
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÍDIA E COTIDIANO 

 

 

 

ANA LUIZA DA SILVA BEZERRA 

 

 

 

REINOS DO SUL:  

IDENTIDADE, REPRESENTAÇÃO E CONSUMO A PARTIR DE “ELENA DE 

AVALOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2020 



2 
 

Ana Luiza da Silva Bezerra 

 

 

 

Reinos do Sul: identidade, representação e consumo a partir de “Elena de Avalor” 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Mídia e 

Cotidiano (PPGMC) da Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial para a obtenção de título de mestre em Mídia e 

Cotidiano. 

 

Área de Concentração: Discursos Midiáticos e Práticas Sociais. 

Linha de Pesquisa: Políticas, discursos e sociedade 

 

Orientadora: Ana Paula Bragaglia 

 

 

 

 

 

Niterói 

2020 



3 
 

B574r Bezerra, Ana Luiza da Silva 

Reinos do sul: : identidade, representação e consumo a 

partir de "Elena de Avalor" / Ana Luiza da Silva Bezerra ; Ana 

Paula Bragaglia, orientadora. Niterói, 2020. 

137 f. : il. 

 
Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2020. 

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGMC.2020.m.14793654754 

 
1. Representação. 2. Cotidiano. 3. Animação 

(Cinematografia). 4. Identidade. 5. Produção intelectual. I. 

Bragaglia, Ana Paula, orientadora. II. Universidade Federal 

Fluminense. Instituto de Arte e Comunicação Social. III. 

Título. 

CDD - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica automática - SDC/BCG Gerada 

com informações fornecidas pelo autor 

Bibliotecária responsável: Thiago Santos de Assis - CRB7/6164 

 



4 
 

Ana Luiza da Silva Bezerra 

 

 

 

Reinos do Sul: identidade, representação e consumo a partir de “Elena de Avalor” 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC) 

da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção de título de 

mestre em Mídia e Cotidiano, sob a orientação da Professora Doutora Ana Paula Bragaglia. 

 

 

Dissertação apresentada em 27/03/2020 

 

 

Prof
a
. Dr

a.
 Ana Paula Bragaglia (PPGMC/UFF) – Orientadora 

 

 

 

 

Prof
a
. Dr

a.
 Denise Tavares da Silva (PPGMC/UFF) 

 

 

 

Prof
a
. Dr

a.
 Amana Mattos (PPGPS/UERJ) 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

 

2020 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Tia Zilda (in memorian) e Vovó Coquinha (in memorian), que frisaram em mim a 

importância do afeto e da delicadeza em momentos de turbilhão.  Que saudade, hein? 

 

 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe, Tânia, que foi a mão mais firme no meu ombro que não me deixou desistir 

dessa pesquisa. E à minha vovó, Adiana, cujos olhares de carinho sempre me lembram de 

quem sou, da onde venho e para onde quero ir.  

 

À minha orientadora Ana Paula Bragaglia, obrigada pela paciência, dedicação e afeto.  

 

Às professoras Denise Tavares e Amana Mattos, obrigada pelos olhares atentos, dedicação e 

paciência.  

 

Aos demais membros do corpo docente e discente que fizeram parte dessa caminhada ladeira 

acima sob sol e chuva, meu muito obrigado. 

 

À Sthefany e Ana Paula, minhas amigas de perto, de longe e de sempre.  

 

Ao restante da minha família e amigos, meu mais sincero e carinhoso muuu. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa é a função consoladora da narrativa – a razão pela qual as 
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RESUMO 

Esta dissertação possui como objetivo principal investigar como a indústria cultural, na qual 

as produções da The Walt Disney Company se inserem, impacta na representação de uma 

identidade gendrada da mulher latino-americana nos produtos audiovisuais infantis da 

empresa. Para tanto, focamos nossa análise na animação “Elena de Avalor” (GERBER, 2016), 

série voltada para crianças que possui como protagonista a primeira princesa latino-americana 

lançada pela empresa. Além do objetivo central da pesquisa, possuímos como objetivos 

específicos à compreensão das práticas mercadológicas e sociais do mercado globalizado de 

animações infantis, a exploração do processo de criação de narrativas animadas e a 

investigação dos possíveis impactos de protagonistas femininas em audiovisuais para 

crianças. Como aparato teórico, utilizamos, principalmente, as reflexões de Eco (1994) sobre 

os atos de criar e desfrutar de uma obra de ficção; as ponderações acerca das mudanças 

históricas e teóricas dos processos de identidade contemporâneos a partir da obra de Hall 

(2016); as ideias sobre identidade gendrada de Butler (2018) e Lauretis (1994); as indagações 

sobre o papel da vida cotidiana nos processos de identificação a partir, principalmente, das 

obras de Heller (2018 [1970]) e Kosik (2002 [1963]). Além disso, foi feita uma discussão 

sobre a influência da mídia nas identidades de acordo com Kellner (2001) e outros autores. 

Por fim, discutimos as relações entre violência colonial e a mídia na construção de uma 

identidade latino-americana de acordo com a obra de Ribeiro (2017), Monzo (2015) e 

Carneiro (2011). Utilizamos a “análise de conteúdo” descrita por Bardin (2016) como aparato 

metodológico para investigarmos nosso corpus de cinco episódios da primeira temporada da 

série. Os dados levantados indicam que a nossa hipótese inicial, de que usualmente ocorre um 

processo de homogeneização das culturas não europeias representadas sob o crivo da Disney, 

foi confirmada.  

 

Palavras-chave: 1. Representação; 2.Mídia e Cotidiano; 3. Animações; 4. Estudos de Gênero; 

5. Indústria Cultural 
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ABSTRACT 

This dissertation has as its main goal to investigate how the cultural industry, on which The 

Walt Disney Company’s productions belong,  generate impacts on the representation of 

gendered identities of Latin American women on children’s animations. To do so, we focused 

our analysis on the animation “Elena of Avalor” (Gerber, 2016), children focused series that 

has the first Latin-American princess of the company as its main protagonist. Beyond that 

goal, we have as specifics objectives the comprehension of market and social practices of the 

global market of children animations, the exploration of the creative process necessary to 

develop an animated narrative and the investigation of the possible impacts of female 

protagonists in contents aimed for children.  As theoretical apparatus, we used, mainly, Eco 

(1994)’s reflections about the acts of creating and enjoying a fictional work; Hall (2016)’s 

ponderations regarding the historical and theoretical changes regarding contemporary 

identities; Butler (2018)’s and Lauretis (1994)’ideas about gendered identities; Heller (2018 

[1970])’s and Kosik (2002 [1963])’s questions about the place of daily life on the 

identification processes. Furthermore, it was made a discussion regarding media’s influence 

on identity as it was exposed on the works of Kellner (2001) and others. At last, we argued 

about the relationships between colonial violence and media on the construction of the Latin 

American identify using the works of Ribeiro (2017), Monzo (2015) and Carneiro (2011). We 

utilized the “content analysis” methodology to investigate our corpus of five episodes of the 

series’ first season. The collected data agrees with our initial hypothesis that states that 

usually happens a homogenization process of non-European cultures under Disney’s 

adaptations. 

 

Key-words: 1. Representation; 2. Media and Daily Life; 3. Animation; 4. Gender Studies; 5. 

Cultural Industry 
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INTRODUÇÃO 

A compreensão do processo de expansão dos meios de comunicação de massa, seus 

processos de profissionalização e suas consequências são tópicos essenciais para aqueles que 

desejam conhecer profundamente o século XX e se situar no fluxo de informação cada vez 

mais veloz da primeira metade do século XXI. Este processo de difusão foi um dos principais 

responsáveis por estabelecer o estudo da comunicação como um olhar científico legítimo para 

alguns pesquisadores. 

Para determinados autores, o mercado da comunicação se tornou um dos pontos 

centrais do sistema capitalista de produção. O acadêmico estadunidense Douglas Kellner 

(2001) desenvolveu o conceito da “cultura da mídia”, que se trata de “uma cultura comercial e 

seus produtos são mercadorias que tentam atrair o lucro privado produzido por empresas 

gigantescas que estão interessadas na acumulação de capital” (KELLNER, 2001, p.9). Para 

ele, essa cultura industrializada é um dos principais elementos de organização da vida 

cotidiana, ordenando o tempo, moldando valores e oferecendo os modelos de comportamentos 

sociais adequados. Uma das grandes empresas que se enquadram centralmente no retrato da 

“cultura de mídia” proposto por Kellner é a The Walt Disney Company.   

Nesta dissertação, nos dedicamos a compreender os mecanismos de representação de 

uma das franquias dessa empresa, a série animada “Elena de Avalor” (GERBER, 2016). 

Segundo o release oficial da Disney Company, a protagonista da animação "é uma 

adolescente segura de si e boa, que vem de um reino encantado de conto de fadas inspirado no 

folclore e nas culturas latinas" (FRANCE PRESSE, 2015). Enquanto a multinacional optou 

por não lançar um longa-metragem estrelando a heroína nos cinemas, suas aventuras podem 

ser acompanhadas por plataformas de streaming (como o Netflix 
1
), em canais de TV a cabo 

da Disney e, em países como o Brasil, a animação chegou a ser transmitida pela TV aberta 
2
. 

