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RESUMO: O presente projeto tem por escopo realizar um estudo teórico-analítico 

bibliográfico, de cunho reflexivo, cujo intuito é a análise do discurso atinente a duas 

animações das Indústrias Disney que correspondem a dois períodos, o Renascentista e 

o Atual, representados por Mulan (1998) e Valente (2012). Para tanto, outras obras serão 

utilizadas por cotejo, tais como, Branca de Neve e os Sete Anões (1937), Cinderela 

(1950), A Bela Adormecida (1959), Pocahontas (1995), O Corcunda de Notre-Dame 

(1996), dentre outras. Destarte, serão analisados os valores axiológicos incutidos e 

exigidos na personalidade feminina, sejam em aspectos internos ou externos, pois essas 

correspondem, sempre, ao cânone de servidão e submissão a um príncipe-homem 

provedor e salvador, sendo essa a ideia de “amor verdadeiro” que prevalece até meados 

da década de 1990, período no qual, essas princesas-mulheres, passam a ser mais 

autônomas, menos servis e, ainda que sutilmente, novas perspectivas de amor são 

apresentadas a seu público-alvo, porém, a relação entre homem e mulher, bem como, a 

de família idealizada, é reiterada em grande parte dos enunciados da Disney. Embora 

Mulan e Merida estejam em contraposição as outras animações mais canônicas, a 

indústria ainda produz valores estereotipados acerca do amor e incute axiomas que 

refletem e refratam um modus vivendi típico acerca do que vem a ser a felicidade Disney. 

A pesquisa está fundamentada na Filosofia da Linguagem centrada no Círculo de 

Bakhtin e aborda algumas concepções específicas, tais como, diálogo, enunciado, 

sujeito e ideologia, resguardadas pelo método dialético-dialógico, conforme salienta 

Paula (2011). 

PALAVRAS-CHAVE: Bakhtin, Ideologia, Sujeito, Amor, Princesas Disney. 

ABSTRACT: This project hast the scope to perform a bibliographic theoretical and 

analytical study, reflective nature, whose aim is to discourse analysis regards the two 

animations of Disney Industries corresponding to two periods, the Renaissance and the 

Current, represented by Mulan (1998) and Brave (2012). Therefore, other works will be 

used for collation, such as Snow White and the Seven Dwarfs (1937), Cinderella (1950), 

Sleeping Beauty (1959), Pocahontas (1995), The Hunchback of Notre Dame (1996), 

among others. Thus, the inculcated axiological values and required in the female 

personality will be analyzed, wheter in internal or external aspects, as these correspond 



 

 

always to the canon of servitude and submission to a prince-male breadwinner and 

savior, which is the idea of “true love” prevalent until the mid-1990s, during which these 

princesses, women become more autonomous, less servile and even subtly, new 

perspectives of love are brought to your audience, however, the relationship between 

man and woman, as well as the idealized Family, is reiterated in most statements of 

Disney. Although Mulan and Merida are in contrast to other more canonical animations, 

the industry still produces stereotypical values about love and instils axioms that reflect 

and refract a typical modus vivedi about coming to Disney happiness. The research is 

based on the language of philosophy centered on the Bakhtin Circle and adresses some 

specific concepts such as dialogue, statement, subject and ideology, safeguarding the 

dialectical-dialogical method, as highlighted Paula (2011). 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

    Esta pesquisa desenvolve o estudo de duas animações da The Walt Disney 

Company que correspondem a dois períodos dessa indústria, o Renascentista (Clássico) 

e o Contemporâneo (Atual), representados pelos enunciados de Mulan (1998) e Valente 

(2012). A partir da escolha dessas obras, atentando-nos a uma perspectiva pautada na 

filosofia da linguagem bakhtiniana, inicia-se uma reflexão acerca da problemática a ser 

apresentada voltada a construção dos modelos de feminino propostos pela The Walt 

Disney Company em sua era Renascentista e Pós-Renascentista, bem como, as 

valorações impostas nos enunciados de suas animações mais canônicas, tais como, o 

discurso estético e comportamental “ideal” que configuram noções arcaicas e opressoras 

acerca do “amor verdadeiro” e “felicidade”. 

 O discurso que rege as duas obras foi elencado como hipótese a partir da defesa da 

ideia de que, pela primeira vez, as protagonistas fogem de características estereotipadas 

em relação à figura feminina e aos valores axiológicos representados pelas princesas da 

linha clássica. Sendo assim, é nítido que, as duas obras, dialogam entre si, pois 

apresentam modelos de princesa-mulher que não correspondem ao cânone tradicional 

que se espera quando estamos falando das Princesas da Disney. 

