectos são também viáveis. A análise fílmica é uma
ferramenta bastante plural. (ROCKENBACH, 2017).

Para tentar transpor o teor heterogêneo de narrativas, além de se desvencilhar de uma
análise interminável, e a qual nos faria correr o risco de nos perder em suas infinitudes interpreta-
tivas analíticas, propomos uma análise naqueles três níveis, e a qual observará aspectos visuais e
narrativos. A análise do filme se assemelha ao que um cientista faz em laboratório. Ao analisar a
água, olha para sua composição, separa-a a partir de seus elementos químicos e constitutivos. O
que significa, portanto, “despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar e destacar e denominar
materiais que não se percebem em conjunto”. A análise origina-se do texto fílmico e assim
desconstruí-lo e “obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme”(GOLIOT-LETÉ;
VANOYE, 2012, p. 14-15)
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5 UNIVERSO DE MUITAS INTERPRETAÇÕES

Entendemos o filme como um catalisador de significantes. Isto é, para além dos afetos
evocados em cena, ele é, sobretudo, uma tecnologia bem articulada em defender um ponto
de vista, ora de forma bastante explícita, ora de forma dissimulada. O que apreendemos neste
capítulo são os signos presentes dentro da diegese fílmica das narrativas que compõem nosso
corpus, os quais reproduzem coisas visíveis, mas que não se submetem necessariamente à
realidade, embora façam forte referência a ela. A análise de cada plano do filme é inviável
para esse texto, por dois motivos; primeiro porque uma análise que vise esgotar a inteireza
fílmica tem propósitos distintos dos nossos, segundo que o nosso corpus é composto não só
por um filme, mas por quatro produções. Portanto, escolhemos aqueles planos que se destacam
diante da decupagem fílmica, segundo os fenômenos trabalhados ao longo deste trabalho; gênero,
feminilidade, raça e classe. A principal função desta análise é apreender “hipóteses interpretativas
acerca do sentido simbólico daquilo que é apresentado” no filme. (FOSSATTI, 2011, p. 63)

5.1 Tiana, a garota que poderia ser independente

Nossas análises partem da tabela 1 no qual estão as definições constitutivas de uma
princesa, apresentado no capítulo três. Decerto, como se tratam de definições feitas pelas próprias
princesas do WDAS, no filme Wifi Ralph, é de se esperar que cada uma dessas personagens
absorva pelo menos uma das 11 definições sistematizadas. Veremos, no entanto, ressalvas
sobre essa expectativa. Como já esclarecemos, esta análise não faz comparações, mas coloca as
narrativas em diálogos, segundo suas especificidades.

Tiana acumula três das definições da tabela 1, são elas: é um corpo que já foi amaldiçoado,
já experimentou o beijo de amor verdadeiro e, por fim, teve dependência de uma figura masculina
em maior ou menor grau. Rapunzel também soma três das definições esquematizadas: seu cabelo
é mágico, já foi raptada e escravizada, além de ter a presença significativa da figura masculina
em sua narrativa. Merida, por sua vez, não condensa nenhuma das características do quadro. Elsa
assemelha-se à Rapunzel no quesito mágica, uma vez que suas mãos podem criar gelo e, tanto
ela como sua irmã Anna, são órfãos de mãe. Sobre esta última personagem ainda impera o beijo
de amor verdadeiro e a agência significativa da figura masculina. O que podemos apontar agora
da análise é que três das quatro narrativas são o que se pode definir como produções e corpos
residuais.

Para Ribeiro, práticas entendidas como residuais, segundo as perspectivas culturalistas
de R. Willians, sustentam-se em um processo cultural tradicionalista e, portanto, estão análogas
a “elementos do passado que ainda estão vivos no presente”. (2004, p. 30). O que sinaliza, para
esta análise, portanto, a dramatização de corpos cinemáticos regidos através de significantes
os quais, no âmbito da cultura contemporânea, são remanescentes de organizações do passado.
São “processos de incorporação, de exclusão total ou parcial, reinterpretação” por parte da
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hegemonia sócio-cultural (2004, p. 31). Como se percebeu, uma única princesa seria, a partir
dessas inferências, o que se pode denominar como emergente ou um corpo sobre o qual imperam
“novos significados e valores, novas práticas, novas relações e tipos de relações que se criam con-
tinuamente”. (2004, p. 31). Para além das classificações que tornam três das nossas personagens
residuais, têm-se outras interpretações sócio histórico-simbólicas elencadas e trabalhadas por
esta análise.

A história de Tiana se passa em Nova Orleans, Louisiana. É uma personagem pobre,
negra, além de ter, também, origem periférica. Filha de costureira, aspira um sonho. Realização
que, para ela, se dará pela via do trabalho, do próprio esforço, portanto, do seu mérito. A
centralidade da história se desenvolve, justamente, pelo desejo em ter o próprio restaurante.
(Figura 14). É uma vontade de realização que é passada do pai à Tiana. É a partir daí que a
narrativa progride. Pode-se destacar em A princesa e o sapo as seguintes questões; 1) busca da
concretização de um objetivo pela figura da protagonista, 2) desajuste desse objetivo pessoal e,
por fim, 3) a conquista, mas de outro objeto de desejo que, a princípio, não era genuíno.

Figura 14 – Tiana promete a si mesma conseguir realizar o sonho de comprar o próprio restaurante.

Autor

Para realizar seu sonho, sendo uma garota de família pobre, Tiana precisa cumprir jor-
nadas contínuas de trabalho15 . Só assim, do ponto de vista da protagonista, o alcance de
seus objetivos será possível. O que se percebe, diante disso, é o sentido de esforço e mereci-
mento. Isso porque a narrativa, através de suas denotações, sublinha tais questões ao longo do
desenvolvimento fílmico.
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Figura 15 – Tiana precisa trabalhar em dois empregos para ter alguma chance de alcançar seu objetivo.

Autor

Para conseguir realizar a concretização de seu sonho, a garota precisa não só trabalhar,
mas poupar todo o dinheiro ganho 16. Caso contrário, o que almeja não será possível. Além
do caráter meritocrático desta narrativa, a denotação fílmica de A princesa e o sapo sublinha de
forma contundente as disparidades sociais em que a protagonista da história se encontra. Tal
operacionalização é realizada estritamente pelo ângulo expressivo das visualidades cinemáticas.
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Quer dizer, a denotação fílmica trabalha no âmbito da não verbalização dos significantes os quais
interessam à diegese e não depende estritamente do que é narrado pela linguagem verbal para criar
sua dimensão simbólica. Para isso, utiliza de operações imagéticas pontuais para sinalizar seus
sentidos denotativos. Tais movimentos não acontecem sob alguma ordem cronológica fílmica.
O que implica que para apreender essa organização imagética é preciso o desencadeamento da
composição narrativa.

Figura 16 – Tiana guarda todo o dinheiro que ganha.

Autor

No plano que abre o filme de A princesa e sapo, a dimensão fílmica parte de um campo
mais geral, o céu e o bairro, para um determinado ponto mais específico, a casa de Charlotte
La Bouff (personagem coadjuvante). A câmera que adentra o espaço em movimento similar a
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um travelling, apresenta, justapondo as imagens, elementos que constituem a narrativa. Aqui
já é possível perceber as primeiras demarcações do filme, mas que só serão justificadas na
confrontação dos próximos planos. 17

Figura 17 – Primeiros planos do filme: uma apresentação do geral ao específico.

Autor

As cenas seguintes ressaltam o ambiente e a diferença de realidade entre Tiana e Charlotte
(o quarto e a casa mostrados na figura acima pertencem a essa última personagem), justificando,
e confrontando, os primeiros planos. A narrativa não faz isso apenas uma vez, mas ao longo do
filme, através da comparação, nem sempre explícita e direta, entre as dimensões socioeconômicas
entre Tiana e Charlotte. Isso é, o que denominamos de alegorias fílmicas, realizadas através de
mecanismos próprios. Neste caso, o contraste de ambientes opostos se dá por elementos para
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demarcar distância. As transições de imagens, sobre a realidade social de um bairro de classe alta
de Nova Orleans, no qual moram Charlotte e seu pai, Sr. La Bouff, até chegar ao bairro da família
de Tiana, corroboram para que essa medidas se criem no filme. A sobreposição de planos, os
quais traduzem espaços pertencentes a um mesmo universo, embora distanciados por imperativos
sociais complexos, como classe e raça, reforça estas pontuações. As cores, ademais, conduzem
o terceiro olhar (KAPLAN, 1995), isto é, o do público, a percorrer os espaços que se excluem,
além de ser instado a identificar as inferências e propósitos do universo fílmico. (Figura 18)

Figura 18 – A demarcação do contraste social entre um plano e outro.

Autor
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A predominância de cores quando Tiana está em cena contrasta, por exemplo, com as
cores quando a personagem Charlotte aparece. Um aspecto que, inclusive, não só demarca ele-
mentos já levantados no início desta análise, mas que demarca dimensões que serão significativas
para a protagonista. A cor verde, no vestido de Tiana, sinaliza o caminho que será percorrido por
ela ao longo da narrativa. Nota-se que sobre Tiana não impera, pelo menos por meio da análise
dos primeiros planos, os signos que identificam o corpo princesa: a predominância da cor rosa,
vestidos e outros aspectos relacionados à raça (branca). Ocorre justamente o contrário. Tal cor é
utilizada, e exagerada, para Charlotte, personagem a qual inclusive aspira, ou se enxerga, como
uma princesa. Mas também se nota que quem usa a coroa é Tiana. Se não é pelo significante
dado à cor rosa que demarca a protagonista como princesa, o objeto que a menina usa sobre a
cabeça sugere tal signo emprincesador. A narrativa, nesse sentido, “brinca” com as expectativas
do público. (Figuras 19 20)
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Figura 19 – O trabalho das cores aplicado em Tiana e Charlotte.

Autor

Figura 20 – Paleta de cores de Charlotte, com destaque para o verde quando Tiana está perto.

Adobe color

É através dessas cores que não só se coloca a questão do emprinsesamento, mas a
demarcação, inclusive, dos espaços que pontuamos antes. A paleta de cores de Charlotte é
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predominantemente rosa e em tonalidades semelhantes. Na montagem de planos exemplificada
abaixo percebe-se, portanto, duas questões: a diferença entre dois espaços sublinhados pelo
contraste de cores, demarcados pelo trabalho visual e da operação quase que estritamente de
tonalidades. A protagonista, Tiana, destaca-se em meio à cor rosa-choque. (Figuras 21, 22 e 23)

Figura 21 – Tiana se destaca por sua cor verde, negando os significantes da cor rosa, mas, ao mesmo tempo,
os reafirma por meio da coroa.

Autor
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Figura 22 – As cores predominantes da protagonista.

Autor

Figura 23 – A paleta de cores de Tiana exemplifica o contrate existente entre ela e Charlotte.

Adobe color

Tiana é, além de ser a primeira princesa afro-americana, a primeira figura feminina
de contos de fadas a ter alguma pretensão econômica. Seu objetivo, pelo menos a princípio,
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é alcançar a auto-realização. Há, nesse sentido, uma aproximação bem destacada em relação
às outras produções do corpus desta pesquisa. Rapunzel, Merida e Elza buscam, basicamente,
o alcance de alguma forma de liberdade, específica dentro de cada narrativa. Embora Tiana
não explicite algum aspecto que a aprisione, a não ser aquele que corresponde à maldição
de ser transformada em sapa, sua busca pela realização de abrir o próprio negócio pode ser
interpretada para se libertar do seu status social, e isso feito pela via do trabalho. Tal aspecto
faz A princesa e o sapo transitar entre dois conceitos já definidos neste texto: o gênero de
contos de fadas e contos maravilhosos. Claro que, como já dito, é pela via do maravilhoso que
o encantado ou fantástico se materializam, sendo ainda que o caráter maravilhoso está quase
sempre incorporado nos contos, sejam eles de fadas, de princesas encantadas ou fantástico.
Como a narrativa de Tiana propõe a autorrealização dessa personagem, isso implica, segundo
as conceituações postuladas, ganhos materiais e buscas voltadas às necessidades das paixões
do corpo. Tiana quer um restaurante, o que se subentende ganhos econômicos. O que indica,
portanto, que não se trataria de uma narrativa assentada no campo dos contos de fadas, mas sim
no conto maravilhoso. A narrativa de A princesa o sapo, no entanto, dilui-se por outros lugares.
Quando Eudora confronta Tiana, externalizando seu desejo à filha para que esta conheça seu
príncipe encantado e que sejam sempre felizes, Tiana é direta e rechaça a mãe coma resposta que
não tem tempo para distrações. É a negação concreta do paradigma princesa pela via da relação
afetiva sexual. Mas a concretização de objetivos pela protagonista ainda assim é obliterada; da
busca pela autorrealização à desordem e, por fim, a ordem restabelecida, contudo, pela via da
agência masculina. Apesar de ser um corpo que foge dos padrões físicos desse corpo entendido
como princesa, além de ser a única que tenta materializar o vislumbre de liberdade pela via do
trabalha, Tiana ainda mantém características residuais dos contos clássicos.

Considerando o período em que a narrativa de Tiana é ambientada, podemos inferir que,
possivelmente, uma ou duas gerações antes da sua ainda viveram os horrores da escravidão.
Tiana é uma personagem livre, embora ainda ocupe, em sua diegese, o trabalho doméstico e
esteja em uma posição subalterna e de exploração. Podemos traçar aqui um paralelo entre fatos
históricos e a representação cinemática do conto A princesa e o sapo. Com a emancipação dos
negros e negras, o trabalho doméstico deixa de ser um imperativo. O caminho de experimentar
uma vida verdadeiramente emancipatória não mais se relaciona à cozinha, tampouco aos casarões
sustentados pelos grandes pilares de gesso branco. O caminho da liberdade, portanto, em nada
tem a ver com a servidão doméstica (DAVIS, 2016). Tiana tenta fugir desta organização com
resquícios de modelos escravocratas. A protagonista é uma representação cinemática ambientada
em plena segregação racial, a qual durou quase um século, de 1876 a 1965, em toda a extensão
territorial do sul estadunidense. Questões que são percebidas, uma vez mais, sem a defesa
explícita da narrativa fílmica. Além dos planos já mostrados, outros sugerem as operações
discursivas presentes no filme sobre classe e raça.

Esses contrastes sócio-econômicos, além da organização social segregativa, materializam-
se justamente no trabalho de imagens quase “ingênuo” no filme. Após saírem da casa dos La
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Bouff, Eudora e Tiana pegam um bonde para chegarem até em casa. Além de termos percebido
as sequências de planos explicitando a desigualdade, percebe-se outro aspecto que corrobora
para nossas inserções a respeito da segregação racial presente no filme. Eudora e Tiana sentam-se
na parte de trás do bonde: algo bastante comum no período da ambientação fílmica. Se uma
negra ou um negro não se apresentasse como empregados dos casarões e estivesse sentado na
parte da frente do transporte público, ele ou ela era imediatamente ordenado(a) a ocupar a parte
de trás do veículo. (Figura 24) (DAVIS, 2016).

Figura 24 – Embora não esteja explícito, o filme mostra a segregação do período em que a narrativa se
passa.

Autor

Com a visita do príncipe Naveen a Louisiana, e com o interesse de Charlotte em se casar



Capítulo 5. Universo de muitas interpretações 113

com ele, a coadjuvante e “amiga” de Tiana contrata seus serviços culinários para conquistar o
príncipe pelo estômago, como sugerido pela própria Tiana. Com a contratação feita por Charlotte,
Tiana consegue o restante do dinheiro para comprar seu restaurante. É curioso perceber que,
mesmo como amigas e próximas desde a infância, só neste momento da vida de Tiana, e por meio
da contratação de um serviço, Charlotte colabora, de certa maneira, para a concretização do sonho
de sua amiga. Davis (2016) reflete que à época da forte segregação sulista a educação era um
meio através da qual negros e negras poderiam se tornar emancipados48. O que configuraria em
um preto ou uma preta “inadequados” para o serviço análogo à escravidão. Mas queremos aqui
acrescentar algo a essa via de emancipação, pelo menos levando-se em consideração a narrativa
de A princesa e o sapo. Enxergamos no trabalho e no direito ao trabalho digno também um meio
emancipatório do corpo negro. Além de ser uma perspectiva emancipatória, sobretudo, para a
mulher49. Para criar meios de subsistência social, econômica ou cultural, e uma possibilidade de
agenciamento e da não dependência do masculino.