Atualmente a série se encontra em sua segunda temporada, com 56 episódios exibidos por 

todo o globo. 

O objetivo geral de nossa pesquisa é entender como a indústria cultural na qual as 

produções Disney se inserem impacta na representação de uma identidade gendrada da 

mulher latino americana nos produtos audiovisuais infantis, tendo como foco a personagem 

                                                             
1
 Em fevereiro de 2020, mês de encerramento da fase empírica desta pesquisa, a plataforma Netflix removeu a 

animação “Elena de Avalor” de seu catálogo. 
2
 A animação “Elena de Avalor” (GERBER, 2016) foi exibida pelo canal SBT até agosto de 2018, quando a 

emissora rompeu seu contrato com a Disney.  
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“Elena de Avalor”. (GERBER, 2016). Possuímos também três objetivos específicos, sendo 

que o primeiro é a compreensão das práticas sociais e mercadológicas que tornam possíveis a 

existência do mercado de animação internacional da contemporaneidade. O segundo objetivo 

específico é descobrir como ocorre o processo de desenvolvimento de narrativas de ficção, 

especialmente no caso de animações. Já o terceiro objetivo específico é explorar como são 

construídos os referenciais que dão origem às protagonistas femininas de desenhos animados 

da contemporaneidade. Nossa hipótese inicial é de que a diversidade de papéis de gendrados 
3
 

presentes no que se circula nos textos originais e na tradição oral de povos latino-americanos 

passam por um processo de padronização nas adaptações da Disney, que resulta na criação e 

reforço de estereótipos de gênero e máscara a multiplicidade de organizações sociais em 

populações que divergem da tradição europeia. Portanto, esta pesquisa é um trabalho 

descritivo e suas contribuições seriam a identificação precisa dos principais mecanismos 

empregados neste processo de adaptação; a especificação dos elementos que se perderam 

quando estas histórias se transformaram em audiovisuais de animação e também 

apontamentos sobre o que pode ter sido ganho com o destaque que a empresa deu para 

protagonistas que representam a América Latina.  

Para esta dissertação, decidimos definir os limites de nossa análise em Elena, a 

princesa de Avalor. Logo, o nosso Corpus de pesquisa é constituído por cinco (5) episódios 

de 22 minutos aproximadamente que pertencem à primeira temporada da animação. No total, 

foram analisados em torno de 1 hora e 50 minutos de material audiovisual. Acreditamos na 

validade deste recorte, pois, ao longo do século XX e nesses primeiros anos do XXI, diversos 

autores e especialistas se preocuparam em desvendar as minúcias e os impactos das histórias 

de princesas mais tradicionais da Disney, deixando um campo de estudo relativamente 

inexplorado quando se trata das personagens que não se originaram na tradição cultural 

europeia.  

Outra questão que nos leva a crer na legitimidade desta pesquisa está no histórico de 

trabalhos que exploram os impactos da economia política da comunicação e daqueles que 

exploram os processos de circulação cultural (MARTÍN-BARBERO, 2015). Segundo os 

autores Armand Mattelart e Michèle Mattelart (2015), a economia política da comunicação é 

uma “forma de questionamento sobre os desiquilíbrios dos fluxos de informação e produtos 

culturais entre os países situados de um lado e de outro da linha demarcatória do 

                                                             
3 Optamos por utilizar a terminologia “identidade gendrada” (e suas flexões) ao invés de “identidade de gênero” 

por dois motivos: o primeiro é para mantermos uma coesão com textos referenciados que discutem a questão da 

identidade a partir da lógica da posicionalidade (BUTLER, 2018). O segundo é para nos diferenciarmos dos 

estudos acerca das identidades trans e travestis, que não é o foco desta pesquisa. 
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‘desenvolvimento’” (MATTELART; MATTELART, 2015, p.13). Nossa pesquisa se situa 

nesse campo de estudos já que buscamos compreender a lógica comercial que transforma a 

cultura do sul global em bens culturais e de consumo que circulam por todo o globo. Porém, 

gostaríamos de chamar atenção também para a questão do processo de “circulação cultural” 

que, segundo Jesús Martín-Barbero, tradicionalmente designa o “caminho que leva do 

folclórico ao vulgar e daí ao popular” (BARBERO, 2015, p.154). Neste quesito, nossa 

pesquisa faz um trajeto diferente: buscamos, a partir da cultura comercial, mais 

especificamente da cultura de mídia (KELLNER, 2001), demarcar os caminhos que levam do 

folclore e do popular ao hegemônico. 

Tendo em vista nossa preocupação com a representação midiática de mulheres 

latino-americanas em audiovisuais, acreditamos que seja importante desde já afirmar que esta 

pesquisa não adota uma perspectiva determinista sobre gênero. Para tratar deste tema 

recorremos à literatura do feminismo pós-estruturalista, que notoriamente questiona a suposta 

conexão direta entre os gêneros e a diferenciação sexual biológica. Esta questão, que é 

fundamental para a análise que é feita nesta dissertação, foi discutida em profundidade nas 

páginas do segundo capítulo.  

Para alcançar nosso objetivo geral e nossos objetivos específicos, escolhemos utilizar 

a método de “Análise de Conteúdo” para a coleta das informações que serão analisadas. Os 

principais motivos desta escolha estão na natureza descritiva tradicionalmente associada a este 

método e, principalmente, na possibilidade de inferir sobre o contexto de criação das 

animações analisadas na etapa de inferência. Segundo o autor Wilson Corrêa da Fonseca 

Júnior, “na análise de conteúdo, a inferência é considerada uma operação lógica destinada a 

extrair conhecimentos sobre os aspectos latentes da mensagem analisada” (JÚNIOR, 2015, 

p.284). Logo, utilizamos um método tradicional da escola de estudos quantitativos da 

comunicação, porém nosso foco estará nos elementos implícitos de nosso objeto de estudo.  

Os dados analisados foram as falas e as imagens dos episódios selecionados de 

“Elena de Avalor” (GERBER, 2016). Optamos por trabalhar com áudio em português 

brasileiro ao invés do áudio original em inglês por esse ser especificamente uma tradução da 

obra feita para circular pelo território luso-americano.  

No primeiro momento prático da pesquisa nos dedicamos à etapa de codificação, 

que, segundo Júnior (2015), se trata do processo de refinamento dos dados brutos do corpus. 

Ela foi feita utilizando um sistema simples de tabelas e contou com “unidades de registro” e 

“unidades de contexto”. Nas unidades de registro foram assinaladas temas relevantes da 

narrativa. Nosso objetivo primordial aqui é compreender os comportamentos explicitados nas 
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falas da protagonista diante das dificuldades da trama. Já as unidades de contexto terão como 

função assinalar aspectos como, por exemplo, qual foi o minuto que determinada fala foi dita, 

com qual personagem conversava a princesa e qual foi o tom que determinada frase foi 

enunciada. 

Adotamos como modo de quantificação dos itens assinalados nas unidades de 

registro o critério de frequência de temas relevantes para cada um dos episódios e 

personagens. Já as unidades de contextos, serão quantificadas através do somatório de 

contextos positivos e, separadamente, dos contextos negativos. Em seguida, as tabelas foram 

transformadas em gráficos para termos uma ideia clara de quais ideias e comportamentos são 

associados a momentos bons e quais são associadas a momentos ruins da trama.   

A seguir, foi realizada a etapa de inferência. Segundo Júnior, “a tarefa de toda análise 

de conteúdo consiste em relacionar os dados obtidos com alguns aspectos de seu contexto” 

(JÚNIOR, 2015, p. 288). Como em nossa pesquisa dedicamos parte da etapa de codificação 

ao contexto interior da narrativa, dedicamos esta etapa da análise para a exploração dos laços 

socioculturais entre a ficção e o mundo real, prático e objetivo. Aqui nos preocupamos em 

observar, por exemplo, à que tipo de aristocracia Elena pertence e como ela desenvolve suas 

habilidades de liderança. 

Em sua totalidade, esta dissertação se divide em três momentos distintos: no primeiro 

será exposto o contexto histórico da The Walt Disney Company, no segundo momento serão 

apresentados os conceitos teóricos que serão utilizados para analisar os dados coletados, no 

terceiro momento realizamos a análise de conteúdo e encerramos o trabalho com as 

considerações finais. Tendo essa organização em mente, podemos afirmar que o primeiro 

capítulo da dissertação lança um olhar profundo sobre a história da animação e da empresa 

estudada, dando destaque às princesas Disney e seu papel econômico e social. Neste capítulo 

sobre as estruturas socioeconômicas cruciais para o modelo de negócios da Disney, focando 

na importância dos brinquedos licenciados pela companhia para sua estratégia econômica e 

publicitária. Abordamos também os pontos cruciais para a construção de uma narrativa 

animada que atraia e retenha seu público.  

No capítulo dois foi realizada uma discussão sobre a construção de identidade 

gendrada e os papéis que a mídia e o consumo de bens culturais exercessem nesse processo. 