O estudo da interação entre os dois enunciados que vogam esta pesquisa é 

intrínseco para pensarmos que, o diálogo, para Bakhtin e o Círculo, faz parte das 

dimensões mais globais, pois, a comunicação, de forma abrangente, é a essência da 

linguagem, sendo a sua função, sempre, bastante expressiva e de interesse a dois 

domínios de reflexão, tanto a comunicação quanto a linguagem. Para que a relação 

entre esses dois domínios não se perca, é necessária a construção de um fio condutor 



 

 

para que saibamos o lugar exato no qual pretendemos chegar com o diálogo entre as 

obras. Considerando os elementos da comunicação, por intermédio da linguagem, o 

diálogo visa a propagação de uma profunda reflexão que induz a alternância entre os 

enunciados, na figura de sujeitos falantes com diferentes posicionamentos. 

É nítido que, o encontro dos sujeitos elencados como corpus com o outro, ou seja, 

com o público, nem sempre se realiza com base no respeito e na tolerância, pois, mesmo 

com as mudanças sociais, históricas e culturais acerca da evolução feminina, a sociedade 

se mantém tradicional em diversos aspectos, pois, o público, está alienado e submisso 

aos desejos individuais da indústria capitalista e massiva, subordinados, assim, ao que 

o sistema considera como correto e aceitável.  

O eu, através da singularidade dos sujeitos que protagonizam as animações, 

conforme diz Ponzio (2008), nunca conseguirá conter essa palavra opressora propagada 

pelo sistema a qual está subordinado de forma individual, porém, através de atos 

responsivos e responsáveis e com o apoio, mesmo que de uma pequena parcela da 

coletividade, é possível que esses sujeitos se rebelem contra a classe dominante e façam 

com que a voz social, mesmo que por intermédio de uma personagem fictícia, reflita e 

refrate os interesses dos sujeitos viventes no meio social clamantes por direitos. 

A voz social que impera nas animações na figura dos componentes familiares desses 

sujeitos, bem como, dos habitantes de ambas as culturas, configuram normas, valores e 

padrões acerca do que é ser mulher e como devem se portar. Mesmo que esses sujeitos 

queiram mudar os seus destinos com o tom emocional-volitivo questionador acerca 

dessa situação opressora, ainda há a entonação que rege toda a cultura materializada em 

uma voz social que dita o certo e o errado o tempo todo.  

O signo ideológico que voga as animações elencadas para análise, materializa o que 

chamamos de voz social, e, por conta de sua composição linguística, reflete e refrata a 

realidade social composta por esses sujeitos. Esse signo, segundo Bakhtin (2002), pode 

distorcer essa realidade, ser-lhe fiel ou aprendê-la a partir de um novo viés, e, dessa 

forma, configura, assim, responsabilidades sociais a esses sujeitos que os 

redimensionam a uma incessante ditadura de valores e padrões que subordina essas 

princesas-mulheres a uma possível aceitação social caso sigam esses valores e padrões 

ditados como “ideais”. 

Os enunciados, segundo Bakhtin em Estética da Criação Verbal, correspondem a 



 

 

dois mundos: ao da vida e ao da cultura. Esses eventos são únicos e mobilizados pela 

ação dos sujeitos mediante a uma experiência vivida, tornando-se, assim, a união de 

duas faces da responsabilidade: a com relação ao significado e à moral – unitária e 

única, sendo, essa última, sem limites, sem álibis e se presta a ação única desses 

sujeitos. Todo texto, escrito ou oral, está conectado dialogicamente com outros textos 

e antecipa possíveis respostas e objeções, destarte, orienta os textos produzidos em 

tempos outroros, pois, o discurso bakhtiniano, na forma de enunciados, se volta a si 

mesmo. 

Segundo o professor Geraldo Tadeu, em sua dissertação, intitulada “A construção 

metalinguística – fragmentos de uma ciência da linguagem nas obras de Bakhtin”, a 

construção dos enunciados toma forma no embasamento dos problemas em que as suas 

respostas são, também, respostas a enunciados de outros sobre o mesmo tema e sobre 

os mesmos problemas em outras perspectivas. 

Sendo assim, a arte e a vida estão sempre interligadas no contexto de “minha 

responsabilidade”, isso é bastante visível quando colocamos em pauta o estudo das 

palavras, que propicia um discurso no discurso e um enunciado no próprio enunciado, 

destarte, haverá sempre, uma relação entre, como diz Tadeu, o ângulo sociológico e o 

dialógico, sendo este o alicerce da Metalinguística proposta por Bakhtin em suas obras. 

Haverá dois grandes centros de valores que se conflituam: o meu e o do outro, 

sendo, esses dois centros, valores da própria vida, cuja arquitetônica da ação 

responsável é organizada e disposta na figura dos enunciados como uma reação a outra 

reação. Cada aspecto de uma determinada época nem sempre existirá como uma 

interação, na maioria das vezes, aparecerá como um enfrentamento em uma relação de 

embate. 

Nos enunciados das animações, o outro – as sociedades escocesa e chinesa, impõe 

a sua alteridade, ou seja, valores e padrões que consideram adequados para o eu – Mulan 

e Merida, e, esses sujeitos, tentam, mediante uma voz singular que se transforma em 

social – pois são personagens que representam milhares de mulheres, contestar esses 

modelos canônicos que se espera em relação a mulher na figura de atos que afrontam 

esse sistema que as oprime e aprisiona em uma ideia irreal de felicidade e amor, 

consagradas, intrinsecamente, pelo casamento. 