Tendo em vista que a soma de dinheiro necessária, após a “gentileza” de Charlotte, é
suficiente para a compra do seu restaurante, Tiana sinaliza aos vendedores que nada a impede
de fazer o negócio. Entretanto, ao ler o filme em sua inteireza, outros elementos cinemáticos
obstruem a perspectiva verdadeiramente emancipatória de Tiana. E é aqui que se materializa
a desordem do alcance dos objetivos pessoais. O que implica sobre o filme deixar de ser uma
narrativa de contos maravilhosos para ocupar o lugar concreto de contos de fadas, segundo a
especificidade do seu desfecho. Destacamos duas questões: a desordem acontece através da
animalização de seu corpo, e o alcance do que almejava conquistar se dá pela substituição desse
objetivo pela figura do masculino.

Tiana não consegue comprar seu restaurante, e isso acontece por motivos pueris. Mesmo
depois de todo esforço colocado sobre a realização do sonho. Se os filmes produzem sentidos
e se a narrativa de Tiana fala, sobretudo com aquelas e aqueles que se identificam com sua
transcodificação cinemática, a mensagem é, possivelmente, clara: faça por onde merecer e
trabalhe sem descanso. Ainda assim, os ganhos de Tiana não são possíveis: não para ela, corpo
negro, mulher, pobre. A via pela qual lhe é possível alcançar a autorrealização é através da figura
masculina.

Após saborear o amargo gosto do “fracasso”, os caminhos de Tiana e do príncipe Naveen
se cruzam. Nesta altura, Naveen já está transformado em sapo: fato que ocorre por acreditar
nas “boas intenções” do antagonista do filme, Facilier. Naveen pensa que Tiana, fantasiada no
momento do encontro dos dois, é uma princesa e que, portanto, pode quebrar o feitiço se lhe
der um beijo. Tiana recusa a investida de Naveen. Mas este a convence dizendo que pertence a
uma família muito rica e que pode ajudá-la com dinheiro, ou, talvez, concedendo-lhe um desejo.
48 “ O conhecimento torna uma criança inadequada para a escravidão”. (DOUGLAS apud DAVIS, 2016, p. 108)
49 Always stay gracious, best revenge is your paper: trecho da música Formation, interpretada e cantada pela

cantora americana Beyoncé. A frase, em tradução livre, significa algo como: “Permaneça graciosa, sua melhor
vingança é o seu dinheiro”.
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Tiana reflete e vê na situação uma segunda oportunidade de realizar seu sonho. Decide, então,
que beijaria o sapo. A garota é, entre as princesas, a única que vende seu beijo, inclusive. Isso
sinaliza uma questão curiosa, pouco destacada nos universos de contos de fadas: a preocupação
consigo e com a realização de seus próprios desejos. Isto é, vale fazer quase qualquer coisa
para alcançar seus sonhos. Tiana, inclusive, nega, quando criança, qualquer possibilidade da
existência do beijo entre ela e o animal, caso fosse preciso fazer isso para que tivesse a chance
de se tornar uma princesa.

Contudo, ocorre o inverso do que é esperado pelos dois. Tiana se transforma também em
um anfíbio. É a essa sequência de planos que converge em outra perspectiva: a animalização
e o apagamento do corpo negro. Almeida (2018) entende essa referência à bestialidade como
um mecanismo profundamente racista, típico de períodos históricos escravocratas e também
em conjunturas sociais profundamente racistas. É um argumento que visa desumanizar o corpo
negro e o qual, ademais, “antecede práticas discriminatórias” (2018, p. 22).

No ponto de vista deste trabalho, o significante sobre o “quanto mais trabalhar mais
chances você tem de alcançar seu sonhos” é problemático no âmbito da discussão racial. Descon-
sidera o contexto histórico do corpo negro. Isto é, a narrativa coloca Tiana em pé de igualdade
entre suas supostas semelhantes brancas e apaga a historicidade da realidade do seu corpo, que
é, como já sabemos, específica. Trata-se, portanto, de uma narrativa e de uma transcodificação
social do corpo negro baseada em ideologias racistas. Os conflitos e antagonismos existentes em
A princesa e o sapo são compatibilizados com algum parâmetro cultural de igualdade existente
entre homens e mulheres (ALMEIDA, 2018). O sentido da superação, ou não, econômica em
Tiana, não está, portanto, submetido à historicidade política, social e cultural do seu corpo e o
que ele representa, mas à dependência concreta e a histórica do seu mérito. Se não há racismo ou
o sentido de raça na diegese de Tiana por essas vias, apenas a ideia de classe, e esta sem estreita
relação com aqueles dois primeiros aspectos, a culpa de sua condição é dela própria e, de modo
mais geral, “de pessoas negras que, eventualmente, não fizeram tudo que estavam a seu alcance”.
(2018, p. 63). A personagem de Tiana é duplamente deslegitimada: enquanto corpo negro e corpo
mulher. Apaga-se, nesse sentido, a possibilidade da auto realização pela superação da conjuntura
racista na qual está inserida, além de subtrair da garota, também, a chance de transpor os atrasos
sexistas, uma vez que é a figura masculina que irá proporcionar o desfecho da sua vida pessoal.
O filme, portanto, trabalha também no âmbito das ambivalências significantes. Ao mesmo tempo„
que diz a Tiana “trabalhe!”, é-lhe subtraída a possibilidade dos ganhos por essa via. Ou seja,
não é por esse caminho que a garota vai encontrar o alcance de seus objetivos. Impera-se, então,
nesse sentido, a incorporação parcial, portanto, residual, do capital simbólico dos WDAS, mas
apontando para os fins de sempre: a dependência da figura feminina do masculino.

O desenvolvimento da narrativa, a princípio centrada na realização de sua protagonista,
passa se desenvolver na busca de Tiana e Naveen por uma bruxa voodoo do pântano, Mama
Odie, que supostamente poderia quebrar o feitiço sobre eles. Mas as expectativas de Tiana e
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Naveen não se concretizam. Porque segundo Mama Odie, o que os dois querem não é o que eles
precisam: “Vocês querem ser humanos, mas não enxergam o que precisam” (2009), sublinha a
personagem feiticeira, personagem esta ressignificada por meio do simpatia da figura feminina
da mulher americana negra.

A musicalidade é acionada e Mama Odie canta para Tiana e Naveen dizendo a eles que
é preciso cavar mais fundo. Naveen quer voltar a ser príncipe, se casar com uma moça rica e se
divertir, objetivo do personagem a princípio. Já Tiana quer ter sua forma verdadeira para comprar
seu restaurante ou, pelo menos, continuar esforçando-se para que isso aconteça. Mas segundo a
velha, o que eles precisam é, na verdade, do amor, de preferência o romântico. Questão que não
está explícita nos planos, mas sugerida. Neste plano, Naveen presta atenção ao que Mama Odie
fala, enquanto Tiana, do outro lado do espaço fílmico, dança ao som da música. A montagem
sugere, ao fechar em plano médio o personagem, que o que Naveen precisa, na verdade, é de um
amor verdadeiro, seu olhar lânguido reforça a sugestão do que virá a acontecer. Em seguida, o
plano corta para Tiana. Não é preciso dizer muito. A sugestão está estabelecida. (Figura 25)

Figura 25 – Momento em que Naveen percebe que está apaixonado por Tiana.

Autor
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Os dois personagens insistem em seus objetivos. Mama Odie diz que para voltar a ser
homem é preciso beijar uma princesa. Mostra aos dois, em seu caldeirão, a imagem de Charlotte.
Uma vez que o Sr. La Bouff será o rei do carnaval, festividade que está para acontecer no universo
de A Princesa e o sapo, Charlotte, portanto, pode ser considerada uma princesa. Mas Mama
Odie alerta, eles só têm até a meia-noite para quebrar o feitiço. (Figura26). Curioso é que não é
esclarecido por qual via Tiana voltará à sua forma humana. Entende-se que a quebra do feitiço
sobre Naveen, por meio do beijo encantado de Charlotte, estende-se, portanto, à Tiana também.

Figura 26 – Mama Odie mostra à Tiana e a Naveen que Charlotte pode quebrar o feitiço sobre eles.

Autor

Tiana tem ainda a oportunidade de poder escolher entre deixar de ser sapa e ajudar
Naveen, ainda que tal possibilidade seja duvidosa. Quem oportuniza tal questão é Facilier,
antagonista em A princesa e o sapo. Naveen é enganado por Facilier, como já comentamos
anteriormente. Quem usurpa seu lugar e a forma do rapaz é seu mordomo Lawrence, tomado por
inveja e rancor pelos abusos do garoto. O plano é que, no lugar de Naveen, Lawrence possa se
casar com Charlotte, e assim conseguir toda a riqueza dos La Bouff que será repartida entre o
impostor mordomo e Facilier. No entanto, ao conseguir o amuleto mágico que mantém o feitiço,
Tiana recebe a proposta de ter a forma humana de volta em troca do amuleto que mantém a
transmutação de Lawrence. O antagonista então cria um vislumbre para a garota. Na ilusão,
Tiana é humana e dona do próprio restaurante. Mas ao ser defrontada com a oferta, Tiana recusa
e escolhe quebrar o amuleto, rompendo, assim, o poder de Facilier sobre o corpo de Naveen.
Tiana opta, novamente, por uma escolha a qual vise beneficiar Naveen (Figura27). Se da primeira
vez ainda estava em jogo a possibilidade de ter ganhos pessoais em troco do beijo, agora a
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garota coloca sua escolha inteiramente sobre o bem-estar do príncipe. Trata-se, portanto, de uma
escolha ética, e não de uma escolha instrumental.

Figura 27 – Tiana recusa a proposta de Facilier e quebra o amuleto que carrega a maldição sobre Naveen.

Autor

Com Facilier derrotado, se Naveen beijar uma princesa, o feitiço então será revertido.
Tiana e Naveen vão ao encontro de Charlotte para que o príncipe beije sua princesa. Antes,
Naveen faz Charlotte prometer que disponibilizará a quantia que for preciso para que Tiana
abra seu restaurante. Charlotte aceita. Curioso é perceber que o filme cria uma narrativa que
demonstra que Charlotte e Tiana são bem próximas desde crianças. Mas que, só agora, e com o
pedido de um sujeito desconhecido até então, Charlotte se dispõe a colaborar com o sonho de
Tiana. Ao saber que Tiana e Naveen já têm sentimentos um pelo outro, Charlotte se oferece para
ajudar e diz que beijaria o príncipe no lugar da “amiga”. O beijo não quebra o encantamento, no
entanto. Tiana e Naveen aceitam que provavelmente ficarão em forma de sapo para sempre.
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O que começa com a tentativa de realização de um objetivo se transforma, ao longo da
narrativa, em abdicações sucessivas da realização de um sonho concreto. O cavar mais fundo

que Mamma Odie sugere significa, na verdade, que Tiana deve priorizar não o próprio sonho,
mas o suposto amor verdadeiro; é disso que a protagonista precisa. Se fizermos um comparativo
do que está em jogo para Tiana e Naveen, talvez fique evidente o imperativo construído para os
dois personagens. (Figura 28)

Figura 28 – Charlotte se propõe a beijar Naveen para quebrar a maldição sobre ele.

Autor

Enquanto Tiana, desde muito cedo, ocupou espaços de menor prestígio trabalhando
quando adulta, em dois empregos, para tentar realizar o sonho do próprio negócio e assim
evadir de uma vida análoga à escravidão, Naveen estava rodeado por luxo e seu maior objetivo
de vida era não ter responsabilidades. Quem precisa abrir mãos dos próprios sonhos é Tiana.
Ela é a via pela qual Naveen encontra transformação de caráter e comportamento. Contudo,
o que está sobre Tiana subtrai a possibilidade de a protagonista em realizar seus sonhos de
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maneira autônoma. Ademais, há outra interpretação que podemos apreender que envolve Tiana
e Charlotte. A maldição de ser transformada em sapa talvez se justifique por dois motivos:
1)Tiana não é uma princesa legítima, 2) ela beija Naveen por interesse e não por amor verdadeiro.
Charlotte também não é uma princesa legítima, embora simbolicamente ocupe tal posição nas
festividades de carnaval de Nova Orleans. Além disso, não existem sinais de que a menina estaria
apaixonada verdadeiramente por Naveen, o que indica que seu beijo também é por interesse. Seu
sonho, na verdade, era se casar com um príncipe e se tornar princesa. Mas a maldição, possível
pela via do interesse, aspecto o qual tanto Charlotte e Tiana se rendem, castiga apenas uma das
personagens. Ao beijar o sapo, com a intenção de ajudar Tiana, Charlotte não se transforma em
sapa, porque esta é branca. Portanto, não está passível de ser transformada em animal.

A realização do sonho de abrir o próprio restaurante, que para esta análise seria o
mesmo que uma forma de emancipação, é transcodificada, a princípio, pela via do esforço e do
mérito, embora problemática. Caminho que a narrativa percorre até certo ponto. Contudo, os
aspectos esvaziados em torno de Tiana, corpo negro, mulher e pobre, subtraem a historicidade
dos significados de raça, gênero e classe que incidem sobre ela. A produção de A princesa e o
sapo, através de sua narrativa, toma outro caminho. À vista disso, o filme faz com que Tiana
repense seus propósitos e deixe de lado o sentido do que se entende sobre mérito. A personagem
merecia ter seu próprio restaurante? Possivelmente, sim. Todavia, ela merecia, mais que ter o
próprio negócio, ter alguém que a amasse. Porque o amor, na política dos contos de fadas, é
mais importante que o ganho e a autorrealização pessoal feminina. Sozinha ela tomará decisões
erradas, como a que fez quando beijou o sapo por interesse. Por efeito, precisou ser amaldiçoada
para enxergar seu verdadeiro propósito. Tiana é um corpo que precisou ser ajustado para cumprir
“sua função”: transformar a figura masculina desviante. Mas para que isso aconteça, a garota
precisa abdicar de seus próprios objetivos.

Se o ganho pessoal de Tiana não é possível pela via do mérito, tampouco será por outro
desenrolar narrativo, como, por exemplo, o encontro consigo mesma. Sua autorrealização é
dada a partir do encontro de si com o outro, este masculino. Embora no final Tiana consiga
comprar seu tão sonhado restaurante, isso é feito ao lado de Naveen, um personagem que pouco
conhecemos. O qual cruza o caminho da protagonista com poucos ou nenhum propósito concreto.
A emancipação de Tiana emerge pela dedicação não a seu sonho, portanto, pela via da superação
de obstáculos próprios, mas pela ajuda a Naveen e, consequentemente, por ficar com ele. Nesse
sentido, a recompensa narrativa para Tiana é a figura masculina, o príncipe, o amor.

O que de início era para ser uma jornada de superação de desafios concretos é substituída
pela construção simbólica do amor e pela “naturalidade” a que o corpo feminino está inclinado:
do cuidado, do amor, da dependência. A princesa e o sapo é, nesse sentido, um paliativo frágil
que emerge da necessidade tardia de uma representatividade do corpo negro. Mas que ao longo
de seu desenvolvimento cinemático subverte a historicidade, apaga e substitui aquilo que deveria
ser importante para o corpo negro, sobretudo para a figura feminina. (Figura 29)
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Figura 29 – O desfecho da narrativa se dá no encontro da figura masculina e, por efeito, por meio do beijo
encantado.