Iniciamos esta etapa com uma revisão histórica e teórica do conceito de identidade a partir da 

obra de Stuart Hall (2014) para em seguida focarmos na questão da identidade gendrada a 

partir da obra de autoras como Judith Butler (2018) e Teresa de Lauretis (1994). Tendo como 

principal referência à obra de Agnes Heller (2018 [1970]) e de Karel Kosik (2002 [1963]), 
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abordamos também como a vida cotidiana pode participar dos processos que rodeiam a 

identidade. Por fim, discutimos como a mídia influencia as identidades contemporâneas 

partindo, principalmente, da obra de Douglas Kellner (2001). 

Já no terceiro capítulo foi realizada a análise empírica do conteúdo do audiovisual. 

Aqui definimos profundamente o corpus da pesquisa, as minúcias do processo de codificação 

e quantificação, e como serão feitas as inferências. Apresentamos a ficha de codificação e em 

seguida serão feitas as análises de cada episódio seguindo a ordem cronológica de seu 

lançamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
  

1. ENCANTAMENTO E CONSUMO: A CHEGADA DA THE WALT DISNEY 

COMPANY AO SÉCULO XXI 

 

Em 15 de dezembro de 1966, um obituário ocupava as páginas dos principais jornais 

do mundo. No Brasil, uma das principais publicações em circulação anunciava que “Morreu 

Walt Disney, o mago de Hollywood” (O GLOBO, 1966). Não fica evidente se a manchete da 

reportagem fazia uma alusão entre criador e sua criatura mais famosa, Mickey Mouse, que na 

obra “Fantasia” (ALGAR; ARMSTRONG; BEEBEE et al, 1940) usa um chapéu encantado e 

rege uma orquestra de seres inanimados, mas é fato que para fãs e alguns estudiosos, as 

palavras para descrever Walt Disney e sua obra constantemente podem ser encontradas no 

mesmo campo semântico de magia e encantamento.  

Filho de colonos irlandeses, a família Disney chega ao continente americano com o 

objetivo mais comum dos imigrantes que cruzavam o Atlântico no século XIX: se estabelecer 

economicamente na “terra das grandes oportunidades”. Depois de duas gerações e exaustivas 

idas e vindas entre o Canadá e os Estados Unidos, Walter Elias Disney nasceu na Cidade de 

Chicago em 1901. Filho de pais modestos e dedicados à carpintaria, a criança, batizada em 

homenagem ao pastor local, se tornou o símbolo máximo do ideal de self made man 
4
 em sua 

maturidade (GABLER, 2016). 

Mesmo no século XXI, para se falar de The Walt Disney Company ainda é 

necessário observar as origens de seu criador. Como afirma Gabler (2016), Disney era 

observador e consumidor da cultura popular de seu tempo e, nas décadas que esteve à frente 

de sua empresa, poucas foram as vezes que suas criações não acertaram em cheio os desejos e 

expectativas de sua vasta audiência. A ascendência ordinária e humilde de Disney ressoa de 

maneira peculiar com as origens da arte sequencial e da animação, as formas de criação de 

conteúdo simbólico que ele dedicou sua vida profissional. 

 

1.1 DO ENTRETENIMENTO POPULAR AO ENTRETENIMENTO VIA CONSUMO: 

PANORAMA HISTÓRICO DAS SÉRIES ANIMADAS À LUZ DA DISNEY 

Para estudiosos do tema, a origem das histórias em quadrinhos e das séries de 

animação da atualidade é tão antiga quanto às pinturas rupestres, uma das primeiras formas de 

                                                             
4
 A expressão “self made man”, ou “homem feito por si próprio”, é uma expressão criada no inicio do século 

XIX pelo senador americano Henry Clay para designar indivíduos cujo sucesso econômico é atribuído 

exclusivamente ao seu esforço pessoal, ignorando-se contextos externos que possam ter auxiliado em sua 

ascensão econômica (SWANSBURG, 2014).  
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registrar o cotidiano desenvolvida pela humanidade. Na caverna de Altamira, na Espanha, é 

possível ver animais quadrúpedes pintados pelas paredes rochosas de forma a simular 

movimentos sequenciais registrados há cerca de 20 mil anos (VIEIRA, 2014). Escavações e 

outros esforços arqueológicos revelaram que, milênios após os primeiros traços foram 

delineados nas cavernas, algumas sociedades do mundo antigo esculpiam figuras sequenciais 

em peças de cerâmica que, quando giradas, passavam a impressão de movimento ao seu 

observador. Esses artefatos foram descobertos em territórios que hoje pertencem ao Irã, Egito 

e Grécia 
5
 (BECKERMAN, 2012; THOMAS; JOHNSTON, 1995; HALAS; MANVEL, 1980 

apud VIEIRA, 2014).  

Se a arte sequencial nasceu como registro do cotidiano, foi através da cultura popular 

que ela semeou a animação como a conhecemos hoje. Em seu estudo sobre a iconografia 

religiosa medieval, Jesús Martín-Barbero (2013[1987]) dá destaque ao potencial educativo 

das imagens em sequência. Em uma Europa onde poucos sabiam ler, as imagens das paredes 

das igrejas e catedrais atuavam como “o texto em que as massas aprenderam uma história e 

uma visão de mundo imaginadas em chave cristã” (BARBERO, 2013 [1987], p.158. Grifo do 

autor.). Segundo Barbero (2013 [1987]), como as imagens medievais eram acessíveis às 

classes populares, o critério sobre o que expressar através das artes visuais era mais rigoroso 

do que aquele que decidia o que seria expresso pela cultura letrada da época.  

Os processos de produção e distribuição das imagens se alteram notavelmente ao 

longo dos séculos XI e XII, fazendo com que a classe burguesa dominasse a produção e 

distribuição das imagens através de suas prensas modernas (BARBERO, 2013 [1987]). Logo, 

os novos produtores de imagens perceberam também o poder informativo das artes e, assim 

como fazia a igreja católica, decidiram utilizar as imagens para educar as classes 

desfavorecidas de seus ideais. Nas palavras do autor, “por sua parte, a burguesia encontra 

novas funções para as imagens e uma especialmente dirigida ao povo: educá-lo cívica, 

politicamente” (BARBERO, 2013 [1987], p.160).  

A popularização das imagens gerou mudanças no conteúdo das artes. Para Barbero 

(2013[1987]), a iconografia religiosa passou a figurar santos cujas vidas se assemelhavam ao 

cotidiano da população europeia e os usos das imagens passaram a ser mais flexíveis, 

incluindo, por exemplo, a utilização de imagens religiosas como amuletos. Todavia, a 

mudança que é mais relevante para nosso objeto de estudo se dá pela reprodutibilidade desses 

itens. Com o avanço da tecnologia da imprensa, as imagens não estavam mais presas a um 

                                                             
5 As figuras sequenciais em cerâmicas foram utilizadas no filme “Hércules”, como veículo para as musas 

contarem a versão da Disney do mito do semideus com força imbatível. 
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cavalete ou expostas isoladamente em lugares específicos. Ao se desvencilharem do formato 

tradicional da arte, a iconografia dá origem às imagens sequenciais, que se tornaram histórias 

em quadrinhos e ofereceram as bases teóricas para o desenvolvimento dos desenhos animados 

no final do século XIX. Nas palavras de Barbero (2013 [1987]) temos que: 

 

Trata-se de que, enquanto a pintura de cavalete, ao romper com a forma-retábulo, 

vai rechaçar a representação em imagens de uma temporalidade sequencial, de uma 

sequência narrativa, esta vai continuar presente e vai desenvolver-se em iconografia 

popular. A que encontrará nas tiras de quadrinhos na imprensa seu ponto de 

chegada. (BARBERO, 2013 [1987], p.161-162) 

 

Todavia, enquanto o estudo dos usos e o processo de popularização das imagens 

religiosas da Europa medieval é crucial para compreendermos o apelo da arte em sequência 

no atual mundo globalizado, a história da animação em si é um longo processo de 

desenvolvimento de tecnologias visuais (e de comunicação) e os usos que eram feitos delas a 

cada época. Durante o Renascimento, a retomada de textos de filósofos e matemáticos do 

mundo antigo motivou experiências no campo da ótica, resultando no desenvolvimento de 

objetos como o microscópio e a luneta (BARBOSA JÚNIOR, 2005 apud VIEIRA, 2014). Até 

que, em meados do século XVII, o jesuíta alemão Athanasius Kircher publicou sua obra “A 

grande arte de luz e sombra” (1646), onde foi descrita pela primeira vez a “lanterna mágica”, 

uma caixa que era capaz de projetar imagens na parede através de um jogo de luz, espelhos e 

slides de vidro (VIEIRA, 2014).  

 

Figura 1 – Esquema de funcionamento de uma lanterna mágica em 1671 

 

Fonte: Science Photo Library, s.d. 

 

Apesar do estranhamento inicial, que resultou em acusações de bruxaria contra 

Kircher, a lanterna mágica se tornou uma fonte de entretenimento e encanto nos séculos 

seguintes (VIEIRA, 2014). Os “lanterneiros mágicos”, viajantes que levavam a invenção para 
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pequenas cidades e aldeias, “esforçavam-se para simular movimento projetando longas 

sequências de vidro ou discos, mostrando imagens em ação” (BECKERMAN, 2012 apud 

VIERA, 2014, p. 23) em troca de poucas moedas.  