Mediante à afirmação, podemos notar o quanto a indústria produz valores 



 

 

estereotipados acerca do amor e incute axiomas que refletem e refratam um modus 

vivendi típico acerca do que vem a ser a felicidade Disney, pois, dados coletados em 

redes midiáticas como Facebook e Instagram, levam a crer que há uma nítida 

distinção entre o ato amoroso e o que se prega como amor para as mulheres, uma vez 

que a felicidade, para a Disney, só se realiza por intermédio do casamento. 

Sendo assim, pensar na filosofia de um ato responsável é de suma relevância 

quando estamos falando de enunciados, pois, parte deles se voltam a responsabilidade 

social a qual essas mulheres estão submetidas, ou seja, ao casamento, e, mesmo que 

estejam subordinadas a esse destino, não deixam de questioná-lo, de forma responsiva 

e responsável e não utilizam as frustrações ao desafiarem esse sistema opressor e 

controlador como álibi para a existência. 

   O dialogismo conferido, responsivamente, segundo a filosofia do ato responsável, 

materializado nas duas animações, segundo o Círculo de Bakhtin, Medvedev e 

Volochinov na obra Estética da criação verbal (1979), nada mais é do que a relação entre 

os dois enunciados, ou seja, como as obras adotadas, Mulan e Valente, se conversam, 

atentando-se à aspectos semelhantes que as colocam em uma relação, intrinsecamente, 

dialógica,  devido ao fato de que, esses sujeitos, estão dotados de maior autonomia e 

liberdade, ao compararmos com outras obras por cotejo, tais como, Branca de Neve e 

os Sete Anões (1937), Cinderela (1950) e A Bela Adormecida (1959).  

Nas duas animações, o diálogo entre os sujeitos é dialógico porque, de acordo com 

o discorrido acima, é regido por signos que constituem atos e ações voltados a afronta 

direta as culturas patriarcais e opressoras em que os sujeitos vivem. Contudo, ambas, 

descontentes com o que se espera por serem mulheres, lutam para mudar o seu próprio 

destino, e, dessa forma, não correspondem ao cânone esperado de submissão e 

servidão. Sendo assim, há uma relação dialética-dialógica entre a arte e a 

responsividade, conforme nos convida Bakhtin a refletir sobre essa e outras questões 

em Estética da Criação Verbal. 

A arte e a responsividade, na figura do discurso, são elementos mecânicos em um 

espaço e tempo externos, também conhecido como cronotopo e, sem uma unidade, ou 

seja, sem ações concretas dos sujeitos, não haverá o sentido necessário para que o 

diálogo que contradiga esse sistema arcaico e opressor tome forma. As personagens, 

por sua vez, precisam responder de forma responsiva e responsável ao contexto 



 

 

experienciado por elas em um tempo e espaço específicos que refletirá e refratará em 

contextos sociais futuros. 

Todavia, a ciência, a arte e a vida são incorporadas pelos sujeitos em variados 

momentos do gênero fílmico animação, pois, os atos e ações das protagonistas, voltam-

se a um tempo e espaço específicos que simbolizam a vida de muitas mulheres, não 

necessariamente da cultura que representam, pois, através de uma voz singular, 

carregam o discurso coletivo em sua construção e absorção. Contudo, mesmo que 

personagens possam representar a luta feminina pelo empoderamento, autonomia e 

liberdade, a arte não responde pela vida, pois, cada sujeito tem as suas 

responsabilidades, únicas e unitárias.  

Podemos exemplificar a afirmação através da construção das protagonistas a 

serem estudadas. Antes de se pensar em um modelo de princesa mais autônomo e 

independente, foi necessário adaptá-lo ao contexto no qual a obra estava inserida na 

época em que foi produzida.  Destarte, os enunciados produzidos por Mulan e Merida, 

não podem ser considerados como algo único, pois, através de dois enredos diferentes 

há aspectos que aproximam as duas obras e configuram, assim, uma relação dialógica 

que reitera marcas históricas e sociais que caracterizam uma determinada cultura-

sociedade. 

Não foi um processo rápido e eficaz, pois a The Walt Disney Company, é uma em-

presa bastante tradicional, patriarcal e opressora, então, pensar em uma princesa com 

aspectos não somente psicológicos, mas também biológicos – foge do padrão europeu, 

chocou e incomodou muitos telespectadores, pois estavam acomodados com a ideia 

clássica de “amor verdadeiro” entre homem e mulher e com padrões estéticos estereoti-

pados, pois, segundo as teorias de Ferdinand de Saussure acerca da dicotomia Signifi-

cante X Significado, ao pensarmos no conceito de princesa, automaticamente o signifi-

cante que compõe esse signo, ou seja, a imagem acústica, remete-nos, de forma auto-

mática, aos padrões mecânicos e normatizados que ditam o ideal correto para ser uma 

boa princesa. 