Autor

5.2 Rapunzel: linda, ingênua e boa - Gothel: feia, esperta e má

Percebe-se em Enrolados, mais que em A princesa e o sapo, dois sentidos significantes
bastante pontuais, são eles: a construção de uma feminilidade relacionada à mística feminina,
portanto, em sintonia com um específico imaginário social sobre a mulher, e o estabelecimento de
oposição e contraste entre ideias de feminilidade opostas. Ou seja, aquilo que seria o ideal e o que
é condenável: entre o que é bom e belo e o que é mau e feio. Nenhuma de nossas narrativas opera
com precisão verbal sobre algum determinado assunto. Quando pontuamos os sentidos dentro
da narrativa de Tiana, sobretudo de classe e raça, procuramos destacar que o estabelecimento
da defesa desses pontos de vistas se deu pela via quase unicamente imagética. A cor, por
exemplo, é elemento significativo para a construção dessas operacionalizações cinemáticas.
O que significa que no filme o trabalho é realizado em conjunto ao discurso verbal, portanto,
histórico sócio-cultural, e linguagem específica cinemática, imagens, cores, sons.
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Apreendemos que Rapunzel (protagonista) e Gothel (antagonista) exercem dentro da
narrativa de Enrolados mais que um sentido de princesa/vilã. As duas personagens são, segundo
nossas interpretações, corpos semelhantes, mas que carregam propósitos distintos. Elas são, em
linhas gerais, medidas uma da outra, para que assim seja operada identificação/admiração ou
repulsa/exclusão. Se o contraste entre Tiana e Charlotte, em A princesa e o sapo, funcionava para
demarcar espaços, realidades, traços raciais e étnicos, além de sinalizar oposições de classes,
entre Rapunzel e Gothel, por outro lado, o contraste indica um significante que corresponde à
rivalidade e, assim, dimensões da feminilidade que se excluem.

A narrativa de Enrolados se desenvolve em torno de uma problemática similar as de
outras produções do nosso corpus. Sua protagonista, a princípio, busca a conclusão de algum
propósito que se relaciona a uma ideia geral sobre sua própria liberdade. Rapunzel cresce em
cárcere privado, sem saber sua verdadeira origem e sobre os verdadeiros propósitos que sua
“mãe” falsa tem. Gothel utiliza dos poderes mágicos do cabelo da menina para manter sua
juventude. (Figura 30)

Figura 30 – Gothel utiliza dos poderes mágicos do cabelo de Rapunzel para manter sua juventude.

Autor

Podemos fazer alguns paralelos entre Rapunzel e Tiana, já sinalizando as possíveis
aproximações entre as narrativas. Essas duas princesas buscam o alcance da liberdade. Como já
mostrado, ao longo da história de Tiana, isso é desenvolvido por meio da busca da concretização
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de seu sonho. Naveen oblitera o agenciamento da garota. O príncipe é o elemento que ajuda a
desestruturar os objetivos e o alcance do propósito de Tiana. A conquista do sonho de comprar
seu próprio restaurante, no desfecho da narrativa, é devida não a algum agenciamento próprio
de Tiana, mas por intermédio da atuação de Naveen. Na produção de Enrolados, para que
haja o desfecho da narrativa de Rapunzel, Flynn Rider (figura masculina e par romântico da
protagonista) também é uma figura determinante. Ele é o elemento utilizado para provocar, ou
impulsionar, a protagonista a sair da torre e a seguir seus propósitos. Mas a coragem de Rapunzel
só é exercida debaixo dos olhos, e do cuidado, de Flynn. Essas inserções sinalizam algumas
aproximações entre Flynn e Naveen. Embora as figuras masculinas não estejam no propósito
principal de nossas análises, a relação que as princesas têm com eles são significativas.

Príncipe Naveen e Flynn Rider têm propósitos parecidos, executados, todavia, de manei-
ras diferentes; querem uma vida fácil e sem maiores responsabilidades. Eles são, no entendimento
desta análise, modelos de masculinidades distintos das figuras clássicas dos contos de fadas.
Em linhas gerais, eles não são heróis, portanto, poderíamos considerá-los bad boys ou, ainda,
anti-heróis. (Figura 31)
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Figura 31 – Flynn e Naveen são personagens opostos aos modelos clássicos dos WDAS.

Autor

Os clássicos e suas respectivas figuras masculinas também exercem papel determinante
em suas narrativas. Mas ao contrário desses dois, em linhas gerais, eles não desorganizam a
diegese narrativa em que estão inseridos. Pelo contrário, a atuação dessas figuras clássicas é trazer
“ordem” ao que estava desorganizado. Não participam do desenvolvimento da narrativa, apenas
do desfecho. Ao contrário dos personagens como Naveen, Flynn e Kristof. Príncipe Florian,
com o seu beijo, traz vida à Branca de Neve. O mesmo acontece, por intermédio de Philip,
com Aurora, em A Bela Adormecida. O príncipe Encantado resgata Cinderela dos abusos da
madrasta. Eles são, no imaginário popular, considerados “heróis” e cumprem a função da moral e
honra masculina (BOURDIEU, 2012). Quando uma figura masculina aparece, sobretudo nesses
clássicos como A Branca de Neve, Cinderela e a Bela Adormecida, é para exercer o papel de
salvador. Eles trazem harmonia à diegese fílmica de cada princesa. Os príncipes, anteriormente
benevolentes e honrados, são substituídos por figuras masculinas desestruturantes. Nesse sentido
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há a inversão de propósitos desses personagens contemporâneos. Tal mudança, no entanto, não é
de sentido, visto que as figuras masculinas em A princesa e o sapo, Enrolados e Frozen, estão
presente para também salvar as figuras femininas.

A maldição sobre Tiana, a qual a transforma em sapa, é efeito da irresponsabilidade de
Naveen. A narrativa de A Princesa e o sapo opera para que, no desfecho da história, Tiana precise
escolher entre seus propósitos e Naveen, após perceber que o príncipe, enfim, foi transformado
pela magia do amor que nasce entre eles. Naveen desorganiza o universo diegético da garota. Por
efeito, Tiana se vê obrigada a ir em busca da resolução da “roubada” em que entrou, ao invés
que de ir ao encontro de seus próprios objetivos. Ele se torna, ademais, o principal objeto de
desejo de Tiana. Por fim, é na presença dele que as coisas, então, acontecem para a protagonista
desta narrativa.

Já no caso de Flynn, percebe-se algo diferente. A diegese de Rapunzel já está em
desordem, afinal ela está em um cativeiro, embora não tenha ciência disso. Flynn é, portanto,
algum impulso que leva essa princesa a arriscar sair do lugar em que foi coagida a estar. Sem a
ajuda de Flynn, Rapunzel não teria iniciativa. A “garota espera”50, como ela mesma sublinha ao
cantar suas pretensões. Embora ela exerça certa atividade ao longo do filme, isso acontece sob
os cuidados do rapaz. Rapunzel pode ser considerada uma representação de feminilidade que,
apesar de exercer agência ao longo de sua narrativa, os propósitos alcançados por ela são para fins
passivos. O que podemos considerar é que a narrativa de Enrolados resgata elementos análogos
a um passado, reconfigurados segundo a temporalidade em que se inscrevem. A protagonista
em Enrolados só alcança seu propósito, o de se libertar do cativeiro de Gothel, após escolher o
elemento figura masculina, e o qual pode “substituir” seus objetivos. Em Valente, por exemplo,
essa determinância da atuação masculina e a substituição dos propósitos da protagonista por
outros aspectos que envolvem personagens secundários são subtraídos ou ressignificados.

O sentido de família, presente nas quatro narrativas do nosso corpus, não se estende aos
personagens masculinos. Quem são os pais e as mães dessas figuras? Aparentemente isso não
é importante. Eles são andantes do mundo, pertencem ao lado de fora, ao espaço público. O
domínio do espaço público é, nos contos de fadas, um privilégio da masculinidade, enquanto
as mulheres são socializadas para cuidar do que está do lado de dentro. Não à toa as princesas
estão quase sempre relacionadas a algum espaço fechado (MARTINEZ, 2008). Percebe-se que
nos contos de fadas a apresentação da figura feminina está relacionada ao interno. Quando o
masculino surge, ele vem de fora, é andante, e se referencia minimamente às questões de família
50 “Mais uma vez o dia está começando. Às sete em ponto devo varrer o chão.Tudo encerar, polir pra ficar brilhando.

Faço assim, e no fim, sete e quinze já são. Então começo a ler um livro ou dois ou três. A minha galeria eu pinto
outra vez. Depois violão e tricô tentando imaginar. Quando a minha vida vai começar. Depois do almoço jogos e
usar o forno. Papel machê, balé e jogar xadrez. Vasos, ventriloquia e fazer adornos. Alongar, retocar, escalar,
sem timidez. Então voltar a ler se um tempo me sobrar. Pintar um pouco mais sem nunca terminar. Depois o
meu cabelo inteiro escovar. Mas sem sair deste mesmo lugar. Imaginando, mas quando, mas quando. A minha
vida vai começar? Amanhã de noite irão aparecer. As mesmas luzes convidando a descer. Como será? Preciso
descobrir. Minha mãe agora bem podia deixar eu ir“. Disponível em <https://www.letras.mus.br/disney/181086
8/> Acessado em 05/04/2019
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ou, pelo menos, de modo superficial. Eles são quase órfãos, uma vez que essa relação parental
não é sublinhada. Eles precisam, sobretudo, serem adotados, mas não por pais e mães, mas pelas
futuras esposas.

Na torre em que está confinada, Rapunzel repete as mesmas atividades todos os dias;
canta, limpa seu quarto, cozinha, pinta, lê, tricota, faz adornos e escova seus longos fios de
cabelos. Seu contato com o mundo externo é através de Gothel e de seu camaleão de estimação,
Pascal. Ademais, é pela imaginação e através do sonho que Rapunzel vive o mundo. Rapunzel
ainda espera que sua vida algum dia comece. Como é uma representação imagética residual,
mantém marcas significativas que evocam um certo imaginário sobre a feminilidade. Ela é
branca, loira, de olhos claros, magra e conversa com os animais. Ela é ingênua, bela e jovem. De
modo oposto, a vilã Gothel é manipuladora, mas não tão bela, sobretudo é velha. Inclusive o
propósito desta última é permanecer jovem para sempre, por meio da busca incessante pela
beleza e juventude.

Rapunzel e Gothel são elementos imagéticos que podem cumprir uma função de compa-
ração. Algo parecido acontece em A princesa e o sapo, Valente e Frozen, mas com propósitos
distintos. Em Enrolados podemos também destacar o acionamento das cores para enfatizar a
comparação dos corpos entre a princesa: corpo doce, gentil, meigo e ingênuo, e a vilã; fria,
megera, manipuladora. Rapunzel em cena é expressada a partir de um conjunto de cores que
remete à primavera, à natureza, à luz, ao brilho, tal como é seu cabelo. Além da cor rosa, um dos
signos principais para emprincesar esse corpo, as cores douradas são preponderantes quando a
princesa aparece. Seu cabelo, literalmente, brilha em tons dourados. Mesmo quando este não
está com suas propriedades mágicas ativadas. (Figuras 32 e 33)
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Figura 32 – Rapunzel espera sua vida começar. Enquanto isso, repete as mesmas atividades até que o dia
que vislumbra venha ao seu encontro.

Autor

Figura 33 – A paleta de cores usada para Rapunzel: tons rosados, leves, os quais remetem à feminilidade e
à delicadeza.

Adobe color
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No caso de Gothel, as cores são fechadas, escuras e, em todos os momentos que esse
corpo aparece, a luminosidade do ambiente se esvai. Inclusive os tons dourados do cabelo de
Rapunzel desaparecem quando a garota esta próxima da vilã. É o contraste entre os dois corpos,
a distância, a exclusão. Se em A princesa e o sapo as cores operam para demarcar sobretudo
o espaço distinto a que Tiana e Charlotte pertencem, denotando um sentido de raça e classe,
na produção de Enrolados, as cores operam para criar uma rivalidade entre as duas figuras
femininas da narrativa, postulando o bom feminino e o mau feminino, a “bela” e a “feia”, a
ingênua e graciosa, a inteligente e manipuladora. Gothel em cena traz consigo sombras, pouca
luz. A atmosfera onde está, transformada por sua presença, soma-se às cores do seu vestido e de
suas unhas, do cabelo e do olhar pesado, ressaltado pelas cores fortes da maquiagem. Na figura
abaixo, Gothel é mostrada em alguns ambientes em que passa. Os locais perdem o brilho e a
sensação vívida própria de Rapunzel. (Figuras 34 e 35)
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Figura 34 – O contraste entre Gothel e Rapunzel é demarcado sobretudo a partir das cores, e dos
enquadramentos dos olhos das personagens.

Autor

Figura 35 – As cores usadas para Gothel são frias, fechadas e não remetem à feminilidade ou à leveza.

Adobe Color
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Rapunzel é uma representação sobre um feminino ao qual faltam traços de personalidade.
Ela é “a imagem desejável [da mulher] ingênua sem malícia” (WOLF, 1992, p. 77). A garota
repete as mesmas atividades diariamente, como ela própria diz. É a figura da beleza genérica,
monótona, sem agência. A produção de Enrolados, nesse sentido, é parte de uma cultura que
apresenta um feminino belo sem inteligência, ao mesmo tempo, que coloca em paralelo o não
belo, mas inteligente. Rapunzel e Gothel são uma pedagogia concreta do que seria a “bela”
que é burra, e a “feia” que é inteligente. Não fazemos o acionamento da mística feminina à
toa neste texto. Porque Rapunzel transita entre a mística feminina e o mito da beleza. Se por
meio da criação de Gothel a garota condensa aspectos da mística feminina: a espera, o cuidado,
o privado, e toda uma conjuntura “naturalizante” do corpo feminino, predisposto a um papel
específico, ao deixar este lugar de domesticidade ocupa um outro, o do mito da beleza. É por
meio deste que Rapunzel transforma elementos de sua narrativa. A soma dessas operações
discursivas evidenciam o jogo e a disputa do contraste entre feminilidades: a feminilidade
doméstica, predisposta ao privado, e a feminilidade mítica, a beleza, o encantamento, o que
transformam. Do lado oposto desses dois princípios está a feminilidade que não é doméstica,
tampouco mítica. Sobre ela, portanto, recai um preço ((WOLF, 1992).

Essa rivalidade entre esses dois corpos se justificam nas cenas em que Gothel e Rapunzel,
em plano americano, são mostradas juntas, estabelecendo, assim, uma relação de contraste.
Percebe-se a comparação, a exclusão, a divisão e o antagonismo de uma para a outra. No
plano em que as duas são mostradas refletidas no espelho (Figura36), seus reflexos são literal-
mente comparações. Gothel e Rapunzel se olham, sendo olhadas pelo terceiro olhar cinemático
((MULVEY, 1983)(KAPLAN, 1995)
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Figura 36 – Gothel e Rapunzel se olha no espelho. O plano é um dos vários momentos que indicam a
comparação entre as duas personagens.

Autor

Rapunzel deseja sair da torre em que está presa e tenta ganhar, assim, a autorização de
sua falsa mãe para que isso aconteça. A relação é estabelecida, novamente, pela tonalidade do
ambiente. As cores corroboram para esta relação, porque aos poucos se tornam mais escuras,
frias, sombrias. Nos planos médios em que Rapunzel e Gothel são mostradas, e nos quais a
princesa tenta convencer a vilã de seus desejos, a primeira é vista em um plongée. Isto é, o
primeiro e o terceiro olhar cinemático, quando a câmera está na perspectiva de Gothel, olham
Rapunzel abaixo do nível dos olhos. Ela está em uma posição de sujeição, e precisa tentar
convencer sua mãe que deveria sair da torre. Para que Rapunzel seja colocada nesta posição,
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a câmera51 precisa diminuí-la. Tais intervenções do enquadramento trabalham ao longo da
narrativa para que esse significante seja delineado e que o lugar de Rapunzel, bem como o de
Gothel, estejam bem marcados.