O interesse pela ilusão ótica de movimento despertado pela lanterna mágica 

estimulou o surgimento de diversos brinquedos óticos, que tinham como objetivo apenas 

entreter quem assistia as pequenas animações. Um dos dispositivos mais populares a instigar a 

fascinação por movimento foi o “taumatrópio”, objeto onde um pequeno disco, com imagens 

diferentes na sua frente e em seu verso, era girado rapidamente, dando a impressão que as 

imagens se mesclavam (VIEIRA, 2014). Todavia, esse tipo de objeto possuía um efeito 

limitado, onde somente duas imagens eram articuladas, sendo impossível a criação de 

movimentos longos e contínuos (LAYBOURNE, 1998 apud VIEIRA, 2014).  

 

Figura 2 – Uma caixa do “Jogo do Taumatrópio” do final do século XIX 

 

Fonte: ROSSINI, s.d. 

 

Durante o século XIX, a primeira revolução industrial atraía diversas mentes para 

desenvolverem novas tecnologias requisitadas pelas crescentes metrópoles. Existe um 

constante debate sobre quem foi o inventor de alguns objetos e técnicas, já que, em muitos 

casos, diversos cientistas estavam trabalhando paralelamente em projetos similares (como no 

episódio da invenção do avião, onde frequentemente se debate se foram os irmãos americanos 

Wright ou o brasileiro Santos Dumont que desenvolveu o meio de transporte). Nesta 

dissertação estamos mais interessados nos processos e aspectos culturais que levaram às séries 

de animação da contemporaneidade, e não nos esforços individuais de cada um dos cientistas 

envolvidos.  

Neste contexto, foi na década de 1830 que os brinquedos óticos “fenaquitoscópio” e 

“zootrópio” passam a utilizar de 12 a 16 imagens para criar ilusão de movimento e acabaram 
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rompendo com as limitações das tecnologias anteriores. Os dois equipamentos são bastante 

similares em sua forma de funcionamento, tratando-se de um disco com desenhos sequenciais 

dispostos verticalmente (fenaquitoscópio) ou horizontalmente (zootrópio) que, quando girado, 

o observador poderia acompanhar as ações da figura através de brechas de um segundo disco 

sobreposto ao dos desenhos. Entretanto, apesar de animações mais extensas, os brinquedos 

ainda eram objetos de uso particular, e não voltados para a exibição em uma plateia.  

Figura 3 – Um zootrópico e seus desenhos 

 

Fonte: CRISALLI, 2010 

O zootrópico, através dos aprimoramentos do professor Charles-Émile Reynauld, deu 

origem ao “praxinoscópio”. Saíram de cena as fendas para assistir as animações e entrou uma 

série de espelhos no centro da peça, que refletiam a sequência de desenhos e permitiam a 

exibição para um grupo de pessoas (LAYBOURNE, 1998 apud VIEIRA, 2014). Ao longo de 

sua carreira, o inventor não cessou em aprimorar o zootrópico, incorporando através dos anos 

mais espelhos, lentes e uma lanterna, que permitiam que os desenhos fossem projetados em 

superfícies planas. Assim, no ano de 1892, Reynauld inicia o seu “Teatro Ótico”, onde o 

público pagava para assistir projeções de animações de 15 minutos, as pantomines lumineuses 

(VIEIRA, 2014).  

Figura 4 – Ilustração de um praxinoscópio em projeção em 1882 

 



23 
  

Fonte: POYET, 1882
6
 

 

Contudo, os avanços da tecnologia ótica não eram restritos à experimentação de 

imagens em movimento. É também durante o século XIX que a fotografia é desenvolvida, 

refletindo a necessidade de identificar pessoas nos nascentes centros urbanos (BENJAMIN, 

1994 apud VIEIRA, 2014). Neste contexto de experimentação intensa, foi através do trabalho 

do fotógrafo Eadweard Muybridge que o cinema deu seus primeiros passos. Após analisar 24 

fotografias em sequência de um cavalo galopando, Muybridge elaborou o 

“zoopraxinoscópio”, objeto capaz de projetar fotografias sequenciais em uma tela (VIEIRA, 

2014).  

 

Figura 5 – “Cavalo em movimento” de Eadweard Muybridge 

 

Fonte: TIME, s.d. 

 

Com o início do cinema e o avanço nas tecnologias de reprodução das artes 

sequenciais, os primeiros desenhos animados, gravados em rolo fotográfico e projetados em 

telas, não tardaram a surgir. Em 1906, a animação “Humourous Phases of Funny Faces” do 

estadunidense James Stuart Blackton foi considerada o primeiro desenho animado produzido 

(VIEIRA, 2014). Os três minutos silenciosos da animação não possuem uma narrativa, mas 

trabalham com o encanto que as pessoas da época sentiam ao ver as tecnologias que 

emergiam: através da mão de um desenhista, objetos surgem e desaparecem como num passe 

de mágica, personagens envelhecem e mudam de forma em questão de segundos e um 

palhaço realiza truques impossíveis com seu cachorro, mesmo enquanto está sendo apagado 

por seu criador. Para Barbosa Júnior (2005 apud Vieira, 2014): 

                                                             
6
 Imagem disponível em:< http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.19/361/100/432/0/0>. Acesso em 20 de 

Janeiro de 2020.  
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Esses primeiros filmes de efeito, com seus temas e títulos com alusões a bruxarias e 

pseudociência, refletiam os temores e anseios de uma época de expectativas diante 

de um mundo extraordinariamente novo – e consequentemente incerto - que se 

descortinava. Daí a apelação, frequentemente vulgar (mas perfeitamente 

compreensível), para conceitos medievais, românticos e simbolistas; grande parte 

em sequências animadas sem nenhuma função narrativa, cujo motivo era unicamente 

o interesse pelo automovimento e o poder de dar vida às coisas. Foi a maneira 

encontrada para, metaforicamente, dar vazão ao estranhamento e, ao mesmo tempo, 

fascinação pelas transformações do final do século XIX, que avançavam sobre as 

rodas dos automóveis e as asas dos aeroplanos. Nada mais próximo do nascente 

cinema de animação, que tinha nesse movimento autônomo, ‘mágico’ - 

primitivamente demonstrado pelos trickfilms -, o material de sua criação artística, 

que viria a tornar-se a essência mesma da arte da animação. (BARBOSA JÚNIOR, 

2005 apud VIEIRA, 201, p.31). 

 

 A animação inicial desenvolvida por Blackton, acompanhada dos precedentes 

técnicos que atrelavam as imagens em sequência ao entretenimento popular, estabelece o 

momento primário da animação no século XX. Este período foi dominado pela técnica 

“quadro a quadro”, atualmente conhecida como “stop motion”, que permite que cada uma das 

cenas sejam montadas como quadros ordenados, criando a possibilidade para que objetos 

sejam filmados em posições sequenciais diferentes. Todavia, o mercado para esse tipo de 

entretenimento se saturou rapidamente devido ao grande número de animações que surgiram e 

ao esforço de algumas publicações de desmistificarem a técnica utilizada para criar as 

projeções (VIEIRA, 2014). 

Com o passar dos anos, o assombro com a tecnologia deu lugar a um interesse pela 

possibilidade de se contar histórias animadas. A partir dos anos 1910, a ênfase na proeza 

técnica dos aparatos óticos é deixada de lado em prol de pequenas narrativas animadas de 

humor (VIEIRA, 2014). Com o foco das séries animadas se voltando para seu conteúdo, 

aumenta também a importância dedicada à arte dos desenhos. Nos primeiros estágios de seu 

desenvolvimento, as animações eram criadas por cientistas e engenheiros, mais preocupados 

em compreender como era possível criar uma ilusão de movimento do que criar um projeto 

artístico. O interesse de cartunistas e demais artistas pela nascente indústria cinematográfica 

torna cada vez mais complexo o universo das animações. Em 1911, o curta-metragem 

“Pequeno Nemo” já contava com 4 mil ilustrações em seus dois minutos de duração 

(VIEIRA, 2014). 

Neste período surgem os primeiros personagens criados especificamente para 

histórias animadas, se destacando o sucesso de “Gertie, a Dinossaura” de Winsor McCay, 

uma animação lançada em 1914 que estrelava a réptil e seu criador, que encenavam juntos sua 

história (MARX, 2007 apud VIEIRA, 2014). Neste mesmo período, a famosa animação o 
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“Gato Félix”, adaptação de uma história em quadrinhos de mesmo nome, tornou seu 

protagonista tão popular a ponto do sucesso do felino rivalizar com o astro do cinema mudo, 

Charlie Chaplin (BARBOSA JÚNIOR, 2005, apud VIEIRA, 2014). O gato antropomórfico e 

sua bolsa mágica foram alguns dos resultados dos estúdios de Pat Sullivan, um dos primeiros 

a adotar uma produção industrial da animação, onde vários artistas eram envolvidos em 

diversas partes do projeto (VIEIRA, 2014). 