Nasce, assim, como oposição ao cânone da linha tradicional de princesas, a produ-

ção baseada no poema oral chinês intitulado “The Ballad of Mulan”, compilada por Guo 

Maoqian, inspirada na obra Bureau Collection, vigente nos séculos 11 e 12, período no 



 

 

qual existiu a Dinastia de Ming (1368-1644). Na obra que inspirou a animação da Dis-

ney, a trajetória de Hua Mulan é retratada de forma bastante rica e detalhada. Abaixo, 

segue o poema original: 

 

Fig. 1: O poema original de Hua Mulan 

O período no qual foi produzida a adaptação de Mulan, como um todo, foi muito 

favorável a desmistificação do cânone de servidão e submissão a um príncipe-homem, 

bem como, bastante favorável ao investimento em princesas que fugissem desse padrão 

europeu estético, porém, embora tenha havido relativas mudanças significativas, noções 

clássicas ainda estavam em voga no discurso feminino acerca da relação entre homem 

e mulher, bem como, a noção de família idealizada como símbolo do “amor verdadeiro” 

e “felicidade”. 

Tais medidas se tratam de uma estratégia mercenária da Disney, que, até então 

gerava capital suficiente para ter renome e influência mundial apresentando ao seu 

público perfis de feminino que não correspondem as mulheres da contemporaneidade. 

Sendo assim, incute, de forma sutil e quase que imperceptível, padrões estéticos e 

comportamentais a todas as meninas, pois dita e romantiza algo preconceituoso, 

colocado, por sua vez, como belo, em nome de um possível “amor verdadeiro” que deve 

ser sempre questionado. 

Os sujeitos elencados como corpus – Mulan e Merida, a partir de Bakhtin, se 

constroem por intermédio de ações desencadeadas pelas interações humanas. Elas são 

constituídas na linguagem e por meio dela, e, essa relação, mediada pelo discurso no 

qual, as protagonistas, entram em contato com as palavras, e a significação resultante 



 

 

desse discurso, é orientada de acordo com o seu sentido, construída e constituída por 

Mulan e Merida, por meio de um contexto axiológico-entonacional no qual adquirem 

um papel mais fundamental na percepção do mundo. Por conta da afloração dessa 

percepção, temos princesas mais autônomas e independentes, mesmo que sejam 

relativas, que criticam e questionam os valores impostos a elas socialmente. 

Cada pensamento, ato ou ação estão vivos dentro delas pois respondem a um 

contexto único e individual que se remete ao discurso coletivo, e, em sua singularidade 

e unicidade há, sempre um centro para o desenvolvimento da ação, por isso elas são 

centradas, racionais e conscientes de seus papeis. 

Até o desenvolvimento de Pocahontas (1995) (Primeira mulher em animações da 

Disney a salvar um homem), O Corcunda de Notre-Dame (1996) (Além de cigana, ela 

é morena, ativa, dançarina, sensual, ganha a sua vida com o seu trabalho e protege o seu 

povo) e, finalmente, Mulan (1998) e Valente (2012), a Disney apresentou sujeitos, em 

suas narrativas, materializados na figura de princesas muito passivas, submissas e 

maternas, pois, na maioria das vezes, eram apresentadas com enfoque no cuidado de 

suas casas e das pessoas que nelas vivem, e, na maioria das vezes, por conta dessa 

condição de servidão, eram maltratadas e humilhadas, porém, continuavam a agir de 

forma dócil e obediente, sem qualquer momento de revolta. 

Em um tom satírico, essas princesas são apresentadas de forma débil e alienada, 

com certa tendência a comportamentos atrapalhados para se ressaltar essa dependência 

a um príncipe-homem. São consideradas princesas por deterem características 

consideradas como positivas: saber costurar, dançar, cantar e andar de forma elegante e 

graciosa. 

Mulan e Valente foram delimitadas como corpus da pesquisa, pois representam, 

com suas protagonistas, a imagem de mulher guerreira, resistente e inadaptada com o 

cânone esperado de feminino, pois, ambas, não possuem habilidades com tarefas 

domésticas e não são servis e dependentes a um homem, para que se consiga essa 

“Felicidade Disney”. A não-correspondência ao modelo tradicional é bastante relativa, 

por mais que as princesas se constituem como heroínas ativas, e, ao invés de esperarem 

ser salvas, elas salvam as demais personagens que se encontram em perigo, a figura 

masculina ainda está presente, nas duas animações, na figura do pai. 



 

 

Essa mudança comportamental no gênero fílmico animação no cinema 

hollywoodiano foi tardia por conta da ideologia que impregna o meio social, porém, as 

questões abordadas até o presente momento fazem com que reflitamos sobre o porquê 

dessa modificação na conduta de algumas princesas se tratando da função da mulher e 

o papel do amor na sociedade, pois, a valoração ao casamento e o encontro com um 

príncipe rege ainda muitas condutas, até mesmo no caso de Mulan e Valente. 