Figura 37 – Rapunzel tentar convencer Gothel em vão. Sua inferioridade é demonstrada não só pela
história, mas também pela expressão fílmica.

Autor

51 Vale lembrar que na animação digital, não há câmera. E o primeiro olhar fílmico, como definido por Kaplan
(1995), também é ficcional.
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De forma oposta, Gothel é vista, nos planos seguintes, em contra-plongée, portanto, por
uma perspectiva em que a personagem está enaltecida, ou em uma posição de poder. A câmera
e o público, a partir da perspectiva de Rapunzel, observam Gothel em uma altura acima do
nível dos olhos. Criando-se, assim, uma relação de sujeito e sujeitada, emancipada e submissa.
Esse efeito de câmera, quando esta ocupa o lugar da perspectiva do personagem, é a intenção
ideológica para que se possa ver o que o personagem estaria vendo. Ademais, para criar uma
dimensão de identificação com as personagens. (TURNER, 1997) .

O que se percebe, portanto, é a relação estabelecida pela expressão da câmera e pela
própria história que se desenrola naquele instante. Gothel ordena que Rapunzel nunca mais
a peça para sair de casa, e a garota, submissa, obedece. Ao longo da narrativa é comum essa
operacionalidade. Os planos em que Rapunzel e Gothel são enquadradas uma de frente para
outra, em plano americano, ou plano americano longo, evidenciam o estabelecimento de relação
e de comparação. Em cenas como as imagens mostradas abaixo, tal relação se evidencia. Gothel
olha de cima, Rapunzel de baixo, com os olhares sempre bem abertos, intimidados. A vilã, ao
encarar sua vítima, observa-a com os olhos entreabertos, como se estivesse à espreita, vigiando.
O que sugere, logo, desconfiança, intimidação. Seus olhos são os de uma serpente. (Figura 38).

Figura 38 – A relação estabelecida entre Gothel e Rapunzel por meio da sugestibilidade do plano.

Autor
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Para se esconder da guarda real, Flynn escala a torre onde Rapunzel está. Ao vê-lo, a
garota se assusta e o golpeia para se proteger. Desmaiado, Rapunzel coloca o rapaz dentro de seu
armário. Na bolsa do Flynn, a garota acha a coroa roubada por ele e, por um impulso, coloca-a
na cabeça. Nos planos em questão se percebe a soma dos elementos que tornam esse corpo uma
princesa; a feminilidade e o que está relacionado a esse aspecto. Isto é, o vestido rosa, os cabelos
loiros e lisos, o corpo esguio e delicado, os olhos ingênuos e, sobretudo, a coroa. Signos que
estão em afinidade com o imaginário sócio-cultural sobre a imagem da feminilidade ideal e
sobre a princesa (MARTINEZ, 2008). Nesse plano, Rapunzel suspeita sua verdadeira origem.
(Figura 39).

Figura 39 – Penso que posso ser uma princesa. Ou, na verdade, sempre fui?

Autor
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É a partir desse ponto que a jornada de Rapunzel e Flynn começa, além de ser o início e
o estreitamento sentimental entre os dois. Diferente do que acontece em A princesa e o sapo,

Flynn adentra um espaço o qual já está desestruturado. Afinal, Rapunzel está em cárcere privado.
No entanto, sua presença é o que impulsiona Rapunzel a sair daquele lugar de aprisionamento. É
porque está com ele que se arrisca. A garota ingênua tem total confiança no desconhecido rapaz.
É justamente esse comportamento de entrega que transforma, ao longo do filme, o caráter de
Flynn. Ingenuidade que está relacionada ao mistério, à natureza do seu corpo feminino, à mística.
Esse conjunto de aspectos relativos ao corpo de Rapunzel, e o qual denominamos de mística, é
a idéia que se teve, e ainda reverbera, sobre a boa mulher, que sorri, é delicada, dedicada, sem
grandes aspirações. Uma mística que se relaciona e se sustenta na biologia dos sexos, e em suas
diferenciações (FRIEDAN, 1971). É evidente que Rapunzel também exerça atividade em sua
narrativa. Mas tal questão só é realizada após conhecer Flynn e este permanecer ao seu lado. Esse
conjunto de feminilidade residual é o que possibilita a transformação de Flynn. É através desses
aspectos relativos ao corpo feminino que é estabelecido o resgate de características residuais dos
contos de fadas clássicos. A altivez que Rapunzel demonstrada ao longo de sua jornada se dá
debaixo dos olhos de Flynn e quando não é ele quem está a postos para salvá-la, são os efeitos
da feminilidade dócil e transformadora? da garota que lhe subtrai os perigos.

Na tentativa de fazer Rapunzel desistir de seu objetivo, Flynn a leva até uma taberna,
lugar onde se encontram “bandidos e valentões”. Mas o que era para ser assustador, torna-se, a
partir de Rapunzel, um momento descontraído. Nos planos abaixo vemos um determinado clima
se transformar em outro (Figura 40 e 41 ). Rapunzel traz luz ao ambiente, bondade e pureza. Sua
beleza, aliada à melodia, envolve todos os personagens que seriam “vilões coadjuvantes”.
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Figura 40 – Flynn tenta assustar Rapuzel, mas a investida do rapaz não sai como esperado.

Autor
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Figura 41 – Cheia de beleza e bondade, Rapunzel transforma os lugares por onde passa.

Autor

A docilidade de Rapunzel opera e transforma não só Flynn, como também outros
personagens, inclusive um dos alívios cômicos da narrativa, o cavalo real Maximus. O animal
passa boa parte da narrativa à procura de Flynn. Quando o encontra, novamente, a docilidade
de Rapunzel é ressaltada. Operação realizada através dos olhos pueris de Rapunzel. Os olhos
da garota, inclusive, são elementos os quais se destacam em boa parte dos planos ao longo da
narrativa (Figura Rapunzel transforma 42 e 43). O destaque para os grandes olhos da princesa,
em primeiro ou primeiríssimo plano, operações que sublinham seu olhar encantador, é um
recurso que, ao longo do filme, é bastante utilizado. Sobretudo a partir de uma perspectiva de
câmera plongée. Quando destacados, ou indicam submissão, passividade e intimidação, ou
encantamento, portanto, via pela qual pode transformar aquilo que olha.
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Figura 42 – Os olhos de Rapunzel é um elemento bastante usado para sinalizar sua áurea menininha.

Autor
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Figura 43 – Rapunzel transforma todos, inclusive os animais.

Autor

Pode-se destacar aqui que, embora Rapunzel exerça transformação, a partir do encanta-
mento feminino aliado à beleza exercida sobre os outros, ela não pode transformar a maldade
que há em Gothel. Rapunzel transforma apenas aqueles elementos diegéticos relacionados, de
alguma maneira, ao universo masculino; os valentões da taberna, o cavalo Maximus e, sobretudo,
Flynn Rider. Gothel é a vilã “rival maravilhosa e detestável” (WOLF, 1992) que utiliza seu
corpo prodigioso para manipular, enganar. A vilã não encanta, porque não é ingênua, mas sim
inteligente, embora seus propósitos sejam maldosos. Ela transforma o que está ao seu redor por
meio da sedução e da esperteza que lhes foram atribuídas. Gothel é, na verdade, poderosa. Esse
poder feminino, todavia, ameaça: por isso ela precisa ser punida, como outras personagens más.
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Consequências da rejeição do que está posto para Rapunzel e o que esse modelo de feminilidade
condensa.

O objetivo de Flynn era levar Rapunzel até às luzes e retorná-la à torre, como acordado
entre os dois. Mas assim como Naveen, em A princesa e o sapo, seus objetivos sãos transformados
pelo encantamento da figura feminina. De ladrão, ele passa a ser um sujeito apaixonado. De figura
ordinária, ele passa a ocupar um lugar extraordinário pela via do encantamento que Rapunzel
exerce sobre ele. Encantamento aqui é semelhante àquele que refletimos no subcapítulo 2.2
“Como se define esse universo animado?”, todavia, não é o mesmo. Vale retomar que o primeiro
sentido já pensado por este texto sobre encantado, ao se inserir na diegese, materializa-se
naturalmente, sem atacar a dimensão fílmica em sua totalidade. Quer dizer, não há surpresas,
uma vez que tal elemento já faz parte do universo cinemático. A segunda postulação sobre
encantamento, através da qual Rapunzel transforma outros elementos em sua narrativa fílmica,
sinaliza o abalo do que vive em certa constância. O encantado, nesse sentido, “é um estado
de encontros surpreendentes com algo inesperado e que, portanto, não se está completamente
preparado para lidar”. Um aspecto que, ainda, pode ser operado deliberadamente, como é no
caso de Tiana sobre Naveen, e Rapunzel sobre Flynn. Operação exercida e pensada, decerto,
pela tecnicidade extradiegética dessas narrativas.(SILVA; MONTORO, 2014, p. 299)

Flynn cumpre o que prometeu à Rapunzel. O garoto percebe, a esta altura da narrativa,
no entanto, que está apaixonado e que não tem mais pretensão em continuar com seu objetivo
inicial. Rapunzel tenta devolver a bolsa com a coroa a Flynn, e diz ao rapaz que não está mais
com medo. As luzes, o passeio de barco, o plano médio nos olhos de Rapunzel, corroboram
para então sinalizar que se trata de um possível final feliz e do desenrolar encantado. Rapunzel
não precisa mais de nada, tampouco Flynn. Desde que os dois estejam juntos. A profundidade
de campo pouca nítida, iluminada pelas luzes que Rapunzel tanto queria ver, somam-se aos
efeitos que dão significância determinante ao plano em questão. Novamente se percebe o foco,
em primeiro plano, nos olhos de Rapunzel. Ela ainda continua olhando da altura dos olhos para
cima. A câmera, na perspectiva de Flynn, a encara abaixo da altura dos olhos. Concedendo-lhe,
portanto, a posição de dominação. (Figura 44)
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Figura 44 – Rapunzel e Flynn percebem que estão apaixonados um pelo outro.

Autor

Os signos operados ao longo da narrativa, os quais destacam uma feminilidade análoga à
beleza feminina, e ao “poder” que esse aspecto pode exercer, são, segundo as nossas análises,
elementos que operam na inteireza fílmica para reforçar um imaginário comum sobre o corpo
feminino. É perceptível a construção narrativa em Enrolados, diferente dos clássicos, onde
a figura masculina carrega propósitos diferentes, bem como a figura feminina, entre outros
aspectos.

No desfecho da narrativa, os significantes sobre a feminilidade e o encantamento de
Rapunzel são, uma vez mais, endossados. Após tentar devolver a coroa para ficar com Rapunzel,
visto que os dois descobrem que estão apaixonados, Gothel usa outra vez da ingenuidade de
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Rapunzel para convencê-la de que Flynn, na verdade, a estava enganando. Com isso, Gothel
consegue que a garota torne a voltar para a torre. No entanto, Rapunzel, após experimentar o
mundo externo e o que a levou a conhecer o reino e as luzes no céu, começa a ter lembranças
vívidas de uma vida até então desconhecida. A garota se lembra que sua origem pertence à
família real e que, na verdade, não é filha de Gothel. Rapunzel, enfim, descobre que é uma
princesa.

Ao tentar salvar a garota das mãos da vilã, Flynn é apunhalado por Gothel, ficando
gravemente ferido. Dessa vez, Gothel mostra seus verdadeiros propósitos: acorrenta a garota
e tenta a levar para longe. Pela primeira vez, Rapunzel se opõe e enfrenta a antagonista, mas
isso acontece com certas ressalvas. A garota está presa, e o máximo que pode fazer é implorar
pela vida do rapaz que agora ama. A altivez e os riscos os quais enfrentou durante a narrativa
desaparecem. Porque Flynn está impossibilitado de salvá-la. E como sua feminilidade encantada
não exerce poder sobre Gothel, resta-lhe ser, uma vez mais, submissa à vilã.

Rapunzel implora à Gothel que a deixe pelo menos curar Flynn, prometendo-lhe que
nunca tentará fugir. A garota, assim como Tiana, faz sua escolha. Substitui e sacrifica aquilo que
deseja colocando o amor e, por efeito Flynn, à frente dos próprios objetivos e da possibilidade
de agir e enfrentar o perigo que se impõe. Ela abdicaria de sua liberdade. (Figura45). Gothel
aceita o pedido de Rapunzel. Ao tentar curar Flynn, no entanto, este rejeita e corta o cabelo de
Rapunzel para que a garota esteja livre de Gothel. Ela tenta salvá-lo, mas ele a salva. Com o
encantamento quebrado, a mulher se torna aquilo que mais teme; velha. O que sobra para a vilã
é o castigo da morte. (Figura46)



Capítulo 5. Universo de muitas interpretações 142

Figura 45 – Rapunzel se subme novamente à Gothel, abdica de seus propósitos, e tenta salvar Flynn.

Autor
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Figura 46 – Finalmente, o corpo que representa a “negação” da feminilidade é destruído.

Autor

Sem seus cabelos mágicos, Rapunzel tenta, em vão, curar Flynn. Mas a garota descobre
que a magia está em seu coração e não em seu cabelo. Ao chorar sobre o rapaz, Rapunzel o cura.
É o seu sacrifício que o salva. Ao perceber que Flynn acorda, os dois se olham e se beijam.
(Figura 47)
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Figura 47 – Rapunzel descobre que a magia está, na verdade, dentro de si própria, não apenas em seus
cabelos. O verdadeiro encanto vem de dentro.

Autor

Rapunzel e Gothel podem sinalizar, talvez, algumas interpretações ambivalentes. Embora
a questão da beleza e da juventude, aspectos relacionados à feminilidade, sejam algo significativo
para a vilã, não parece que Gothel se preocupe com a própria imagem com a finalidade de que
essa passe pelo crivo de avaliação do Outro, sobretudo se esse fosse masculino. Gothel deseja
ficar jovem e bonita, aparentemente, para si mesma. Pontuamos isso porque o papel da vilã
está reservado quase que estritamente em manter Rapunzel presa na torre para servir aos seus
propósitos. Não há o desenvolvimento da figura vilanesca de Gothel. Diante disso, nota-se uma
questão. Gothel também vem de fora, não está ou não é mostrada em um dentro. Não se sabe de
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onde veio, tampouco por que tamanho desejo em manter-se jovem. Paradoxalmente, embora se
tenha essas lacunas sobre sua personalidade, não se pode negar, todavia, que a personagem não
tenha algum traço de personalidade. Gothel conspira e manipula o universo diegético para seu
próprio prazer. Até certo ponto, ela tem agência e controle da situação. Nesse sentido, ela poderia
ser entendida como um modelo significante da mulher independente, poderosa, à qual as ideias
de uma feminilidade residual não poderiam domesticar. Enrolados é uma adaptação dos contos
de fadas tradicionais. Apesar disso, nesta releitura animada, é dada significativa agência à sua
protagonista. Ao longo da narrativa, no entanto, a construção diegética do filme: seus elementos
discursivos e ideológicos, sinalizam que a altivez da garota só é possibilitada porque ainda a
figura masculina é elemento determinante para o desfecho da história. Sem a figura do príncipe,
neste caso, do bad boy, Rapunzel estaria ainda “esperando a vida acontecer”.

5.3 Merida, a princesa que rasga vestidos

Como já pontuado, Merida não se ajusta às características postuladas no crossover Wifi

Ralph: Quebrando a internet. Merida foge de todas as definições feitas pelas outras princesas
naquele filme. Contudo, resta à Merida um imperativo; ela é filha de um rei e de uma rainha,
o que a torna princesa por herança. Ainda assim, mesmo sendo considerada uma princesa por
conta de laços sanguíneos, Merida é a única figura feminina, dentro do nosso corpus, que se
desvencilha das regras que tentam emprincesar corpos. O que faz dela, nesse sentido, uma figura
emergente. É claro que a ideia de família, além da construção de duas figuras femininas em uma
mesma narrativa, como acontece no restante do corpus, estão também presentes em Valente.