Concomitantemente ao sucesso dos primeiros personagens marcantes da história da 

animação, podemos traçar as origens da The Walt Disney Company em 1923, quando Walt 

Disney, então com 22 anos, se muda para o estado da Califórnia em busca de um distribuidor 

para o projeto “Alice Comedies” de seu estúdio de animação (ABOUT, s.d.). A obra “Alice 

Comedies” é uma série de curtas audiovisuais que misturam animação e atuação para contar a 

história de Alice (interpretada por Virginia Davis e Dawn O’Day), uma menina que no 

primeiro episódio da trama, intitulado “Alice’s Wonderland” 
7
 (DISNEY, 1923) faz uma 

visita a um estúdio de animação e fica encantada com o que vê no local, onde os desenhos se 

animam e interagem com seus criadores como num passe de mágica. A protagonista retorna 

para seu lar e pela noite sonha que está entrando em um mundo de desenhos animados, onde é 

bem recebida por uma série de animais, porém passa por apuros quando leões vorazes 

começam a persegui-la.  

Enquanto “Alice Comedies” é um trabalho importante para ser considerado nesta 

pesquisa, o personagem mais bem sucedido de Disney foi concebido cinco anos depois da 

história de Alice. O rato Mickey Mouse estrelou a animação “Steamboat Willie” em 1928, em 

um audiovisual preto e branco, mas com qualidade sonora e primor artístico, introduzindo um 

novo padrão de qualidade na indústria dos desenhos animados (VIEIRA, 2014). 

Esta não foi a última vez que os estúdios liderados por Disney alteraram a forma 

como a nascente indústria da animação se desenvolveu. Em 1937 chegou aos cinemas o 

primeiro longa-metragem animado da história, “Branca de neve e os sete anões” (HAND et al, 

1937). O primeiro filme a estrelar uma princesa demorou três anos para ser produzido e 

utilizou em torno de 120 mil fotogramas feitos manualmente para trazer a história da bela 

jovem para as telas. A cara produção obteve retorno financeiro e crítico, ganhando dois 

                                                             
7
 Notas de tradução: o nome da animação faz uma alusão à obra “Alice’s Adventures in Wonderland”, novela de 

Lewis Carrow que ficou conhecida na língua portuguesa como “Alice no país das maravilhas”. Se traduzirmos 

literalmente o nome do curta de Walt Disney teríamos “A terra das maravilhas de Alice”.  
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prêmios Oscar (VIEIRA, 2014) e estabelecendo os longas-metragens de princesas como um 

tema recorrente da Disney 
8
.   

A partir destes primeiros trabalhos, o estúdio, então liderado por Walt Disney e seu 

irmão Roy O. Disney, passou pelas principais mudanças técnicas, econômicas e socioculturais 

dos últimos quase cem anos e se consolidou como uma das maiores empresas do mundo. O 

autor Henry Jenkins discute em seu livro “Fans, Bloggers and Gamers: Exploring 

Participatory Culture” (2006) a pesquisa The Global Disney Audience Project, que foi feita 

por um grupo internacional de acadêmicos que buscavam investigar a circulação de produtos 

da The Walt Disney Company pelo mundo. Um dos dados coletados revela que em 11 dos 18 

países estudados, 100% das pessoas entrevistadas haviam assistido filmes da Disney e 

comprado bens de consumo com a temática dos longas-metragens (WASKO; PHILLIPS; 

MEEHAN, 2001 apud JENKINS, 2006, s.p.). 

Dezesseis anos depois dessa pesquisa, em 2017, a Disney gerou mais de 55 bilhões 

de dólares de receita e também foi classificada como a quarta empresa mais respeitável do 

mundo (DISNEY, s.d.). Em 2018, a empresa foi listada como a marca mais forte do mundo 

(LEADING, s.d.) até que, no ano de 2019, ao finalizar sua fusão com a 21
st
 Century Fox, se 

consolidou como a maior empresa de entretenimento do início desse século 

(VANDERWHERFF, 2019). Logo, observar esta multinacional e seus produtos não se trata 

somente de analisar um fascículo da história sobre o célebre “self made man” Walt Disney e 

sua longa ode ao “american way of life”. Trata-se também de observar o centro da economia 

política da comunicação e buscar compreender como a amplitude e diversidade do mundo 

passam pelo crivo dessa indústria e participa na formação de gerações de indivíduos ao redor 

do globo. 

 

1.2 PROTAGONISTAS E PRODUTOS LICENCIADOS: LAÇOS ECONÔMICOS E DE 

CRIAÇÃO 

A obra inicial de Walt Disney, a anteriormente citada “Alice’s Comedies”, exibe 

aspectos definidores do universo da animação onde, por exemplo, já é possível identificar 

algumas tramas clássicas de desenhos animados, como a rivalidade entre cães, gatos e ratos, 

                                                             
8
 Enquanto filmes animados de princesas são uma marca da Disney, outras empresas tentaram produzi-los, 

destacando-se o longa “Anastasia” (1997) da Twentieth Century Fox, dramatização da história da suposta 

herdeira Romanoff que escapou viva da Revolução Russa. Entretanto, com a compra dos negócios 

cinematográficos da Fox pela Disney, a propriedade intelectual de Anastasia, Dimitri e os demais personagens da 

história pertencem atualmente aos estúdios Disney. 
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coelhos que se escondem em tocas que são somente assinaladas como círculos pretos no chão 

ou abismos que aparecem de forma repentina para atrapalhar o trajeto das personagens.  Além 

disso, ela também já traz aspectos centrais para este trabalho, como o uso de protagonistas do 

gênero feminino em obras de audiovisual para crianças. 

Essa última característica de “Alice’s Comedies” foi explorada diversas vezes pela 

Disney, em especial nos seus filmes de princesas. O primeiro desse gênero a ser lançado, 

como vimos, foi “A Branca de Neve e os Sete Anões” (HAND et al) em 1937. A adaptação 

do conto de fadas “Sneewittchen”, originário da tradição oral alemã e compilado pelos irmãos 

Jacob e Wilhelm Grimm no século XIX, se tornou memorável por ser o primeiro longa-

metragem animado da história e por segurar o recorde de maior bilheteria nos Estados Unidos 

por dois anos seguidos (ABOUT, s.d.).  

O sucesso econômico e afetivo da história da inocente princesa perseguida por sua 

beleza motivou a empresa a criar uma sequência de outros filmes com origens similares. Em 

um primeiro momento, as adaptações de contos como “Cinderilla” (PERRAULT, 2016) no 

filme “Cinderela” (GERONIMI; JACKSON; LUSKE, 1950) e do texto “The Sleeping Beauty 

in the Wood” (PERRAULT, 2016) do filme “A Bela Adormecida” (GERONIMI, 1959) 

pareciam indicar que a Disney havia encontrado nas versões europeias de folclores e contos 

de fadas um nicho a ser explorado. Porém, 82 anos depois do lançamento do primeiro filme 

do gênero, o perfil das histórias de princesas contadas pela companhia mudou.  

Para este trabalho, a alteração que é mais importante na forma como a The Walt 

Disney Company seleciona histórias mágicas sobre protagonistas femininas pode ser notada 

primeiramente no lançamento do filme “Aladdin” (CLEMENTES, MUSKER) em 1992. O 

longa-metragem é uma adaptação de um conto de mesmo nome presente no clássico livro de 

histórias populares do oriente médio chamado “As mil e uma noites” (LANG, 2015). 

É na figura de Jasmine (voz por Linda Larkin) que a Disney apresenta sua primeira 

princesa que não pertence à tradição europeia. Ela tem um objetivo claro desde o início da 

trama: recusar os ricos pretendentes que seu pai lhe apresenta na tentativa de realizar um 

casamento proveitoso. A personagem tem uma curiosidade genuína por conhecer o mundo e 

as pessoas que vivem fora de seu cotidiano nobre e não tem medo de dizer o que pensa e 

notoriamente, em uma cena onde o alter ego rico de Aladdin (voz por Scott Weinger), o vilão 

Jafar (voz por Jonathan Freeman) e o pai de Jasmine (voz por Douglas Seale) estão discutindo 

sozinhos sobre propostas de casamento, a protagonista entra na sala do castelo e pergunta 
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“Como ousam? Todos vocês! Aí parados decidindo o meu futuro? Eu não sou um prêmio a 

ser vencido!” 
9
. 

O filme Aladdin foi o primeiro, mas não o último filme de princesas Disney a adotar 

como fonte de inspiração histórias de povos não europeus. Três anos depois, a multinacional 

lançou Pocahontas (GABRIEL; GOLDBERG, 1995), adaptação romantizada da vida de 

Pocahontas, figura histórica do povo originário powhatan, que habita o que hoje chamamos 

de Estados Unidos (CHRONOLOGY, s.d.). Em 1998 foi a vez do longa-metragem Mulan 

(BANCROFT; COOK, 1998) chegar às salas de cinema e dessa vez o filme tratava de uma 

adaptação dos feitos da lendária heroína chinesa Fa Mulan (DIMURO, 2018). Nos anos 2000, 

um dos primeiros contos coletados pelos irmãos Grimm, o texto “Der Froschkönig oder der 

eiserne Heinric” (GRIMM, GRIMM, 2016), foi transformado em um audiovisual figurando a 

vibrante cultura negra de Nova Orleans em “A Princesa e o Sapo" (CLEMENTES, MUSKER, 

2009). E, mais recentemente, os feitos dos navegantes polinésios para superar sua “longa 

pausa” (HERMAN, 2016) 
10

 ao lado de seus deuses e lendas foram adaptados para o filme 

“Moana: Um Mar de Aventuras” (CLEMENTES; MUSKER) em 2016. 