A ideologia é constituída por intermédio das relações entre linguagem e sociedade, 

e, o signo como efeito das estruturas sociais, possui, da mesma forma que o enunciado, 

natureza intrinsecamente social. A linguagem, como já vimos, determina a 

consciência, destarte, a língua é fruto de um fato social fundada na necessidade de 

comunicação, valorizada por intermédio da fala e do enunciado, por isso, não deve ser 

observado como um fator individual, mas sim, social, sempre ligado a uma estrutura. 

As palavras reiteram sempre um confronto de valores sociais, que, na figura de 

conflitos, refletem e refratam as relações dominantes e a resistência que reforçam o 

poder presente nas interações dialógicas. O conteúdo ideológico está sempre 

relacionado com a sua situação social. Quando a língua adquire novos valores, temos 

um novo signo, que sempre remete a determinado contexto social, e, por conta de seu 

caráter renovador, é vivo e móvel. 

Toda enunciação é elemento de um diálogo, entretanto, trata-se de uma réplica de 

diálogos sociais que se remete a unidade básica da língua, de natureza social, ou seja, 

dialógica, portanto não existe fora de um contexto social, sendo assim, a realidade da 

língua possui natureza socioideológica. Todas as palavras invocam mudanças que 

expressam não somente relações, mas também, lutas sociais. 

O estudo das ideologias reitera que, o produto ideológico, faz parte do meio social, 

na figura de relações interpessoais, que reflete e refrata outra realidade, pois, tudo que 

é ideológico, possui um significado. Sem signos não existe ideologia, dessa forma, é 

correto afirmar que toda imagem se trata de um produto ideológico, portanto, um 

objeto, é convertido em signo para refletir e refratar outra realidade, em seu contexto 

social, histórico e cultural. 

A ideologia no contexto das animações, remete-nos a pensar que, nas duas 

narrativas, a família está em uma busca frenética de um noivo para as garotas, que, por 

sua vez, são bastante jovens, destarte, o mote inicial parte da “necessidade”, típica do 



 

 

universo feminino: o dever de casar e ser sustentada por um homem, sem qualquer 

independência e autonomia, o que contradiz o pressuposto das duas obras, em alguns 

momentos.  

Mulan, durante o trâmite da narrativa, preocupa-se em lutar em nome da honra de 

seu pai, enquanto Merida continua despreocupada acerca de um possível encontro que 

possa vir a ter com um homem, pois o foco se suas atitudes e de seu coração está 

atribuído ao reestabelecimento dos laços com a sua mãe, ansiosa para que a mesma a 

aceite e respeite tal qual como é. 

Retomando o conceito de dialogismo, segundo o Círculo de Bakhtin, Medvedev, 

Volochinov na obra Estética da criação verbal (1979), podemos notar que, embora as 

tramas sejam próximas quanto a sua temática, cada heroína é construída de forma 

divergente, sendo esse o mote para se pensar nos valores ideológicos simbolizados por 

cada uma das personagens, em épocas distintas e com nacionalidades diferentes – uma 

heroína chinesa e a outra escocesa, conduzindo-nos a refletirmos acerca do estereótipo 

de que para ser princesa é necessário ser alta, magra e loira. 

Sendo assim, pode-se chegar a compreensão de que a valoração incutida em 

determinado padrão estético, que, em muitas das vezes, tem por base o padrão europeu, 

bem como, a relação desse fator com um amor pré-concebido, de certa maneira, revela 

ideologias patriarcais, ápice para que pensemos nos papéis que nos são incutidos desde 

o nosso nascimento, não sendo este algo apenas biológico, mas também social. 

A ideologia sempre constituiu e constituirá o signo, pois ele é ideológico por 

natureza, conforme salienta Bakhtin/Volochinov (2002, p.32), é compreendido por nós 

em seu sentido mais amplo, e, dessa forma, facilita, assim, a compreensão e 

identificação das valorações que compõem a língua e a linguagem, e elas, por sua vez, 

refletem e refratam todos os aspectos sociais, muitas vezes caracterizados pela sua 

construção histórica.  

Sendo assim, é de suma relevância estudar um enunciado, seja qual for o gênero, 

pois significa refletir sobre a vida por intermédio da linguagem em uso, viva e ativa, 

pois Bakhtin (2011, p.264-265), reitera que o desconhecimento da natureza do 

significado e a relação diferente com as peculiaridades das diversidades do gênero do 

discurso em qualquer campo de investigação linguística redundam o formalismo e em 



 

 

uma abstração exagerada, deformam a historicidade da investigação, debilitando as 

relações da língua com a vida.  

Ao analisarmos a hipótese por meio de uma perspectiva ideológica, podemos 

chegar à conclusão de que o principal motivo para a Disney ter se caracterizado como 

machista e opressora, adepta, em grande parte dos enunciados, à tradiconalidade na 

composição de seus modelos de princesa-mulher, trata-se da visão estereotipada de que, 

sem um homem, não há “amor verdadeiro” e sem casamento a mulher-princesa não tem 

sentido de vida, pois, a sua existência se resume em encontrar um marido-príncipe e a 

se casar para “viver feliz para sempre.  