Mas o filme não tece significantes, em linhas gerais, por apenas um ou poucos elementos de sua
conjuntura. Embora Valente mantenha essas ideias, elas são significadas de modos diferentes do
restante das demais produções.

A narrativa de Merida é ambientada em Dunbroch, localizada nas Terras Altas da Escócia.
A apresentação feita da personagem no longa já indica que não se trata de uma personagem
comum. A ocupação da garota é praticar hipismo, além de ser habilidosa com o arco e flecha.
Merida é um corpo feminino que rompe com a passividade e certos padrões. Ela não canta,
tampouco fala com os animais. Seu cavalo, Angus, é um animal imponente, demonstra força,
liberdade; ele não é um animal que cumpre um papel de alívio cômico, como acontece com
outros bichos nas outras produções. Inclusive, vamos perceber que essa função, de aliviar a
seriedade da narrativa em Valente, fica a cargo de outros personagens especificamente. É preciso
pontuar o signo a que o animal escolhido por Merida remete. É um bicho forte, rápido, indomável
quando solto, nobre, enérgico. O cavalo Angus é o próprio significante desse corpo feminino
de Merida: personagem que é indomável. O frágil camaleão Pascal de Rapunzel, Tiana como o
próprio animal de estimação, uma vez que se transforma em sapa, e Olaf, boneco de neve fofinho
e brincalhão de Elsa e Anna, são elementos significativos quando se olha para esses corpos. Se
comparados, camaleão, um sapo, e um boneco de neve, percebe-se, obviamente, a potência do
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animal que acompanha Merida.

Essa apresentação de personagens, comum nos filmes do WDAS, sobretudo em filmes
infantis, merece atenção. Já percebemos que a partir de Tiana e Rapunzel, é possível fazer leituras
de alguns signos que as ligam com sentidos do imaginário social sobre feminilidade já no início
de suas narrativas. Tiana é apresentada dentro do quarto de Charlotte, ouvindo a mãe, enquanto
costura vestidos, contar histórias encantadas. Rapunzel, sozinha em sua torre, conversa com seu
animal de estimação, desenha, cozinha, limpa e espera que sua vida comece, em algum momento.
Esta precisa ser resgatada ou, no mínimo, impulsionada a agir. As cores de Rapunzel, como já
demonstramos, são refrescantes, primaveris, delicadas. O oposto a essas duas narrativas acontece
em Valente.

Já no caso de Merida, nos primeiros planos em que a garota é apresentada, a relação
entre a protagonista e os elementos de sua diegese são trabalhados de forma distinta. Quando
pequena, o presente dado por seu pai é um arco e flecha, sem bonecas, contos de fadas narrados,
cores delicadas, por exemplo. O espaço em que esses planos se passam é na floresta, do lado de
fora e não em um quarto, torre, castelo: ela não está contida. As cores são fechadas. Não cabem
delicadezas, porque Merida é personificação de um comportamento feminino distinto; sua roupa
é escura, seus cabelos desgrenhados. (Figura48 e 49)
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Figura 48 – Os primeiros planos de Valente apresentam uma figura feminina relacionada ao lado de fora.

Autor

Figura 49 – As cores usadas em para Merida são claramente opostas àquelas que remetem a algum signo
de feminilidade análogo ao imaginário social.

Autor
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Se Merida não se ajusta às características postuladas no crossover por suas colegas
princesas, a mãe da garota, rainha Elinor, cumpre o papel de tentar domesticar o corpo “desviante”
da filha. Para Elinor, uma princesa 1) não ri alto; 2) não enche muito a boca; 3) deve cedo levantar;
4) deve ter compaixão; 5) é paciente; 6) é cautelosa; 7) asseada; 8) não tem armas e, acima de
tudo, 9) busca a perfeição. Essa busca para ser perfeita, decerto, está relacionada às características
postuladas pela mãe da garota. Acrescentamos a esse conjunto de aspectos, construídos por
Elinor, mais uma fator; 10) uma princesa precisa se casar. Na figura abaixo, demonstramos a
sequência de planos em que Elinor tenta ensinar a filha a como se portar, ou a como ser uma
princesa. (Figura 50)

Figura 50 – Elinor tenta domesticar o corpo desviante de Merida.

Autor
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Destacam-se algumas questões diante deste cenário de pedagogia em Valente. Do nosso
corpus, Valente é o único filme que é enfático, por uma personagem, no caso a rainha, em
especificar princípios do comportamento de uma princesa. Isto é, o filme trabalha naquilo que é
uma princesa e, por efeito, naquilo que não é. Percebe-se aqui, portanto, uma clara sinalização
que esse corpo princesa não está dado. Ele precisa ser socializado, ensinado a ser uma princesa.
Em a A princesa e o sapo e em Rapunzel o signo princesa, por exemplo, está diluído entre
uma série de operacionalizações cinemáticas. Quer dizer, em nenhuma dessas narrativas é dito
explicitamente: isto é uma princesa, portanto, aquilo não é. A construção desse corpo é realizada
mais imageticamente do que verbalmente.

Tanto é que para aprendê-lo é preciso fazer uma leitura diferente a que apenas entender a
narrativa, para assim, mexer com os significados presentes. Em Valente, essa operação imagética,
particular daqueles primeiros dois filmes, também é utilizada, mas se estende à verbalização
desses imperativos que sinalizam o corpo princesa. Tais fatos acontecem, segundo nossas
interpretações, para serem rompidas pela protagonista no filme. E se há também a materialização
de duas figuras femininas, Merida e Elinor, diferentemente das outras produções, aqui não cabe
comparações ou algum tipo de sentido de rivalidade. Talvez, seja a coexistência de feminilidades.
Embora exista um conflito prévio entre Merida e Elinor.

Merida busca, de fato, a perfeição, mas de outros objetivos. Para a garota, se casar
significaria o fim da própria vida e a perda da liberdade. Se as outras personagens dos outros
filmes buscam liberdade, Merida pretende preservar aquilo que supostamente já tem. Em uma
sequência de planos de ação, no primeiro ato do filme, Merida faz o que mais gosta: cavalgar
enquanto atira em alvos com o arco e flecha dado pelo pai. A garota é, ao contrário do que se
espera de seu corpo, a experiência de uma feminilidade desvinculada do imaginário social sobre
esse corpo entendido como feminino e subsidiário das marcas gendradas e específicas do seu
próprio gênero. Não é possível dizer se Merida subtrai os signos os quais correspondem a algum
tipo de ideia sobre feminilidade, mas certamente os ressignifica. Os planos em ambiente aberto
indicam que Merida pertence ao lado de fora. A cor de seu vestido, inclusive, se mistura aos
tons da vegetação que percorre, enquanto desbrava a floresta com seu poderoso cavalo Angus.
(Figura 51).
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Figura 51 – Nos primeiros planos do filme Merida é apresentada com os elementos que se relaciona:
corajosa, esperta, valente.

Autor

Nas duas narrativas anteriores, a figura masculina materializa-se com devida significância.
Em Valente também, mas seus sentidos são opostos. Para que esse corpo seja entendido e
transformado em uma “verdadeira” princesa é preciso que um determinado signo, talvez mais
um dos mais significativos, seja colocado em prática: o casamento com um lorde, príncipe. Em
linhas gerais, uma figura masculina. Rainha Elinor quer que a filha cumpra suas funções como
princesa. Para isso organiza um torneio em que a mão de Merida será disputada por três lordes.
O desencadeamento da história começa neste ponto, uma vez que a garota é absolutamente
contra o casamento, naquele instante. Segundo o que a própria protagonista diz, talvez ela
não esteja preparada para dar esse passo, e talvez nunca esteja. Ainda assim, rainha Elinor dá
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prosseguimento ao evento em que o ganhador levará, como prêmio, a princesa como esposa.

O corpo de Merida, que antes era livre, ou pelo menos considerado assim pela garota,
precisa ser domesticado. O filme, no plano da montagem, opera então para colocar em contraste
essa ideia. Merida está em relação profunda e direta com o espaço de fora, com a natureza,
não naquele sentido apreendido nas análises anteriores que indicam um tipo de poder místico
natural da feminilidade ligado à natureza desse gênero. Merida carrega, antes de tudo, um sentido
indomável, como já dissemos.

Rainha Elinor prepara a filha para que esteja apresentável aos lordes. É justamente o
aprisionamento desse corpo que pode “corrigir” esse corpo que resiste à domesticação. Tal
fato é operado a partir das roupas de Merida, um dos primeiros dispositivos a acomodar o
corpo feminino em padrões socialmente aceitos. É a partir da estética, como primeiro passo,
que Merida é compilada a absorver, compulsoriamente, o que seu corpo foi destinado a viver.
Rainha Elinor transforma o corpo de Merida, ajusta-o, limita-o. O espartilho impõe movimentos
limitados a esse corpo, forçando-o a fazer movimentos curtos, delicados (BERALDO, 2014).
O cabelo da garota, talvez o maior signo de liberdade em Valente é, então, domado. Os planos
que correspondem a tal descrição são precisos na mostração do que a narrativa pretende passar.
Enquadramentos intencionais em planos médios e para demarcar essa pedagogia e transformação
deste corpo.(Figura 52).
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Figura 52 – Elinor tenta domesticar o corpo de Merida não só por meio do discurso, mas também pela ação
prática sobre o corpo.

Autor

Durante a apresentação dos jogos, Rainha Elinor diz aos clãs participantes que apenas
os primogênitos podem duelar pela mão da princesa. Diante disso, Merida tem uma ideia que
ajuda a desencadear os acontecimentos da narrativa. Mas antes de adentrarmos a parte que
corresponde aos acontecimentos que sucedem os planos acima, precisamos trazer para esta
análise, também, as figuras masculinas presentes em Valente. Nas análises realizadas sobre A

Prinecsa e o sapo e Enrolados, inferimos que as figuras masculinas inseridas em contos de fadas
têm papel fundamental para o desfecho das narrativas. Em Valente, segue-se o padrão de inserir
figuras masculinas em filmes de contos de princesas encantadas. Nesta produção temos três
lordes, de três casas diferentes: os Dingwall; os McGuffin; e os Macintosh. Cada casa apresenta,
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respectivamente, seus primogênitos campeões. Contudo, além de não terem nomes próprios,
apenas sobrenome, seus papéis são de alívio cômico na produção. Isto é, não são significativos,
tampouco determinantes para a narrativa. Eles não estão lá para serem transformados por
Merida, ou para desestruturarem sua narrativa. Cumprem, à vista disso, outras funções. Sãos
signos “ridicularizados” da representação masculina, não são heróis, tampouco bad boys. São,
entretanto, uma ideia de masculinidade frágil, a qual precisa ser reafirmada pela testosterona e
pela força das tradições patriarcais. As imagens de cada um dos jovens rapazes são a construção
verbo-visual do contraste irônico.

Durante o plano de sequências em que são apresentados, seus pais exageram os feitos
dos filhos. O herdeiro da casa Macintosh, com sua própria espada, derrotou mil inimigos. O filho
da casa McGuffin afundou navios Vikings, e com suas próprias mãos, também, aniquilou dois
mil inimigos. O último, da casa Dingwall, foi cercado por 10 mil romanos, derrotando, sozinho,
uma armada inteira. As imagens dos filhos de cada clã contradizem, propositalmente, o que é
defendido por cada líder. (Figura 53)

Figura 53 – A sátira imagética das figuras masculinas em Valente.

Autor

O que se pode inferir é que a dissidência da figura de Merida é sustentada não só pelos
signos ressignificados do seu próprio corpo, aqueles análogos e relacionados a algum tipo de
ideia de feminilidade residual, mas também na subtração e ressignificação da figura masculina
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e de sua função segundo o imaginário social-histórico. As figuras masculinas em Valente são
infantilizadas, despersonalizadas, e cumprem o propósito único e estritamente de contrastar com
a altivez e a independência de Merida.

Fica a cargo de Merida, segundo a tradição, escolher o tipo de desafio para os primo-
gênitos que competirão. De forma proposital, Merida escolhe aquilo que mais lhe apetece; o
arco e flecha. Isto é, joga com a tradição para romper outra tradição - a do casamento. Durante
os jogos, os três ‘campeões’ competem entre si, enquanto Merida, Elinor e Fergus assistem. O
herdeiro da casa de Dingwall acerta, por acaso, o alvo. Para a surpresa de todos, contudo, Merida
também participa da competição, subvertendo as regras. A garota diz que competirá pela própria
mão. O fato causa espanto nos lordes e em sua mãe. Se Rapunzel e Tiana são olhadas por cima,
constituindo-se relações e situações em que estas estão em posição de sujeição. Em Valente,

ocorre o contrário. Merida é sublinhada, não só pelos próprios atos subversivos que exerce,
mas pelo olhar da câmera que a coloca em posição de poder e comando. Se em Enrolados é
quase uma regra olhar para Rapunzel em uma perspectiva plongée, diminuindo-a, sobretudo
subjugando-a, em Valente isso ocorre de forma oposta, com o contra-plongée. (Figura 54)

Figura 54 – Merida aposta por sua própria mão, sua liberdade e agência.

Autor

Como as produções de Valente e Rapunzel são realizadas em técnicas52 diferentes
52 As produções de Enrolados e Valente foram realizadas em formato 2k/3D e 2k, respectivamente. Técnicas que
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daquelas utilizadas em Tiana, é perceptível uma maior gama de detalhes naqueles primeiros
dois filmes. Os detalhes como cabelo, olhos, expressões e rosto como um todo, podem ser
melhor trabalhados a partir da técnica de digitalização fílmica. É o que possibilita transmitir
uma massa de cabelo tão volumosa e esvoaçante como é a de Merida. O que interessa para esta
análise, todavia, é que existe uma particularidade bastante proeminente nas animações do WDAS,
sobretudo das contemporâneas em diante. Esses elementos são os olhos das figuras femininas.
Através deles são passados algum tipo de magia, encantamento, docilidade, fragilidade ou força
dessas personagens. (Figuras 55 e 56)

Figura 55 – O destaque para os olhos das peronsagens em filmes animados. (1)

Autor

concedem ao filme, entre outras cosias, mais detalhes e uma dimensão realista mais aprofundada. A princesa o
sapo foi o último formato da WDAS produzido em 2D, técnica que consolidou os estúdios no ramo de animações
fílmicas.
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Figura 56 – As personagens adultas sob a mesma perspectiva (2)

Autor

Em Valente, parece que essa ideia é subtraída, senão subvertida, no sentido em que os
detalhes que se tenta passar quando Merida é mostrada em primeiro plano ou primeiríssimo
plano são a sua concentração e determinação. A garota não tem os olhos “encantadores”. Esse
artifício é usado apenas quando a personagem de Merida ainda é pequena. Adulta, a leitura
que pode ser feita é a sinalização de sua determinação, sua certeza e clareza de quem é e o
que quer representar: força, bravura, e coragem. Se Merida é mostrada em câmera alta, ou
em plongée, é porque o plano em questão sinaliza que a personagem precisa transpor algum
obstáculo. (Figura 57)
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Figura 57 – Merida é uma garota livre e a materialidade fílmica trabalha com esse princípio.