A longa tradição de filmes de princesas são produtos característicos da The Walt 

Disney Company, a ponto de a empresa criar, no ano 2000, a marca Disney Princess para 

reunir todos os produtos que são licenciados a partir das propriedades intelectuais destes 

filmes (SUDDATH, 2015). Destacamos que nem todas as heroínas da empresa são incluídas 

sob esta marca. Personagens centrais para suas tramas e que são tecnicamente membros de 

alguma realeza como Megara (voz por Susan Egan), Vanellope von Schweetz (voz por Sarah 

Silverman) e Princesa Elena de Avalor (voz por Aimee Carrero) não foram incluídas neste 

grupo até a data de escrita deste trabalho. A introdução ao hall oficial das princesas Disney 

mais recentes por vezes resultou em um espetáculo publicitário que simula uma real 

cerimônia de coroação, como foi visto na procissão pela zona central de Londres durante a 

data que oficialmente consagrou Rapunzel como uma integrante da Disney Princess 

(DISNEY, 2011) ou quando a personagem Mérida recebeu sua coroa e título de princesa na 

frente do Castelo da Cinderela no parque temático da companhia chamado Magic Kingdom 

(LEE, 2013). 

Neste cenário, os brinquedos licenciados são cruciais para se compreender o poder 

econômico da empresa tanto quanto seus investimentos em absorver outras produtoras de 

                                                             
9
 No original: “How dare you? All of you! Standing around deciding my future? I am not a prize to be won!” 

10 A “longa pausa” é a denominação do período histórico de 2000 anos onde os navegantes polinésios 

interromperam seu processo de expansão pela Oceania e se assentaram nas ilhas de Fiji, Samoa e Tonga. O 

motivo deste hiato ainda é desconhecido (HERMAN, 2016).   
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entretenimento. Em agosto de 2019, a The Walt Disney Company disponibilizou em seu site 

seu balanço fiscal do terceiro quadrimestre de 2019 (terminado em 29 de junho de 2019). Este 

documento era esperado pelos investidores da empresa já que, como afirmou o CEO da 

companhia, Bob Iger, os “resultados refletem nossos esforços para efetivamente integrar os 

ativos da 21
st
 Century Fox para melhorar e avançar nossa transformação estratégica” 

11
 (THE 

WALT DISNEY COMPANY, 2019).  

No relatório disponibilizado, as informações relativas aos lucros e perdas obtidos 

pela venda de produtos licenciados é explicitado sob a categoria “Parques, Experiências e 

Produtos”, onde os dados dos demais segmentos são apresentados em conjunto. Assim, a 

partir deste documento, é difícil afirmar com precisão quanto os produtos licenciados geram 

para a empresa, mas uma observação contida no relatório chama a atenção:  

 

O aumento nos nossos negócios de bens de consumo foi devido ao licenciamento de 

merchandise e negócios varejistas. O crescimento no licenciamento de merchandise 

foi primariamente devido ao aumento na receita de merchandise de Toy Story, 

parcialmente deslocado pela diminuição de merchandise de Star Wars (THE WALT 

DISNEY COMPANY, 2016) 
12

. 

 

Existem dois pontos centrais nesta afirmação. Primeiro focaremos na informação de 

que, apesar da diminuição de receitas geradas pelos produtos Star Wars, os bens de consumo 

da linha Toy Story foram os principais responsáveis pelo aumento dos negócios de bens de 

consumo. Inicialmente, chama a atenção como a Disney monopolizou o mercado ao seu 

entorno, pois, se resgatarmos a história das franquias cinematográficas citadas acima, elas 

foram criados por estúdios que inicialmente não eram propriedades da Disney, 

respectivamente a Pixar e a Lucasfilm. Outro ponto que chama atenção é que a franquia que 

conta a história dos elos de amizades entre brinquedos e seus donos é vastamente diferente 

das histórias de cavalaria que se passam em uma galáxia distante. Assim, públicos com 

características diversas e que supostamente consomem de acordo com seu perfil de 

identidade, acabam elevando o lucro da mesma empresa.  

O segundo ponto central que é evidenciado nesse trecho do relatório da Disney é que, 

além de desenvolver produtos a partir de suas vastas propriedades intelectuais, em muitos 

casos são eles mesmos que comercializam os itens através de uma rede varejista própria, 

eliminando os custos e riscos que ocorrem quando os produtos são comercializados por 

                                                             
11

  No original: “Our third-quarter results reflect our efforts to effectively integrate the 21st Century Fox assets to 

enhance and advance our strategic transformation […]” 
12

 No original: The increase at our consumer products business was due to growth at our merchandise licensing 

and retail businesses. Growth at merchandise licensing was primarily due to higher revenue from merchandise 

based on Toy Story, partially offset by a decrease from Star Wars merchandise. 
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terceiros. Não é necessário lembrarmos, mas iremos salientar, que na contemporaneidade a 

promoção de bens de consumo não é limitada ao ponto de venda, com a evolução das 

estratégias de marketing promovendo múltiplos contatos entre o público consumidor e as 

marcas (JENKINS, 2015). 

Em seus estudos sobre a relação entre fãs e as marcas que adoram (as “lovemarks”), 

Henry Jenkins (2006) aponta para o papel da publicidade de cunho emocional na 

comercialização de bens de produtos licenciados pelos produtores de conteúdo audiovisual. 

Para este autor, as marcas utilizam suas estratégias de comunicação para imprimir valores 

emocionais aos seus produtos e os consumidores, por sua vez, além de gastarem dinheiro no 

ato da compra, fazem “investimentos emocionais” (JENKINS, 2006, s.p.) nas marcas. Para 

compreender como esse circuito funciona, selecionamos um produto licenciado de “Elena de 

Avalor” à venda no principal varejista online no mundo
13

: 

 

Figura 6 – Mochila “Elena de Avalor” 

 

Fonte: Amazon, 2020 

 

Na mochila acima, Elena aparece com olhar determinado e segurando seu cetro 

mágico sobre a frase “lidere seu próprio destino” em língua inglesa. Da forma como 

monarquias tradicionalmente funcionam, o destino de Elena (de se tornar rainha) foi 

determinado antes mesmo da personagem nascer, mas a frase leva aos consumidores ideias 

acerca de liderança próximas àquelas do ideal americano de “self made man”. Outro ponto a 

ser destacado é a preponderância do uso das cores primárias magenta, ciano e amarelo para 

criar a composição estética da bolsa, cores vibrantes que atraem o olhar humano. Por fim, 

apesar da princesa ser publicitada como latino-americana, o idioma que a frase foi escrita 

                                                             
13

 Produto disponível em:< https://www.amazon.com.br/Mochila-Avalor-11065-DMW-

Bags/dp/B07HGBZP37/ref=pd_rhf_se_p_img_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=S6XFDWW2NVM72C6G

ETVS>. Acesso em 20 de fevereiro de 2020.  
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permanece em inglês, uma lembrança nada sútil do local onde a personagem e o produto foi 

desenvolvido.   

Se por um lado as marcas atrelam as ideias que desejam aos seus produtos, o 

“investimento emocional” dos consumidores descrito por Jenkins (2015) atua como uma 

maneira de regular as ações dos produtores de bens de consumo. Para este autor, o público 

está cada vez mais exigente com o que consome e, dependendo dos caminhos que as marcas 

desejam seguir, as lovemarks rapidamente podem se tornar indesejáveis (JENKINS, 2015). 

Ideias similares a estas podem ser encontradas no trabalho das autoras Izabela Domingues e 

Ana Paula de Miranda quando estas descrevem o “consumo de ativismo” que emergiu com a 

popularização da internet (DOMINGUES; MIRANDA, 2018). Para elas, consumidores da 

contemporaneidade expressam suas opiniões e individualidade através do consumo de marcas 

que se alinhem a seus valores políticos e sociais, resultando em um hábito de consumo 

“associado aos valores culturais muito mais do que aos materiais” (DOMINGUES; 

MIRANDA, 2018, p.31).  

A possibilidade criada pelo universo online de conhecer o cotidiano e a experiência 

de vida de pessoas que se encontram em contextos sociais diversos é, para Domingues e 

Miranda (2018), o ponto central do aumento da exigência dos consumidores. As autoras 

destacam que as marcas estão cientes do crescimento da politização do consumo e 

correntemente adaptam suas estratégias de marketing para incluir consumidores ativos e 

exigentes (CARVALHAL, 2016 apud DOMINGUES; MIRANDA, 2018). No capítulo 2 

desta dissertação apontamos como as mudanças culturais na sociedade americana impactaram 

no perfil das princesas da The Walt Disney Company, mas gostaríamos de frisar que a 

inclusão de grupos minoritários na linha de bens culturais e de consumo da empresa tem, na 

contemporaneidade, um apelo comercial que não deve ser ignorado. 