Mesmo com algumas mudanças, ainda que significativas, em relação a inclusão de 

personagens femininas um pouco mais autônomas e líderes, bem como, menos passivas 

e submissas, a tônica amorosa que rege a relação entre homem e mulher ainda impera. 

O amor próprio ainda está em falta, sendo esse o mote para que reflitamos acerca 

de padrões estéticos e comportamentos femininos estereotipados ainda em voga no 

discurso das animações. Não há nenhuma heroína independente, que escolha ficar 

sozinha e ser feliz com a autonomia que possui, amando a si mesma. Por conta desses 

princípios, é de suma relevância refletirmos e questionarmos as problemáticas 

contemporâneas atinentes ao papel do amor e da felicidade nos relacionamentos sociais. 

De acordo com a obra de Bakhtin, Cultura Popular e Renascimento na Idade 

Média: o contexto de François Rabelais (1988) no capítulo acerca da liberação do baixo 

estrato corpóreo no Carnaval, o autor nos convida a refletirmos acerca da constituição 

do amor e como ele inverte a lógica racional do mundo, pois nos leva a pensar nas 

concepções de amor através dos embates ideológicos entre infra e superestrutura em 

nome de um suposto amor, dessa forma, há, assim, exposições preconceituosas e nada 

amorosas nos enunciados desse gênero fílmico das Indústrias Disney. 

A justificativa para se levantar essa problemática se deve ao fato de que, nas 

animações da Disney, a constituição dos sujeitos femininos sempre se centra na tônica 

amorosa, como salientado em vários momentos do projeto, pois, manter-se fiel a esses 

padrões que configuram representações típicas do “amor”, descarta novas vertentes do 

processo de amorização, como o amor-próprio. Isso ocorre, pois, o amor a família e a 

honra de outrem ainda impera no discurso dessas princesas, bem como, outras 



 

 

manifestações. Entretanto, esse processo pode ser visto como a entrega entre o eu e o 

outro por intermédio da linguagem, em embates de con-vivência. 

A partir das produções dos anos 2000, as princesas das animações têm deixado de 

ser tão passivas e “monótonas”. Elas questionam o que lhes são impostos, bem como 

lutam para mudar o seu destino, fazendo com que o telespectador reflita sobre os 

modelos de mulher contemporâneos, num ato de representação da realidade para a 

transformação social. Ao mesmo tempo em que as mulheres, hoje, são sujeitos mais 

ativos, rebeldes, independentes e lutadores, as representações das princesas caminham 

nesse percurso, porém, sem deixar de contemplar traços típicos que as caracterizam 

como tal. 

Tratando-se da adaptação cinematográfica de Mulan, podemos notar que, de certa 

forma, o sujeito que protagoniza a história, encontra-se aprisionado a uma ideia de 

honra, amor e felicidade, pois, em relação a constituição da personagem, há a quebra de 

estereótipos acerca do que é ser mulher, pois, o sujeito é apresentado de forma bastante 

diferente dos padrões da Disney tradicionais. Todavia, isso só é possível, pois a tônica 

amorosa pela família permanece, transfigurada na figura masculina do pai. 

O mesmo ocorre no discurso de Merida, pois, ao invés de se preocupar com um 

príncipe provedor e salvador, suas ações são direcionadas aos seus próprios desejos, 

bem como, ao fortalecimento dos vínculos maternos com a sua mãe. Contudo, podemos 

considerar esse enunciado como uma primeira tentativa de amor próprio proposto pela 

Disney, embora a tônica amorosa proposta pela animação esteja voltada a relação da 

protagonista com a sua mãe. 

A relação mãe-filha nesse enunciado específico, desencadeia uma reflexão acerca 

desse embate entre mãe-filha, justificado pelo fato de Merida ser uma das únicas 

personagens a terem suas mães vivas nas animações. Por ser uma das primeiras vezes 

em que a presença materna é enaltecida, é apresentada, ao público, uma gritante disputa 

entre Merida e Eleanor pela atenção da figura masculina, havendo, assim, um duelo 

entre ambas invisível e proposto de forma bastante sutil.  

Em Mulan, temos também a afloração dessa disputa pelo pai, porém, não se trata 

de uma competição com a mãe, como em Valente, na obra podemos notar que os seus 

desejos pelo pai não estão direcionados somente a sua honra, mas, também, possuem 



 

 

teor sexual, pois ela projeta o seu modelo ideal de “príncipe-homem” com base em 

características do próprio pai ao escolher Shang para ser o seu companheiro. 

A amorosidade proposta pelas animações delimitadas como corphus, não visam a 

um processo construído pelo convívio e embates entre concordâncias e discordâncias, 

tolerância e impaciência vivenciadas pelos produtores e roteiristas, pois, a proposta de 

construção dessas princesas, não está ligada a um caráter humano e revolucionário que 

busca a cativação que impera nas obras da Disney, na figura de todo o seu departamento 

artístico, visam, apenas, ao lucro e repercussão midiática.  