Autor

Isso é possível por um trabalho em que a história, narrativa e diegese se sustentam
conjuntamente. Isto é, no plano da história ou no conteúdo narrativo, tem-se uma princesa
de personalidade, uma guerreira, que busca por manter sua liberdade, a qual ressignifica as
expectativas sobre seu corpo e sobre seu gênero. Merida é uma garota que não tem a menor
pretensão de se casar. A personagem está bem mais interessada em ser uma guerreira a que
uma princesa propriamente dita. Se em Valente é possível materializar o ressignificado deste
corpo emergente, por sua protagonista, isso é possível pela formação de um todo entre história,
diegese e narrativa. Pilares que sustentam a inteireza narrativa fílmica. A história dessa menina
“desviante” de uma norma sinaliza o plano do conteúdo, logo, o que é contado. Isto é, uma
garota que não se encaixa nas tradições de seu reino e que quer ter o direito de escolha. Já a
diegese sinaliza os circuitos dessa história contada e seu universo e através do como ele pode
ser materializado. A diegese, termo que não é específico do cinema, corresponde a “tudo o que
se refere à expressão, o que é próprio do meio” (cinema)(GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p.
38): um conjunto de imagens específicas, de ruídos, de música, a materialidade do filme. O lugar
onde se convergem história (seu conteúdo) e diegese (expressão material própria) é o plano da
narrativa. É esta que permite que a história se formalize, seja colocada em palavras, orais ou
escritas, ou, ainda, imageticamente. E se a história (conteúdo) para sair de seu estado virtual
depende de sua colocação em narrativa (lugar de convergência), a diegese (expressão), por sua
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vez, só adquire sentido se articulada a uma história e, por efeito, a uma narrativa. Percebe-se a
articulação e a dependência entre si destas dimensões no plano do filme. Fazemos essas distinções
sobre história/diegese/narrativa porque contar de maneira diferente é mudar os sentidos que
estão materializados no filme. (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012). Portanto, entendemos que os
sentidos presentes em Valente e, à vista disso, a possibilidade de serem tecidas interpretações
sócio-históricas simbólicas feitas neste texto se dão por uma operação existente interna do filme,
não só em Valente, mas perceptível em todo corpus. Chegamos a tocar nesse assunto ao final do
subitem 4.2, “Caminhos da análise”, a partir da página 87.

Se em A princesa e o sapo temos o ‘ineditismo” de uma figura feminina em contos de
fadas aspirar a uma ocupação que a tire do lugar subalterno no plano da história, ao contrário,
e portanto no plano da diegese e da narrativa, essa sugestão de emergência é esvaziada. Ela
precisa se relacionar com um sujeito que mal conhece e ser transformada em sapa, indicando a
animalização histórica por trás, ademais, de seu corpo, de sua raça, de sua classe. A busca não
pode ser pela autorrealização, mas pelo sacrifício em prol da figura masculina, uma vez mais.
Enrolados se destaca no plano de sua narrativa. Isto é, pela operacionalização tanto por meio da
história como também expressivo. A garota “espera a vida acontecer” e acontece quando seu
caminho se cruza com a figura masculina. Como se não bastasse, a expressão fílmica precisa
diminuí-la, exagerar a ingenuidade desse corpo ao extremo, através da cores, de sua “misticidade
feminina” e por meio da comparação com aquilo de que se desvencilha (Gothel).

Merida mexe com todos esses significantes. Se a menina é guerreira no plano de sua
história, também o é no plano da diegese e da narrativa como um todo. E todo esse conjunto
está articulado de modo que esse corpo mantenha-se emergente até o desfecho de sua histó-
ria/diegese/narrativa. A garota ressignifica o signo da feminilidade o qual aprisiona as outras
figuras femininas nosso corpus. Feito que não é exercido apenas no plano “do contar”. O vestido,
um dos signos que sinalizam o emprincesamento da menina no universo de contos de fadas, é
rasgado.

Merida, após dizer lutará por sua própria mão, acerta os três alvos e, para espanto de todos,
também o meio da flecha que anteriormente havia dado a vitória a Dingwall. O primeiríssimo
plano da última imagem da figura 58 enfatiza a precisão e a determinação de Merida. Acertar
ao alvo tem significado além das habilidades físicas. Merida não só acerta os alvos que os dois
primeiros lordes não conseguiram acertar, mas faz da flecha de Digwall o alvo do seu alvo
original, cravando sua flecha em um espaço que é seu. Nesse sentido, a superioridade de Merida é
operada não só no plano do simbólico onde rasgar o próprio vestido contrasta sentidos históricos
e sociais, mas também no plano da explicitação prática desse poder da menina.(Figura 58)
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Figura 58 – Merida se mostra melhor que qualquer lorde presente. Sua atitude, empoderada, desencadeia
certa desordem.

Autor

O comportamento de Merida gera desconforto na rainha. Durante a briga que se sucede
ao comportamento da garota, Elinor joga o arco de Merida ao fogo. Com raiva, a menina segue
até à floresta em seu cavalo e lá encontra misteriosas luzes que a levam a uma cabana, lugar
onde encontra uma personagem que se diz carpinteira. Após barganhar com a carpinteira/bruxa,
Merida deseja que sua mãe mude e que desista da ideia de lhe impor um casamento arranjado.
A velha, então, concede-lhe um feitiço. Sem ter ideia das implicações da magia, Merida leva
o encanto, em forma de doce, preparado pela velha e o oferece à mãe, em sinal de trégua pela
briga que as duas tiveram. Elinor come, sente-se mal e se transforma em urso. (Figura 59)
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Figura 59 – Merida transforma sua mãe em urso.

Autor

Transformada em urso, mãe e filha precisam trabalhar juntas para reverter uma situação
que elas desencadearam. Em certo momento da narrativa, Merida assume que fez escolhas
egoístas e que não havia pensando no bem maior para o reino. A figura da princesa em filmes
de contos de fadas está acostumada a abrir mão da própria liberdade com o objetivo de colocar
em exercício algum tipo de bem maior, de subtrair o alcance de seus interesses próprios para
responder a outros chamados, de terceiros, sobretudo masculinos. Assim acontece, como já
vimos, em A princesa o sapo. Quando Mama Odie diz para Tiana “cavar mais fundo”, o conselho
pode querer dizer muitas coisas, embora já se espere que a união dela e de Naveen, por exemplo,
seja o significado daquilo que foi dito por essa personagem. Ao final de Enrolados, Rapunzel
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abre mão da própria liberdade para tentar salvar Flynn. Figuras femininas que estão, nestes casos,
relacionadas e dependentes à figura masculina, de uma forma ou de outra.

Já em Valente, o comportamento de Merida desencadeia acontecimentos que desestrutu-
ram seu universo diegético. É preciso pontuar que, em sua diegese narrativa, não existe só uma
figura masculina, mas três. Contudo, embora o número dessa presença masculina ‘disponível”
à princesa esteja acima do normal se comparado a outras narrativas, eles, os lordes, não tem
papel fundamental ao longo da produção. Pelo contrário, eles são inúteis. No caso de Valente,
parece haver um sentido discursivo distinto. Se é dito que uma princesa não tem armas, Valente
é exímia no tiro com arco e flecha. Se uma princesa deve usar vestidos, Merida o rasga. Se uma
princesa precisa se casar, a garota, então, não se casa. O conjunto de planos desta narrativa diz

alguma coisa, enquanto os outros parecem querer dizer algo.

Como as duas precisam ficar longe do castelo, até descobrirem como transformar Elinor
em humana, Merida precisa ensinar sua mãe a como lidar com a floresta, como pescar, caçar.
Elinor está agora no mundo de sua filha. Pela primeira vez durante a narrativa, mãe e filha se
encontram, metafórica e literalmente. Não há mediação de figuras masculinas, apenas Merida
e Elinor. Se em A princesa e o sapo Tiana e Naveen precisam atravessar uma jornada de
autoconhecimento e descoberta para deixarem de ser sapo e sapa, assim como em Enrolados

Rapunzel precisa ser guiada por Flynn, a busca pela resolução da narrativa e Valente se dá
estritamente entre Merida e sua mãe Elinor: é a jornada de duas figuras femininas. (Figura 60)
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Figura 60 – Na floresta, Merida e Elinor se encontram. Uma aprende com a outra.

Autor

Uma relação construída a qual talvez possa ser interpretada como “prática que implica
lutar contra valores e estereótipos patriarcais que, tradicionalmente, unem as mulheres sob
determinadas situações e que, em outras, as afastam e as tornam em certa medida inimigas”
(BECKER; BARBOSA, 2016, p. 245). Essa “ida” de Elinor até o local em que a filha está, lugar
que aos olhos de muitos significa de “desvio”, é o “se colocar na esquina do outro lado da rua”
(2016, p. 245).

A materialização de duas figuras femininas nesta produção cumpre, portanto, propósitos
diferentes do que vimos em A princesa e o sapo e em Enrolados. Charlotte não se preocupa
verdadeiramente com a amiga. O dinheiro que a menina rica oferece à Tiana é em consequência
do seu interesse em se casar com Naveen. Rapunzel e Gothel representam, respectivamente, o
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bom feminino, o que é aceitável, “desejável”, e o mau feminino e o que recai sobre ele como
castigo. Operações materializadas de modo distinto em Valente.

Enquanto Merida e Elinor tentam achar um jeito para desfazer o feitiço, as figuras
masculinas não fazem absolutamente nada. O que talvez seja um elemento fundamental, e
propositalmente, à narrativa. Quando as duas voltam para o castelo, na intenção de achar a
tapeçaria na qual está o bordado da foto de família, rasgado por Merida após a briga das duas,
para remendá-la, os clãs estão brigando feito crianças. Quando Merida tenta intervir, eles tentam
intimidar a garota, em vão. Merida solta um grito tão alto que não há alternativa senão ouvir
o que a garota tem a dizer. Vale dizer que Merida e Elinor acreditam que se a tapeçaria for
remendada o feitiço será, então, quebrado. É neste momento que Merida quase cumpre o mesmo
propósito que Tiana e Rapunzel exercem em suas narrativas: o da renúncia. Merida reconhece
que foi egoísta e que pensou apenas em si mesma. Quando dá indícios que aceitará se casar com
o lorde da casa vencedora, para restaurar a união do reino, na tentativa de desfazer a confusão
instaurada, sua mãe, que neste momento tenta passar escondida por trás dos clãs para chegar até
a parte de cima do castelo, gesticula para Merida sinalizando para que esta reformule suas ideias.
Merida então recomeça seu discurso e defende, agora com o apoio da mãe, que todos devem
ser livres para escrever a própria história. A partir daquele momento, a tradição do casamento
arranjado está quebrada. Os lordes se assustam. Merida é enfática ao dizer que aquilo era a
vontade da rainha e dela, e completa que o amor deve ser encontrado no tempo certo. (Figura 61)
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Figura 61 – Merida traz ordem à desorganização que acontece na ausência das figuras femininas do reino.

Autor

A subtração dos elementos como a ingenuidade, passividade, docilidade, aspectos re-
lacionados a um ideal de feminilidade, assim como o papel entendido como masculino, antes
determinantes, são expressivos em Valente. A agência da figura masculina e aquela trajetória na
qual a princesa se desloca em seu espaço-tempo, mas sempre sob o olhar de seu pretendente,
príncipe, bad boy ou amigo, suprimidos nessa produção, corroboram para a busca da princesa
e para o alcance de sua verdadeira liberdade. Ela não precisa escolher entre seus objetivos e a
figura masculina, tampouco precisa exercer alguma função que sinalize a algum tipo de “mística
feminina” relacionada à feminilidade e ao seu gênero para transformar outros personagens
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e assim alcançar o desenrolar narrativo. Essa operação na qual se destaca a autorrealização
da protagonista ou a escolha da figura masculina, sublinhada ao longo da história de Tiana e
Rapunzel, e como percebemos subtraída em Valente, terá um emprego diferente em Frozen.

O Rei Fergus descobre que em seu castelo há um urso, além de pensar que sua esposa é
morta pelo animal. Merida tenta explicar que se trata de sua mãe, mas o pai não dá ouvidos à
filha e a tranca em seu quarto, para assim poder caçar Elinor que, a esta altura, consegue fugir.
Com a ajuda dos irmãos, Merida escapa do quarto onde está trancada. Fergus está prestes a matar
Elinor, imobilizada pelos clãs, sem saber que se trata de sua própria esposa. O rei então empunha
sua espada e quando está prestes a deferir o golpe, surge Merida em defesa de sua mãe. A garota
então enfrenta o pai não só com seu arco e flecha, mas com uma espada, derrubando-o ao chão.
Merida não só protege sua mãe, mas a salva. (Figura 62)

Figura 62 – Embora os clãs estejam presentes quase ao longo de toda narrativa eles não exercem nenhum
papel determinante. É Merida e Elinor que salvam o dia.

Autor

Para colocar maior tensão nos planos que se sucedem, um inimigo lendário das Terras
Altas da Escócia aparece: o urso Mor’du53. Rei Fergus junto dos clãs tentam parar a criatura,
53 Segundo a lenda, o animal foi um grande rei. Por se render ao desejo de poder absoluto acaba transformado em

urso.
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mas são derrotados por ela. Percebendo que Merida corre perigo, Elinor se livra das amarras
que a aprisionam para enfrentar a besta, e agora, cumprir o papel de heroína. Se a agência
de Merida é fundamental para salvar a mãe do engano que seria cometido por seu pai, agora
é Elinor quem assume o esse papel para salvar a filha, Fergus e os clãs. A rainha luta com
Mor’du e impede que o animal mate as pessoas. O papel determinante das figuras masculinas é
apagado definitivamente, eles não têm agência nos planos em questão, e o desfecho da narrativa
só acontece, ou pode acontecer, se houver a atuação de Elinor. Não há quem possa salvar os
personagens dos perigos senão mãe e filha. (Figura 63)

Figura 63 – Após salvar sua mãe do juízo equivoco do pai, Elinor salva todos do inimigo Mor’du.

Autor

Elinor consegue matar a fera e, além de salvar a filha, seu marido e o seu reino, salva
também a alma do rei aprisionado no corpo do urso Mor’du. Ao perceber que o segundo nascer
do sol está próximo, Merida se apressa para pegar a tapeçaria, remendada por ela enquanto
cavalgava em direção à floresta, para colocar em sua mãe. Mas o feitiço não é quebrado. Merida
chora ao ver a mãe se transformar em uso para sempre. A garota se culpa e reconhece que sua
mãe sempre esteve ao seu lado. O primeiro plano coloca atenção em Merida e Elinor. A garota
implora para que a mãe volte. Os clãs observam diante da impossibilidade de fazer alguma coisa.
O sol nasce e ilumina a tapeçaria que está sobre o corpo do animal. Merida continua abraçada à
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mãe e, para sua surpresa, é acariciada por Elinor em sua forma humana. Não só Elinor muda,
mas as duas personagens. (Figura 64)

Figura 64 – Elinor volta à sua forma humana: mãe e filha se entendem e são elas as protagonistas
verdadeiramente do desenrolar fílmico.

Autor

É importante destacar que, nesta narrativa, quem é amaldiçoada, diretamente, não é a
princesa, mas alguém relacionada a ela. Quando Tiana escolhe beijar Naveen em sua forma
de sapo em troca da ajuda do rapaz quem paga o preço da escolha é a própria Tiana que, por
efeito, torna-se sapa. Merida busca ajuda junto à “bruxa” não para alcançar ganhos materiais
propriamente ditos. A protagonista de Valente já se considerava livre e seu objetivo era manter
essa liberdade. E para continuar sendo quem sempre foi, ela precisava mudar sua mãe. O caminho
que as duas atravessam não converge em nenhum momento com figuras secundárias, sobretudo
masculinas. Elas aprendem a trabalhar juntas. Elas salvam uma a outra, inclusive o reino. Mesmo
com a presença de três clãs diferentes nos momentos de tensão do filme. Nesse sentido, Velente

ressignifica o sentido de ser princesa, aproximando-se à ideia de ser heroína. Tal caminho é
realizado num trabalho de operacionalização em que história, narrativa e diegese corroboram
para a construção desse corpo dissidente, tornado-se, portanto, emergente. Por efeito, o sentido
de família que também aparece nesta narrativa surge com a possibilidade de outras interpretações.
Compulsoriamente, Tiana e Rapunzel, assim sugerem e operam suas histórias, serão esposas,
mães, cuidadoras, colocando as pluralidade dos femininos sob a égide de um tipo de feminino e
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feminilidades universalizantes. A família em Valente significa muito mais que um grupo parental,
sanguíneo, mas de união e de suporte e do respeito às diferenças. Merida subtrai o significado da
figura masculina, ressignificando-a; a masculinidade funciona como alívio cômico. Ademais,
desfaz a figura vilanesca, e o resultado de suas ações é mediado por ela mesma, quando não,
neste caso, por outra figura feminina, sua mãe.