Até aqui, discutimos como aspectos culturais impactam no consumo da 

contemporaneidade e como essa nova forma de obter itens do mercado é atrativa para as 

empresas como a Disney, cujo público exige mudanças no perfil de seus bens simbólicos e de 

consumo. Entretanto, uma pergunta que sondou o processo de desenvolvimento deste trabalho 

foi como a criação de uma princesa de inspiração latino americana pode afetar a narrativa 

assistida por espectadores de todo o globo. Assim, após expormos os aspectos históricos que 

levaram à opulência da Disney no século XXI, iremos discutir aspectos relacionados à 

construção narrativa de “Elena de Avalor” para depois nos questionarmos como estas 

estratégias de contar histórias podem impactar sua audiência.  
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1.3 ONÇAS ALADAS, CETROS MÁGICOS E VEROSSIMILHANÇA: UM PACTO 

ENTRE CRIATURAS, CRIADORES E SUAS AUDIÊNCIAS 

Para autores como Umberto Eco (1994), se aventurar por uma obra ficcional não é 

uma tarefa solitária. O público e o os autores das narrativas em todo o momento fazem trocas, 

questionamentos e, algumas vezes, surpreendem uns aos outros. Para que este relacionamento 

seja bem sucedido, existe uma norma primordial que não deve ser quebrada, a chamada 

“suspenção da descrença” (COLERIDGE, s.d. apud ECO, 1994). Esta regra garante a 

estabilidade da ficção e impede que o autor faça afirmações sobre seu universo ficcional que 

sejam contraditórias a ponto de quebrarem o encantamento da audiência. Nas palavras de Eco 

(1994): 

 

A norma básica para se lidar com uma obra de ficção é a seguinte: o leitor precisa 

aceitar tacitamente um acordo ficcional que Coleridge chamou de “suspenção da 

descrença”. O leitor tem de saber que o que está sendo narrado é uma história 

imaginária, mas nem por isso deve pensar que o escritor está contando mentiras. De 

acordo com John Searle, o autor simplesmente finge dizer a verdade. Aceitamos o 

acordo ficcional e fingimos que o que é narrado aconteceu. (ECO, 1994, p. 81. 

Grifos do autor) 
14

.  

 

A maleabilidade das fantasias narrativas encontra em seu próprio público um limite, 

que acaba “suspendendo” sua descrença para algumas coisas e não outras. O critério para o 

que é aceito ou não pelo público depende da história contada e como as narrativas decidem 

utilizar elementos da realidade concreta. Um exemplo citado por Eco (1994) de como esse 

mecanismo funciona está na obra “Metamorfose” de Franz Kafka, onde em uma manhã o 

personagem Gregor Samsa acorda e se vê transformado em uma barata gigantesca. Existem 

dois acordos ficcionais exigidos da audiência nessa premissa: o primeiro pede para que ela 

aceite que um homem possa misteriosamente acordar transformado em um inseto e, se já não 

bastasse esse elemento de fantasia, o segundo acordo exigido do público é aceitação de que a 

barata em que Gregor Samsa se transformou tem proporções humanas, diferente dos insetos 

que estamos acostumados na natureza e dos resultados dos feitiços que bruxas comumente 

lançam em histórias infantis.  

Entretanto, o livro progride descrevendo o quarto comum de Gregor Samsa, narra a 

compreensível reação de espanto e nojo do protagonista com sua nova forma e demonstra o 

cotidiano da família, que imersa em seus afazeres diários, não dá atenção à transformação de 

                                                             
14

 Ao longo do livro referenciado, “Seis passeios pelos bosques da ficção”, Eco (1994) majoritariamente se 

refere ao público de histórias ficcionais como “leitores”. No entanto, o próprio autor frisa que as discussões 

levantadas podem ser utilizadas para reflexões acerca de conteúdos audiovisuais.  
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Gregor. Para Eco (1994), a história de “Metamorfose” funciona porque Franz Kafka 

compreendeu que era preciso “situar sua história inverossímil num ambiente verossímil” 

(ECO, 1994, p.85). Os encontros dos mundos ficcionais com o “mundo real”, além de ancorar 

as histórias, podem também servir como elementos narrativos. O cartaz do primeiro filme da 

famosa franquia Alien já passava o terror esperado na obra de ficção científica com a frase 

“no espaço ninguém consegue ouvir você gritar”, lembrando ao público não só da aparente 

solidão existencial humana além da atmosfera terrestre, mas também do fato científico que o 

som não se propaga no vácuo do espaço.  

Assim, podemos afirmar que ao ressaltar a inspiração da animação “Elena de 

Avalor” com uma América Latina factual, não se trata somente de uma estratégia comercial 

como vimos anteriormente, mas também de uma estratégia narrativa. Quando o público 

assiste a animação e aceita, por exemplo, que naquele universo é usual a aparição de onças 

com asas de araras que voam, falam e são mascotes nacionais é porque em algum momento 

ficou evidenciado que a aventura não se passa em uma adaptação ficcional da Islândia voltada 

para adultos. Para Eco (1994), os limites das ficções acabam sendo a própria realidade 

concreta em que se baseiam ou, em suas palavras: 

 

Isso significa que os mundos ficcionais são parasitas do mundo real. Não existe 

nenhuma regra relativa ao número de elementos ficcionais aceitáveis em uma obra. 

E, com efeito, aqui há uma enorme variedade – formas como fábula, por exemplo, a 

todo instante nos levam a aceitar correções em nosso conhecimento do mundo real. 

No entanto, devemos entender que tudo aquilo que o texto não diferencia 

explicitamente do que existe no mundo real corresponde às leis e condições do 

mundo real. (ECO, 1994, p.89). 

 

 

 Se ao consumir uma narrativa o público constantemente põe em exercício seus 

conhecimentos sobre o mundo real, é crucial para o autor saber quais são os conhecimentos de 

mundo de seu público alvo. Este é um aspecto delicado na produção de conteúdo, 

especialmente quando as criações são audiovisuais voltados para crianças. Se por um lado, 

como vimos no capítulo anterior, os produtores e distribuidores de imagens sequenciais 

reconhecem seu potencial educador desde a Europa medieval (BARBERO, 2013), por outro 

existe o fator de que crianças são um público com menos vivências do que os adultos, 

resultando em conhecimentos de mundo limitados. Neste sentido, Eco (1994) compara a 

função das narrativas ficcionais com as funções formativas de um brinquedo infantil: “da 

mesma forma, ler ficção significa jogar um jogo através do qual damos sentido à infinidade de 

coisas que aconteceram, estão acontecendo ou vão acontecer no mundo real” (ECO, 1994, 

p.93).  
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Mas nem todos jogam os jogos da ficção da mesma maneira. Para Eco (1994) 

existem dois tipos fundamentais de audiências narrativas: o “leitor-modelo” e o “leitor 

empírico”. O primeiro diz respeito ao leitor que é imaginado pelo autor ao tecer sua história, 

um conceito similar ao do “público-alvo” do marketing. Um exemplo famoso do uso do 

conceito de leitor-modelo foi quando o autor e desenhista americano Stan Lee defendeu sua 

ideia para a criação de um herói adolescente que fosse o protagonista de sua história, já que 

observava que o público que lia seus quadrinhos eram majoritariamente jovens em idade 

escolar. Após um longo período de insistência e negociações entre Lee e os demais editores 

da Marvel, o personagem Peter Parker fez sua estreia como Homem-Aranha em uma breve 

história na revista “Amazing Fantasy” (ANHALT, 2017). 

A ideia de um leitor-modelo é uma ferramenta útil no ato de criação das narrativas, 

entretanto, as pessoas consomem histórias fictícias das mais diversas maneiras. O conceito de 

leitor empírico desenvolvido por Eco (1994) diz respe ito à multiplicidade de leituras 

possíveis de uma obra. Segundo ele, não existem normas que ajudem a prever como as obras 

ficcionais serão recebidas pelos leitores empíricos pois “em geral utilizam o texto como um 

receptáculo de suas próprias paixões, as quais podem ser exteriores ao texto ou provocadas 

pelo próprio texto” (ECO, 1994, p.14). Retomando o exemplo anterior acerca da criação do 

personagem Homem-Aranha, a história do inseguro Peter Parker e sua identidade secreta nada 

glamorosa ressoou com o público de todas as idades de uma forma que nem Lee e nem os 

demais membros criativos da Marvel previram. Atualmente, em tempos de uma abundância 

de conteúdos relacionados a super-heróis, a franquia Homem-Aranha é a mais bem sucedida 

da história em termos de lucros através de produtos licenciados (DAVIS, 2014). 

As narrativas tecidas pela humanidade não possuem um padrão único: podem conter 

“dinossauras” chamadas Gertie, adolescentes que socorrem pessoas enquanto se vestem de 

aranha ou até mesmo princesas latino-americanas que desejam aprender a reinar. Mas o que 

essas histórias têm em comum e que as unem com todas as outras já criadas é que todas as 

narrativas possuem uma audiência para consumi-las (ECO, 1994). Acabamos de apresentar o 

papel dos leitores no processo de criação de obras ficcionais, no entanto, o papel ativo do 

público não se encerra ali.  