Não há, nesse sentido, então, um processo de amorosidade, mas sim, uma 

romantização preconceituosa em nome do amor construído e constituído de forma 

estereotipada e incutida como ato revolucionário, todavia, trata-se de uma alienação 

escravocrata quanto a submissão à condição de subjugação feminina, tão forte nas 

animações, e, embora o termo “Princesa Disney” não remeta mais a suavidade e 

gentileza, mas sim a braveza e coragem, o tom róseo ainda permanece intacto. 

Se, para Bakhtin (1988), a inversão carnavalesca mata uma vida para renová-la a 

partir da própria morte, Mulan, de certa forma, representa uma certa ruptura 

carnavalesca ao que se refere ao amor, pois, embora ela possua devaneios amorosos – 

primeiramente pelo pai e depois por Shang, apaixonando-se ao decorrer da trama, 

cumprindo, assim, com a honra pré-determinada desde o começo – realizada, 

exclusivamente, pelo ato do casamento em nome de uma possível felicidade e realização 

feminina que tanto rejeitou, reservada a ela desde o início da obra, por outro, ela se 

entrega ao amor ao pai (à família) e à China, como manda seu coração, mesmo sendo 

contra o que, de forma racional, a cultura exige que ela faça. 

Falta, ainda, pensar em modelos de princesas que não sejam os imperados na 

atualidade, incutidos de forma inconsciente na mente das crianças, e, por meio do 

imaginário cultural desenvolvido desde a infância, as crianças crescem acreditando 

nesses valores expressos nas animações. Tal fator é de intrínseca relevância para 

que reflitamos sobre a representação das mesmas em sociedade. 

Sendo assim, o objetivo principal dessa pesquisa, será o desenvolvimento de 

uma reflexão acerca de como a Disney tem mudado - ou não, a valoração expressa 

através do enunciado das princesas, fundamentando-se na Filosofia da Linguagem 



 

 

do Círculo de Bakhtin, especialmente nas noções de diálogo, enunciado, sujeito e 

ideologia.  

O corpus delimitado para análise será o enunciado que compõe as obras Mulan 

(1998) e Valente (2012), em cotejo com outras animações especificadas no início 

do projeto. Utilizar as outras obras para reflexão é de suma relevância para 

pensarmos na construção valorativa das imagens de feminino instituídas nas 

princesas Disney compreendendo a hipótese de que, a ressignificação do feminino e 

da mulher tem sido, de forma bastante ampla, explorada pela Disney ao longo de sua 

história, embora padrões arcaicos e estereotipados ainda estejam presentes no discurso 

das obras. 

Analisar e compreender os modelos de feminino que caracterizam a Disney a partir 

do corpus delimitado e de um olhar dialógico que considera os sujeitos e a história como 

parte constituinte do enunciado, significa pensar sobre como a mulher é retratada e vista 

nos séculos XX e XXI, sendo essa a justificativa para o estudo proposto. 

Acredita-se que a valoração feminina incutida pela Disney tem sofrido mudanças 

devido à atuação da mulher na sociedade contemporânea. A justificativa para que esse 

trâmite ocorresse pode ser atribuída ao fato de que a empresa tem perdido, cada vez 

mais, ao longo do tempo, público e venda com a produção de suas obras clássicas ao 

apresentar princesas tradicionais que configuram condutas estereotipadas, para a 

DreamWorks e Pixar, e, nos últimos tempos, para ABC Family, com a série Once Upon 

a Time. 

A relevância da pesquisa se trata de sua proposta social, pois, refletir sobre um 

enunciado, como assevera Bakhtin, significa olhar o mundo com olhos discursivos, 

considerando a relação eu-outro (homem-homem, homem-mundo – sempre na e por 

meio da linguagem) como reflexo e refração sócio ideológica. 

Assim, voltar-se aos enunciados da Disney significa refletir sobre as imagens de 

feminino que compõem a esfera social por intermédio do gênero fílmico animação e 

como os discursos elencados como corpus da pesquisa se relacionam com a sociedade. 

Afinal, quanto se cobra que as mulheres sejam “princesas”! A questão é: que 

princesas/mulheres queremos ser. Pensar nisso é extremamente significativo e justifica 

a pesquisa proposta. 



 

 

 

OBJETIVOS 

     Os objetivos desse projeto de pesquisa se classificam em Geral e Específicos: 

Objetivo Geral 

. Analisar as imagens de feminino que constituem os filmes de animação da Disney a 

partir do corpus delimitado na pesquisa em cotejo com outras obras do referido estúdio, 

tendo como centro as protagonistas Mulan e Merida. 

 

Objetivos Específicos 

 

            . Interpretar os elementos verbivocovisuais dos discursos elencados; 

. Analisar as imagens de menina/princesa/mulher da Disney por meio do objeto de 

pesquisa estudado; 

. Realizar uma leitura dialógica de Mulan e Valente ao cotejar, em embate, obras 

clássicas da Disney, tais como Branca de Neve e os sete anões e A Bela Adormecida, 

por exemplo; 

. Realizar uma pesquisa histórica acerca das obras de animação da Disney para refletir 

sobre a valoração das personagens femininas por ela produzidas. 