De forma bastante similar como é feito na abertura da narrativa, em que Merida cavalga
livre pelos bosques, escala montanhas e experimenta a liberdade, ao final do filme se confirma a
mudança da relação entre as duas personagens. Elinor, bem como a filha, está com os cabelos
soltos e cavalga. Não há beijo, nenhuma sugestão de que Merida se casará algum dia. Há, na
verdade, a sugestão de um novo começo, de liberdade, e de empatia e sororidade entre Merida e
Elinor. (Figura 65)
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Figura 65 – Valente é um filme, em linhas gerais, sobre a agência feminina e a sororidade necessária entre
os corpos que se tornam mulher na cultura dos homens.

Autor

5.4 Elza e Anna: alegorias e quebras de expectativas

Um aspecto significativo e similar em todos os filmes que foram analisados são as figuras
femininas. Não só pelos signos e interpretações que já pontuamos nas análises anteriores, mas
também pela semelhança na construção de determinados elementos na história fílmica. Em A
princesa e o sapo (2009), Enrolados (2010), Valente (2012) e Frozen (2013) são desenvolvidas
narrativas não só com uma figura feminina, mas com duas: Tiana e Charlotte, Rapunzel e Gothel,
Merida e Elinor e, por fim, Elsa e Anna. Já pontuamos, em alguns momentos e ao longo desta
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análise, essa questão. (Figura 66)

Figura 66 – As quatro produções do nosso corpus possuem duas figuras femininas.

Autor

São figuras femininas que são suportes significativos para o desfecho de cada narrativa,
embora cada longa trabalhe com seu sentido específico, como, por exemplo, o racial e de classe
apreendido em A princesa e o sapo; o de rivalidade, portanto, o contraste entre o feminino
que é “belo” e ingênuo e o inteligente e “feio”, em Enrolados; o agenciamento da pluralidade
e diferença dos femininos em Valente. Como apreender, por exemplo, o que sinaliza Frozen

através de Elsa e Anna e suas narrativas? Elas são, também, personagens construídas por uma
ótica expressiva cinemática com um perceptível contraste. Em certa medida, Elsa e Anna
assemelham-se ao que foi apreendido sobre Merida e Elinor, no quesito união para um bem
voltado a elas mesmas. Todavia, a similaridade é rompida quando pensamos nesse agenciamento
do feminino e sua atuação determinante para o desfecho da narrativa. Em Frozen, percebe-se que
o desenvolvimento da história tem participação significativa da figura masculina também. Mas o
que se destaca é os significantes produzidos os quais sinalizam deslocamentos de gênero.

O filme Frozen (2013) se passa em um reino fictício chamado Arendelle e acompanha os
acontecimentos em torno da vida das princesas Elsa (filha e irmã mais velha) e Anna (caçula). As
duas garotas foram criadas separadas, como medida de segurança, dentro do castelo da família,
por conta de um acidente envolvendo os poderes de Elsa: esta capaz de manipular e produzir



Capítulo 5. Universo de muitas interpretações 171

gelo com as mãos, chamado na literatura de ficção de criocinese. Quando pequenas, Anna é
atingida, por acidente, por uma rajada de gelo de sua irmã. Gravemente ferida, o rei e a rainha
buscam para a caçula, assim como para sua filha mais velha, ajuda com os seres mágicos da
floresta: os trolls.

A primeira sequência de planos do filme sinaliza algumas das nossas questões inter-
pretadas. São apresentados personagens aleatórios, trabalhadores de Arendelle, os quais fazem
a extração do gelo das montanhas do reino. Dentre esses personagens, está Kristoff, figura
masculina da história e que terá papel significativo para o desfecho da narrativa. Os personagens
apresentados nessa sequências de planos, salvo Kristoff, não têm nenhuma importância para o
desenvolvimento da história. Mas o que é significativo e simbólico para o conjunto da narrativa
é o que os trabalhadores cantam enquanto extraem gelo. A música, chamada Frozen Heart54,
é cantada pelos trabalhadores enquanto manipulam o gelo com grandes serrotes e alicates. Na
letra, os personagens engrandecem a força do gelo. Dizem que o elemento da natureza não
pode ser controlado, além de ser mais forte que uma centena de homens55. Para eles, ao mesmo
tempo, que há beleza e poder no gelo, há perigo, também. O gelo, diz a música, tem um coração
congelado e digno de se minerar. Enquanto a música é cantada, os homens cortam, espetam,
manipulam os blocos de gelos. Ao longo do filme, percebemos que tratar do gelo é o equivalente
de se falar de Elsa. Afinal, é ela quem tem o poder de criar gelo, inclusive tem um poder que
precisa ser controlado e é considerado, a princípio, perigoso. O desenvolvimento da narrativa
reforça tal questão, uma vez que tentam controlar esse poder. É preciso cuidado para lidar com a
garota. (Figura 67)
54 Coração congelado em tradução livre.
55 Canção original disponível em <https://www.letras.mus.br/frozen/frozen-heart/traducao.html>. Acesso em

01/03/2019.



Capítulo 5. Universo de muitas interpretações 172

Figura 67 – Os primeiros planos de Frozen: os homens manipulam o gelo

Autor

Nos planos seguintes é apresentado o castelo de Elsa e Anna. Inclusive, a segunda cena
mostrada é a de Elsa, em seu quarto, dormindo. Como no filme nada é trabalho ao acaso, e as
escolhas e a montagem não operam ingenuamente, a música, o gelo cortado e manipulado pelos
homens, sinalizam elementos que serão apresentados na história no filme: um deles a própria
personagem Elsa e seus poderes gélidos. (Figura 68)
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Figura 68 – Após os planos em que homens manipulam o gelo, Elsa é apresentada.

Autor

A história é desencadeada justamente pelo não controle do poder de Elsa. Na floresta, os
trolls tentam ajudar a família. Durante o diálogo, o líder dos seres mágicos pergunta ao rei se Elsa
nasceu com os poderes ou foi amaldiçoada. O rei, por sua vez, responde que a filha havia nascido
daquele jeito. Para proteger as meninas, o líder dos trolls tira da memória de Anna qualquer
lembrança de infância sobre os poderes da irmã. Segundo ele, os poderes de Elsa crescerão e
ela se tornará muito poderosa. “Há beleza em seu poder, mas também grande perigo”, diz o ser
mágico. Indução feita que se assemelha à música cantada pelos trabalhadores na abertura do
filme: “Há beleza e perigo aqui“.

Elsa nasceu com os seus poderes mágicos, como já pontuado. Diante disso, e para refe-
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rendar nossas análises, elencamos, além da habilidade mágica que possui, mais dois elementos
da narrativa os quais estão relacionados à garota: seu quarto e as luvas usadas pela menina como
meio de controle de seu poder. Por segurança, o rei e rainha criam Elsa em um quarto separado
de Anna. O quarto da filha mais velha torna-se um refúgio, mas também sua própria prisão. É lá
que Elsa cresce, separada da irmã, até que as circunstâncias a fazem sair. O quarto, antes lugar
de tranquilidade, torna-se, então, um lugar de solidão. Além de ser o local em que seus poderes
se manifestam. O segundo elemento que pontuamos são as luvas da garota. À medida que Elsa
cresce, seus poderes se manifestam com maior intensidade. Com o objetivo de ajudar a filha, o
rei pede para que Elsa use luvas, para que assim a garota esconda e para que não sinta o que toca,
como forma de bloquear a manifestação de seus poderes. Uma medida que, para esta análise,
bloqueia os afetos, limita, que contém o corpo da garota. (Figura 69)

Figura 69 – Os poderes de Elsa são controlados: por meio do quarto, das luvas.

Autor
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A não explicação da origem do poder de Elsa pode significar muitas coisas, além de ter,
por efeito, muitas interpretações. Se olharmos para esses elementos isoladamente: o poder da
garota, o quarto e as luvas que precisam ser utilizadas para controlar seus afetos, é provável
que não exista sentido ou interpretações plausíveis para o que esta análise postula. Mas quando
analisados no plano da inteireza do filme, tentando-se estabelecer a relação entre os planos
e seus respectivos elementos, podem surgir significantes mais específicos da mensagem ou
conteúdo fílmico. Os poderes de Elsa são uma condição de nascença. Ela não é amaldiçoada,
como o próprio pai afirma para os trolls. Além disso, a garota precisa ser escondida dos demais.
Possivelmente, os súditos do reino não entenderiam sua diferença. Até onde fica claro, apenas
Elsa possui tal peculiaridade em sua narrativa. Isto é, Elsa e Anna são o contraste e a diferença
uma da outra. Presumimos que Elsa é uma representação simbólica de um corpo deslocado
de algum modo das normas as quais emprincesam os corpos. Nos outros filmes analisados
têm-se personagens que estão envolvidas direta ou indiretamente com figuras masculinas. Merida
é a nossa princesa emergente. Uma relação afetivo-amorosa, para esse personagem como já
bem pontuado, significaria para perda de sua liberdade. Para que em Valente sejam negadas ou
ressignificadas essas implicações para seu corpo e o que está posto para ele, o que é negado ou
ressignificado pela garota precisa, antes, existir, materializar-se na história, diegese ou narrativa
fílmica, de alguma maneira. De modo contrário, em Frozen, temos uma figura feminina que
percorre uma jornada para ser quem ela é, para libertar algo que está preso dentro dela. Se
feitas essas observações a partir do nível do filme, como já pontuado, podemos encontrar alguns
significados e os quais endossam aonde queremos chegar. Elsa não precisa negar qualquer
tipo de relação afetivo-amorosa, como ocorre para Merida. Até porque tal questão é, para
Elsa, inexistente. De modo contrário, esse elemento afetivo-amoroso é bem marcado para
Anna. A garota demonstra, ao longo de sua narrativa, essa predisposição ao amor à primeira
vista. Tanto é que encontra seu par romântico duas vezes: Hans, o príncipe das Ilhas do Sul,
e mais tarde Kristoff, após descobrir que o primeiro tenta enganá-la. O lirismo dos filmes de
princesas encantadas é bem marcado quando Anna é encontrada por seu primeiro príncipe. Ela
se apaixona, os dois flertam, através das operações discursivas usadas em clássicos do WDAS.
Anna é desastrada, tropeça e quando está prestes a cair, Hans aparece para segurá-la. Signos que
corroboram para se criar uma dimensão em que a princesa ficará, ao final da narrativa, com seu
príncipe. É o amor à primeira vista, a dança no salão junto aos convidados. A troca de olhares. O
passeio no jardim. É o olhar baixo da princesa, ao contrário do olhar altivo do príncipe. É a lua
brilhante sobre os dois, que cantam ao olhá-la. É amor que, de repente, surge. (Figura 70)
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Figura 70 – As operações expressivas trabalhadas em Frozen.

Autor

Existe, para esta análise, dentro de Valente e Frozen, operações que denominamos de
destaque/aceitação ou destaque/negação. Isto é, para que Merida negue as implicações sobre
o que é ser uma princesa elas precisam antes existir no plano do filme. Quando Anna pede a
benção da irmã para se casar com Hans, que acabara de conhecer, Elsa nega e é enfática dizendo
que a irmã não pode se casar com um homem que acabou de conhecer e que a garota não sabe
nada sobre amor verdadeiro. Anna é a figura feminina ingênua, semelhante à de Rapunzel. Mas
sua ingenuidade é explicitamente marcada e proposital. Isto é, ela tem uma função específica;
ser desconstruída não só por Elsa, quando esta nega sua benção à desmedida decisão da irmã ao
querer se casar com um sujeito que nunca havia visto. O comportamento da garota é, igualmente,
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questionado por Kristoff. Fato que acontence ao longo de sua própria jornada. Essa definição que
colocamos como destaque/aceitação destaque/negação são operações realizadas, bem marcadas,
por meio da materialidade fílmica. Isto é, não é suficiente construir uma história que através dela
própria o amor à primeira vista seja questionado. É necessário sublinhar tal questionamento, por
exemplo, imageticamente, portanto atrvés da materialidade específica do filme.

A narrativa sublinha tais questões para poder colocá-las em questionamento em seguida.
Aspecto ocorrido de forma semelhante em Valente. Elinor molda o corpo de Merida, para em
seguida a garota desfazer o que foi feito, negando o que lhe foi imposto. Isso está no plano da
própria história. É dito de fato pelas personagens, através de Anna e Elsa, e Merida e Elinor, como
a questão do emprincesamento e sobre o amor à primeira vista. Não há ingenuidade quando
se trata da linguagem. Há imbricado no discurso intenções que se manifestam por meio da
linguagem. Tais intenções estão carregadas de valor simbólico, político e ideológico. (GOLIOT-
LETÉ; VANOYE, 2012; EAGLETON, 1997; MARTIN, 2011)

Quando destacamos os poderes de Elsa, seus quartos e suas luvas, estávamos sinalizando
o sentido significante que tange à sexualidade de garota. Mas isso não é verbalmente operado. É
de se esperar que isso seja assim. Afinal, trata-se de uma questão profunda e complexa, sobretudo
se presente em filmes voltados à infância. Mas como, portanto, poderíamos sustentar que se
trata de uma representação simbólica da sexualidade da rainha em Frozen? Para que possamos
apreender tal inserção, devemos olhar para a materialidade do filme e não para a história, uma vez
que isso não se dá no plano da história. Por esse motivo, elencamos aqueles três elementos: os
poderes de Elsa, portanto, sua peculiaridade, o quarto, o lugar que se esconde, e as luvas, objeto
que bloqueia seus afetos. Aspectos que estão destacados no nível expressivo cinematográfico
através da materialidade do filme. Elsa é a primeira figura feminina do gênero de contos de fadas,
pelo menos até então, sobre qual não se e tecido nenhuma pontuação que pontue algum tipo de
operacionalização que sinalize a heteronormatividade. No caso de Merida, embora esta negue
o casamento forçado, sua narrativa a coloca para ser disputada por três clãs diferentes. Anna é
sobrecarregada também com dois pretendentes.

Contida, Elsa poucos mexe as mãos e seus braços. Marca, inclusive, que pode ser
considerada da personagem. Uma forma de se esconder. É através das mãos que seus poderes
podem ter vazão. Elas são a mediação entre seu corpo e o mundo. Uma vez que seu poder precisa
ser contido, são elas que precisam ser controladas.
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Figura 71 – As mãos de Elsa é cumprem objetivos específicos: elas precisam ser contidas.

Autor

Depois de passar pelo desentendimento sobre dar ou não a benção para Anna, o que
desencadeia a liberação dos poderes de Elsa, a rainha foge para as montanhas, na tentativa de
não colocar a vida de ninguém em risco, mas deixando um forte inverno recair sobre Arendelle.
E é sozinha, nas montanhas, que Elsa se transforma, liberta-se do que a prendia. Nesse momento,
a rainha sublinha o que tentou conter e o que reprimiu seus poderes, mas que só os céus sabiam
do seu esforço. Não é à toa que é neste momento Elsa tira suas luvas e gesticula, pela primeira
vez, seu corpo, suas mãos. (Figura 72)
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Figura 72 – Quando liberta Elsa demonstra a conquista por se suas mãos.

Autor

A música cantada por Elsa funcionam como um mecanismo de afirmação do que está
materializado nos planos ao longo do filme. A garota diz que agora “dá as costas e bate a porta”,
não importa o que vão pensar. A metáfora é uma “forma mais condensada da imagem literária,
uma comparação da qual só restaria o comparante” (GOLIOT-LETÉ; VANOYE, 2012, p. 61).
No cinema é o conjunto imagético que significa, portanto, são as imagens que, encadeadas,
podem produzir sentidos que “ultrapassam o sentido literal” ou do próprio símbolo (2012, p. 61).
O que defendemos diante dessa jornada de Elsa é que o filme trabalha, a partir de uma alegoria,
sobre o “sair do armário” de Elsa. O filme mostra a solidão vivida pela garota durante os anos
de reclusão, dentro do quarto e sozinha. Quando é coroada, o nervosismo da recém rainha é tão
grande que suas mãos tremem ao pegar os símbolos do seu reinado. Ela teme que o público
descubra quem ela realmente é. Quando seus poderes sãos descobertos, um dos personagens do
longa demonstra repúdio em relação à peculiaridade da garota.

Anna precisa ir atrás de sua irmã. No caminho, para em um lugar equivalente a uma loja,
ou como chamado no filme “Posto de Trocas”. Nesta parte da animação algo chama a atenção; a
sugestão de uma família fora do padrão heterossexual, o que talvez corrobora ainda mais esse
sentido alegórico sobre sexualidade em Frozen. No diálogo, Oaken, dono da loja, oferece vários
itens de compra para Anna e Kristoff. Além disso, é oferecido para os dois, também, uma visita
à sauna. Ao apontar para o local, Oaken acena com a mão e diz: “Oi, família”. Há um corte de
cena para onde a suposta “família” do vendedor está, enquadrada em primeiro plano. É mostrado
então, exatamente ao centro da imagem, uma figura masculina similar às características físicas
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de Oaken. Ao redor do personagem estão outras pessoas, os quais parecem ser filhos ou parentes
próximos do sujeito dentro da sauna, e por efeito, também de Oaken56. (Figura 73)

Figura 73 – Oaken acena para sua família. Na cena, é sugerido que se trata de uma família formada por
dois pais.

Autor

Kristoff é uma figura determinante para que Anna consiga chegar até onde sua irmã está.
É por sua mediação que parte dos objetivos de Anna são concretizados. Após se encontrarem
na cabana de Oaken, Anna e Kristoff partem para a jornada que os levará até as montanhas do
norte de Arendelle. Durante o caminho, assim como enfatizado por Elsa, Kristoff considera uma
56 Em uma cena de Frozen: uma nova aventura congelante (2017), spin off e curta-metragem do longo original,

Olaf, boneco de neve feito por Elsa, volta até à venda de Oaken para saber o que a família do homem fazia para
comemorar o natal. Em uma das cenas, lá está novamente o personagem louro, à esquerda, próximo a Oaken.
Não fazemos uma análise das derivações do universo fílmico de Frozen. Mas, o resgate dessa imagem corrobora
para atestar que quando Oaken se referiu ao grupo de pessoas dentro de sua sauna, no longa original de Frozen,
realmente se tratava do grupo familiar do vendedor.
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má escolha Anna se casar com alguém que havia acabado de conhecer. O rapaz questiona se é
sensato se casar com alguém que mal conhece.

Quando as duas irmãs se encontram, mais uma vez, por acidente, Elsa atinge Anna com
seus poderes, colocando a vida de sua irmã em risco. Dessa vez, a magia lançada por Elsa acerta
o coração da irmã e só poderá ser revertida com um ato de amor verdadeiro. Com a vida de
Anna em perigo, Kristoff a leva de volta ao castelo, para que assim possa beijar Hans e quebrar o
feitiço. (Figura 74)

Figura 74 – Kristoff tentar salvar Anna após a garota ser atingida pelos poderes de Elsa.

Autor

Quando se trata da possível sexualidade de Elsa, Frozen trabalha no nível da materialidade
fílmica, isto é, através de alegorias e metáforas. Em se tratando da questão referente a um dos
signos mais significativos de filmes de princesas encantadas, no caso o beijo de amor verdadeiro,
a produção então opera a partir da linguagem e dos discursos, explicitando que se trata de uma
quebra de paradigmas sobre tal elemento. Anna pensa que o seu amor verdadeiro é Hans, mas
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o sujeito está apenas a enganando para tomar seu reino. O filme constrói uma narrativa para
que nos planos que correspondam ao momento do beijo tal operação seja desfeita. Quando os
dois se conhecem, eles cantam juntos, encenam a mensagem que querem passar, a do amor
verdadeiro e à primeira vista. Novamente, percebe-se o acionamento daquilo que definimos
como destaque/aceitação destaque/negação.

A narrativa sublinha tal elemento, mas nega quando esse seria colocado em prática.
Percebe-se algumas questões com essa quebra de paradigma em Frozen. Destaca-se que a figura
vilanesca não é representada por algum tipo de rivalidade ou inimizade entre Elsa e Anna. A
intenção, segundo o próprio personagem de Hans, era tentar alguma coisa com Elsa. Mas segundo
o que diz, ninguém consegue nada com a rainha. Uma sutileza no diálogo que reforça que Elsa
não tinha o menor interesse que ter relações afetivas, pelo menos naquele instante. (Figura 75).

Figura 75 – A quebra de expectativa sobre o beijo de amor verdadeiro.

Autor

Hans engana as demais autoridades do reino dizendo que houve tempo para trocar os
votos de casamento antes da morte de Anna. Mas a garota está presa em uma das salas do castelo.
É Olaf, o boneco de neve, que salva a menina. Ele a questiona sobre o beijo de amor verdadeiro.
Anna responde que foi enganada e que, como a irmã havia dito, ela não sabia nada sobre o amor
verdadeiro. A criatura de neve indaga que amor verdadeiro é quando você coloca as necessidades
de alguém na frente das suas, exemplificando o que Kristoff fez por Anna, ao trazê-la de volta ao
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castelo. Diante disso, os dois têm a ideia de irem ao encontro de Kristoff, para assim salvarem a
vida de Anna. A essa altura, Hans está atrás de Elsa, para matá-la. A rainha é a única que poderia
impedir o sujeito de usurpar o trono. Ao encontrá-la, Hans a culpa pela suposta morte da irmã.
(Figura 76)

Figura 76 – Hans trama contra Elsa e Anna, a intenção dele é matá-las.

Autor

Anna está em seus minutos finais. Seu corpo está prestes a virar gelo, efeito da magia
lançada por Elza. Anna, Kristoff, Elsa e Hans estão sobre o mar congelado. Anna avista, enfim,
o único que poderia lhe salvar a vida com seu beijo de amor verdadeiro. Mas percebe que sua
irmã está em perigo e precisa escolher entre salvar a própria vida ou a vida da irmã. Se as figuras
masculinas em narrativas como A princesa e o sapo e Rapunzel funcionam como um elemento
que substitui o objeto de desejo feminino, em Frozen é a figura masculina que é substituída.
Mesmo sabendo que corre risco de vida, ao ver a irmã em perigo, Anna escolhe salvá-la. De
modo similar ao que acontece em Valente é o colocar-se no lugar do outro. (Figura 77)
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Figura 77 – Anna se sacrifica pela irmã.

Autor

Há em Frozen não só a quebra da expectativa do beijo de amor verdadeiro, mas a
ressignificação de onde pode nascer tal sentimento. Se antes o amor verdadeiro era um elemento
análogo entre uma figura masculina e feminina, em Frozen isso é ressignificado, sinalizando um
sentimento de caráter mais familiar. A figura do herói e do vilão em si também são personagens
de importância secundária. Um sinal, talvez, que a narrativa prioriza a jornada da autodescoberta
de Elsa, de seu próprio eu, e de Anna, ao entender do que se trata verdadeiramente o amor
verdadeiro, o qual pode se encontrar fora das fronteiras do gênero e do desejo sexual. Se Anna
salva Elsa, o contrário também ocorre. Após se transformar em gelo, é o amor de Elsa que traz
Anna de volta à vida. (Figura 78)
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Figura 78 – O amor verdadeiro que salva as duas garotas não é mediado por uma figura masculina.

Autor

Elsa sinaliza ser uma metáfora sobre o encontro de si e da própria sexualidade. Embora
se torne empoderada quando deixa o castelo, transformando seu corpo, seus trejeitos, os quais
mudam completamente, ainda é um símbolo que preserva uma relação bastante tênue, por
exemplo, com os signos marcantes do corpo de Cinderela. Isto é, corresponde aos signos de um
padrão social aceitável: loura, magra, delicada. Talvez sua transformação seja uma ressignificação
do feminino. Embora signatária de aspectos ligados à feminilidade e ao imaginário social sobre
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o seu corpo, que se torna curvilíneo, além de bastante marcado em seu vestido azul, a subtração
de sua inclinação heterossexual compulsória talvez indique que tal transformação seja dela para
ela mesma. De forma bastante similar ao que acontece em Valente, alguns signos construídos ao
longo da narrativa de Frozen são demarcados para serem construídos. Neste caso são também
operações sublinhas no plano do discurso verbal no filme. Isto é, os significantes em torno de
Elsa operam no plano da expressão cinemática. Já no caso da irmã, os significantes se dão no
discurso, de forma explícita e mais sublinhados talvez.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Articular “considerações finais” talvez seja umas das tarefas mais complexas que um
trabalho como o nosso pode enfrentar. Primeiro porque se espera, neste ponto da pesquisa, o
encontro de respostas. Alcançar algum lugar conclusivo, todavia, nunca foi a nossa pretensão. Por
esse motivo, entre outros que expomos, optamos em chamar estas linhas finais de considerações
e não conclusões.

Para chegarmos até o nosso objeto de estudo demos vazão àquilo que é, considerado
por esta pesquisa, fatos e eventos afetivos. Isto é, partimos de inquietações, perturbações da
própria consciência, mas que, ao mesmo tempo, implicam em potencializar o agir do corpo. O
que significa, também, dar devida projeção sobre o pesquisador: corpo que antecede o objeto, a
pesquisa e o percurso que será trilhado. Escolha que está em afinidade, ademais, com as bases
teóricas feministas, e as quais consideram o panorama subjetivo do pesquisador(a) significativo
e de extremo valor para o percurso que se pretende trilhar.

A cultura é um arranjo social bastante alterável. O que construímos ao longo desses dois
anos, certamente, terá um valor ou sentidos distintos muito em breve. Não se trata de deslegitimar
o que foi construído à base de muito esforço e vontade. Os estudos culturais, por exemplo, bem
como as teorias feministas, bases episteme-metodológicas que as nossas reflexões se sustentam,
não carregam as mesmas proposições do século XX, tempo em que surgiram. O que foi refletido
aquela época, agora serve como andaime para que o pensar dessas ciências ascenda a outros
lugares do saber. Isso acontece por efeito deste fenômeno cambiante o qual se denominou
cultura. Ao acionarmos o termo cultura, está subentendido nesse vocábulo um sistema de signos,
construídos e reproduzidos tecnicamente por uma diversidade de meios e linguagens, segundo a
uma pluralidade de organizações, ideologias. Tão efêmeros que a possibilidade de apreender a
tudo isso se torna uma tarefa contínua.

Os caminhos trilhados neste trabalho, os quais vislumbraram análises interpretativas
histórico-simbólicas das produções animadas de A princesa e o sapo, Enrolados, Valente e

Frozen, certamente se distinguirão das escolhas que serão operadas para apreender filmes, por
exemplo, como Moana (2017), última narrativa dos WDAS, e Frozen 2 (2019), filme ainda a
ser lançado. Tal atitude dentro do campo das Ciências Sociais não acontece simplesmente por
uma questão de ajuste ao desenho geral da pesquisa de quem analisa. Isso acontece justamente
devido ao alto grau de transformação a que produtos como esses, narrativas de contos de fadas,
estão suscetíveis. Em nosso corpus, tentamos apreender os sentidos de raça e classe para Tiana; a
rivalidade entre ideias de feminilidades distintas colocadas diante de Rapunzel; a ressignificação
e/ou subtração do equívoco papel determinante masculino e do corpo princesa construídos para
Merida; e a materialização de sentidos alegóricos sobre uma sexualidade “desviante” para a
rainha Elsa, ao mesmo tempo, que o reforço de certos signos residuais femininos são sublinhados
para sua irmã caçula Anna. Talvez esses fenômenos não estejam presentes em Moana, tampouco
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em Frozen 2. Se estiverem, podem ou não ser operações discursivas materializadas por vias
significantes absolutamente distintas das que foram trabalhadas em produções anteriores. Toda
essa organização altamente inconstante se dá na cultura por efeito das tensões que nela existem.
Os sentidos ideológicos, aqueles que refletimos ao longo deste trabalho, alteram-se. Bem como
os espectros sócio-culturais sobre os corpos. O sentido de gênero e tudo aquilo relacionado a essa
dimensão, a título de exemplo, ganha significados na cultura e diante das relações conflitantes
existentes dentro dessa ordem. É necessário que isso esteja bem esclarecido.

Ao longo da construção analítica deste texto, destacamos o panorama comunicacional,
campo maior em que nos ancoramos. Para isso, fizemos um diálogo episteme-metodológico
desta Ciência, que para muitos ainda não se configura um saber totalmente consolidado, que é a
Comunicação. Procuramos enfatizar o que pode estar envolvido na prática da pesquisa e aquilo
que consideramos fundamental. Explicitamos os aspectos que antecedem o objeto e seus recorte
analítico escolhido para este trabalho. Destacamos também um diálogo existente entre o campo
culturalista e as teorias feministas: caminhos teóricos que, ao olhar para cultura, consideram
necessário a interseccionalidade das dimensões como raça, etnia, sexo, classe, etc.

Buscamos fazer aproximações, além de colocar em diálogo, as produções que compõe
o nosso corpus, para assim apreender suas operações discursivas e o que está implicado nessa
organização cinemática. Para alcançar esses objetivos, manipulamos a inteireza fílmica por
meio da análise fílmica. O que corresponde em separar, plano a plano, sua totalidade e seu
encadeamento.

O que podemos considerar concretamente após o nosso percurso, e o que não significa
pausa absoluta da reflexão, mas apenas uma tomada de fôlego, é que as produções animadas
do Walt Disney Animation Studios são produções altamente pedagógicas com sentidos pro-
fundamente ideologizantes. Podemos destacar também que, embora sendo filmes destinados
especialmente para crianças, os sentidos simbólicos materializados na história, diegese e nar-
rativa, estão passíveis de absorção e interpretação por esses indivíduos(as). Estão, sobretudo,
passíveis de serem ressignificados, negados e tensionados por esses sujeitos. Isso sinaliza um
corpo que é afetado, mas também afeta. A criança, nesse sentido, não está em construção, mas
é um sujeito em permanente construção. Esse corpo, portanto, não é sempre domesticado e
submisso, pelo contrário, altera e produz cultura, é ativo, dialógico.

Essa pesquisa também se acomoda em uma dimensão de caráter experimental. Nosso
objeto é bastante amplo e diverso. O que, possivelmente, limitou apreensões mais aprofundadas
de cada produção. Visto que são filmes com histórias distintas, embora submetidos a um mesmo
gênero, mantém certa distância a qual impossibilita comparações. Nesse sentido é preciso olhar
cada um segundo suas especificidades. Ainda assim, acreditamos que foi satisfatória a relação
dialógica construída entre cada narrativa, e as análises delas vislumbradas e materializadas nestas
linhas.

Resta dizer, neste último parágrafo, que a procura e a vontade de desfazer o novelo no qual
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estamos envolvidos, ao longo da nossa história e cultura, continua. A pesquisa é um ato contínuo,
sobretudo quando o panorama por trás da reflexão teórica está de mãos dadas com a sociabilidade
dos indivíduos e individuas, como olhamos para os outros e como nos enxergamos, sobretudo
como queremos ser vistos e representados. Pesquisar produtos como os que aqui expusemos,
voltados ao público infantil, embora também consumido por outras pessoas em fases de vida
distintas, significa atentar que a cultura tem espaço significativo na formação de cada indivíduo e
indivídua. Ademais, como isso tudo pode implicar na organização da sociedade contemporânea.
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