 

 

PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
 

O plano de trabalho de confecção e desenvolvimento do projeto de pesquisa 

proposto será realizado no período de 12 meses, divididos em 6 bimestres, 

compreendendo as seguintes atividades de pesquisa: 

Primeiro Bimestre:  Início do embasamento teórico – especialmente ao que se refere 

aos conceitos de dialogismo, enunciado e ideologia – realizando uma pesquisa histórica 

acerca das produções de animação da Disney; 

Segundo Bimestre: Início da análise do corpus; continuação da fundamentação 

teórica – em especial, as concepções de sujeito e voz; 

Terceiro Bimestre: Elaboração e entrega do Relatório de Progresso à FAPESP; 



 

 

Quarto Bimestre: Esboços analíticos e parte do desenvolvimento teórico 

empreendido; 

Quarto bimestre: Análise dialógica do objeto de pesquisa delimitado; 

Quinto bimestre: Análise dos resultados obtidos e início da elaboração do Relatório 

Científico Final à FAPESP; 

Sexto Bimestre: Elaboração e entrega do Relatório Científico Final à FAPESP.

 Os encontros entre orientadora e orientanda serão mensais e sempre que 

necessário, bem como a participação da aluna nas reuniões do GED – Grupo de Estudos 

Discursivos – coordenado pela orientadora. 

Além disso, a proponente e sua orientanda se comprometem a participar, com 

apresentação de trabalho, de, ao menos, quatro (4) eventos acadêmicos no decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa e vigência da bolsa, assim como publicar, no mínimo, dois 

(2) artigos científicos em revistas expressivas da área. 

Para melhor visualização do cronograma de pesquisa proposto, segue a tabela com 

a distinção das etapas, as quais não serão realizadas de maneira estanque. Ao contrário, 

interligando-se, dialogicamente: 

(Falta o Gráfico) 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As obras do Círculo que fundamentam este projeto e embasarão a pesquisa 

proposta, são, respectivamente: Marxismo e Filosofia da Linguagem 

(Bakhtin/Volochinov), Discurso na Vida e Discurso na Arte (Bakhtin/Volochinov), 

Estética da Criação Verbal (Bakhtin), Cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento: o contexto de François Rabelais (Bakhtin) e Para uma filosofia do ato 

responsável (Bakhtin). 

Conforme surgir a necessidade da utilização de outras obras do Círculo para a 

complementação da compreensão dos conceitos explorados na pesquisa, elas serão 

consultadas, assim como as obras de diversos comentadores, tais como, Brait, Paula, 

Amorim, Bettelheim, Nader, Miotello, Melo, Tadeu, Metz, Franz, Mendes, dentre 

outros, uma vez que se encontram ao longo de toda a sua bibliografia, inclusive, com 

modificações que variam de acordo com a autoria das obras. 



 

 

O material da pesquisa é teórico-analítico, de cunho bibliográfico e reflexivo, que 

visa a análise dialógica dos discursos em Mulan (1998) e Valente (2012) que 

representam dois períodos fundamentais na The Walt Disney Company universalmente 

conhecidos, o Renascentista (1930-1980) e o Pós-Renascentista (1990 até os dias 

atuais). O método do material é o dialético-dialógico, conforme salienta Paula et al 

(2011). 

A dialética-dialógica se centra no embate, bem como, na sua construção 

inconstante e inacabada que constitui, não somente o sujeito, mas também, o 

enunciado através da linguagem que materializa o mundo e o homem através de 

interações verbais e não-verbais. 

A partir do conceito reiterado por Amorim (2004) de que, nas Ciências Humanas, 

em especial quando nos voltamos a linguística discursiva, mais vivo e nítido na 

filosofia da linguagem bakhtiniana, podemos chegar à conclusão de que nunca 

lidaremos com objetos, ou seja, enunciados, acabados, pois eles, enquanto signos 

linguísticos e ideológicos estão sempre sujeitos a remodelagens, pois, como refletem 

e refratam o homem e a linguagem em diálogo com o meio no qual estão sujeitos, serão 

sempre vivos e móveis, conforme evoca Bakhtin (2002). 

Destarte, voltamo-nos a outros seres humanos refletidos e refratados em sujeitos de 

linguagem, num corpus enunciado de um modo específico. Por isso, consideramos o 

nosso corpus um dos nossos outros, com quem dialogamos de maneira específica, num 

exercício de exotopia.  

Os procedimentos analíticos estão calcados em três etapas: a descrição, a análise e 

a interpretação. A primeira etapa diz respeito à descrição do corpus (marcas 

composicionais de cada obra e sujeito a ser analisado). Em seguida, o corpus será 

analisado discursivamente (como as marcas existentes descritas se constituem e 

relacionam). A última etapa corresponde à interpretação do corpus descrito e analisado 

(quais as significações produzidas possíveis nos enunciados. A partir do 

desenvolvimento da pesquisa chegaremos a conclusão de que princesas-mulheres os 

indivíduos tem se inspirado e quais vertentes dos discursos analisados estão sendo 

transmitidas e qual a sua recepção. 
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