Para Umberto Eco (1994), apesar de se ancorarem no mundo real, os mundos 

ficcionais são “ontologicamente mais pobres” (ECO, 1994, p.91), fazendo com que narrativas 

de ficção sejam “fatalmente rápidas” (ECO, 1994, p.9). Com estas afirmações o autor defende 

que quando mentes criativas desenvolvem um mundo ficcional, com personagens e 

acontecimentos próprios daquele universo, é impossível que todos os elementos acerca 
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daquela criação sejam expostos na narrativa, fazendo com que a própria audiência preencha 

determinadas lacunas. Segundo este autor, “todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao 

leitor que faça uma parte do seu trabalho. Que problema seria se um texto tivesse de dizer 

tudo que o receptor deve compreender – não terminaria nunca” (ECO, 1994, p.9). 

Esta característica das obras ficcionais, onde a audiência precisa preencher pequenos 

buracos de informação acerca daquilo que consome, se intensifica quando se considera o 

mercado de animação, onde os conteúdos são curtos não somente para prender a atenção do 

público, mas também por uma questão de economia, já que quanto mais elementos precisam 

ser animados para compor uma história, mais tempo e dinheiro é gasto. No entanto, essa 

atividade exigida das audiências é, para Eco (1994), um dos atributos que tornam as 

experiências ficcionais prazerosas. Além de preencher algumas lacunas informacionais, os 

receptores das histórias por vezes tentam adivinhar o futuro das personagens. Quando 

iniciamos um episódio de “Elena de Avalor”, por exemplo, não acreditamos realmente que a 

princesa irá falhar nos seus objetivos impostos pela narrativa. Isso ocorre devido à bagagem 

informacional que a audiência tem após assistir dezenas de conteúdos animados sobre as 

princesas Disney. Para Eco (1994), “o processo de fazer previsões constitui um aspecto 

emocional necessário da leitura que coloca em jogo esperanças e medos, bem como a tensão 

resultante de nossa identificação com o destino das personagens” (ECO, 1994, p.58).  

A audiência infantil, que constitui o público-alvo de “Elena de Avalor”, levanta uma 

questão interessante acerca do prazer de prever o final das histórias descrito por Eco (1994). 

Para as crianças, com sua reduzida vivência de mundo real e mundos ficcionais, as aventuras 

animadas podem representar “passeios pelos bosques da ficção” (ECO, 1994) cheios de 

experiências e informações que elas não conheciam anteriormente. Logo, nos questionamos se 

os finais previsíveis de algumas ficções servem como uma espécie de conforto após uma 

agitada experiência por mundos fantásticos. De qualquer forma, frisamos que as narrativas 

ficcionais animadas têm um potencial singular de impactar as vivências de sua audiência, e, 

como vimos anteriormente, esse é um mercado onde as histórias da The Walt Disney 

Company reinam soberanas.  
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2. IDENTIDADE, GÊNERO, COTIDIANO E MÍDIA: PONTOS DE 

INTERSEÇÃO 

Para compreender como os papéis de gênero e outros comportamentos sociais 

representados na animação “Elena de Avalor” (GERBER, 2016) impactam o público dessa 

série, é crucial explorarmos como a audiência em questão constrói suas identidades de gênero 

na contemporaneidade e como as representações midiáticas contidas em obras de 

entretenimento podem participar deste processo.  Neste capítulo serão discutidos os caminhos 

históricos e teóricos que levaram às identidades contemporâneas mais flexíveis a partir da 

obra do sociólogo Stuart Hall (2014). Em seguida, será debatido como ocorre os processos 

relacionados à adoção de identidades gendradas
15

 partindo-se, principalmente, dos trabalhos 

da filósofa Judith Butler (2018) e da professora Teresa de Lauretis (1994). 

Após estabelecermos quais são as principais questões que rodeiam as identidades 

contemporâneas, partiremos para uma discussão sobre como as experiências da vida cotidiana 

influenciam estes processos. Os textos escritos em meados do século XX pelos filósofos 

Agnes Heller (2018 [1970]) e Karel Kosik (2002 [1963]) sobre as formas eficazes de 

escaparmos da cotidianidade irrefletida oferecem as principais bases dessa pesquisa para 

discutirmos como desconstruir estereótipos e outras crenças limitantes acerca de gênero no 

cotidiano de todos os indivíduos.  

Por fim, este capítulo se encerra com uma discussão sobre como a “cultura da mídia” 

descrita por Douglas Kellner (2001) tem um papel crescente nos processos de formação de 

identidade e como esta pode, por vezes, auxiliar a expandir a noção de self dos sujeitos, assim 

como perpetuar representações midiáticas que constroem identidades fortemente ligadas a 

ideologias hegemônicas. Em seguida, abordaremos os possíveis impactos das representações 

midiáticas no público alvo de “Elena de Avalor” (GERBER, 2016), as crianças globalizadas 

do século XXI, e como as representações das princesas Disney e o marketing da maior 

empresa multinacional de entretenimento atuam nesse cenário. 

Este capítulo almeja apontar para as formas em que obras como “Elena de Avalor” 

(GERBER, 2016), com personagens pouco representadas na cultura midiática global, podem 

ser o estopim de mudanças significativas na vida de indivíduos ou podem se perder nas 

limitações do mercado globalizado de entretenimento.  

 

                                                             
15

 Como dito na introdução do trabalho, resolvemos adotar o termo “identidade gendrada” por ser um 

vocabulário corrente entre autoras referenciadas nessa pesquisa, principalmente Buttler (2018), e porque a 

terminologia “identidade de gênero” tem, na atualidade, sido vinculada cada vez mais aos estudos relacionados à 

transexualidade, que não é o escopo deste trabalho.  
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2.1 IDENTIDADE E GÊNERO NA CONTEMPORANEIDADE: ENTRE 

DESLOCAMENTOS E TECNOLOGIAS 

Como foi dito na Introdução deste trabalho, as discussões sobre identidade ocorreram 

ao longo dessa pesquisa em torno de dois eixos: das identidades gendradas e das identidades 

nacionais. Neste capítulo, sobre o primeiro tópico a ser desenvolvido, a identidade gendrada, 

serão discutidas, evidentemente, questões relacionadas a gênero e suas ramificações na 

contemporaneidade. Porém, é importante destacar que, como nos lembra o sociólogo 

jamaicano Stuart Hall (2014), os teóricos que lidam com esse tema ainda buscam por 

consenso acerca das transformações que acometeram a categoria “identidade” ao longo dos 

anos, especialmente durante os séculos XX e XXI. Isso porque o conceito de “identidade” 

ainda “é demasiadamente complexo, pouco desenvolvido e muito pouco compreendido pela 

ciência social contemporânea para ser definitivamente posto a prova” (HALL, 2014, p. 9).  

Nesta dissertação será adotada a perspectiva das pesquisas que sustentam a hipótese 

de que a contemporaneidade trouxe mudanças estruturais abrangentes para a forma como 

compreendemos o conceito de identidade e como concebemos a nós mesmos, causando 

rompimentos severos com o que antes era descrito como “identidade”.  Nas palavras de Hall 

(2014), temos que: 

 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas 

no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham 

favorecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão 

transformando também nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de 

nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um “sentido de si” estável é 

chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo 

deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e 

cultural quanto de si mesmos – constitui uma “crise de identidade” para o indivíduo. 

(HALL, 2014, p. 10). 

 

Por mais que o objeto desta pesquisa, a animação “Elena de Avalor” (GERBER, 

2016), com seu lançamento três anos antes da conclusão deste trabalho, seja um produto 

cultural lançado no auge da “crise de identidade” descrita acima por Hall (2014), para o 

desenvolvimento de nosso argumento e compreensão ampla das consequências do 

deslocamento dos sujeitos (HALL, 2014), revisitaremos duas concepções de identidade 

descritas pelo autor referentes a períodos históricos que antecederam a contemporaneidade: o 

“sujeito do Iluminismo” e o “sujeito sociológico”. Em seguida, nos dedicaremos ao que o ele 

chama de “sujeito pós-moderno” e seus desdobramentos em relação a gênero (HALL, 2014).  
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A individualidade não é uma característica restrita a modernidade, mas de certo ela 

era vivida e concebida de maneira diferente em outros momentos históricos, onde se 

acreditava que as diferenças sociais e particulares “eram divinamente estabelecidas; não 

estavam sujeitas, portanto, a mudanças fundamentais” (HALL, 2014, p. 18). As proposições 

antropocêntricas
16

 que circularam entre os séculos XVI e XVIII, alavancadas, principalmente, 

pelo Humanismo Renascentista, pela Reforma Protestante, pelo Iluminismo e pelas 

Revoluções Científicas representam uma mudança significativa nos esquemas sociais que 

repercute até hoje, onde a figura divina de Deus é lentamente afastada de sua posição de 

centro do universo ao mesmo tempo em que o Homem ocupava seus espaços, nascendo assim 

o “indivíduo soberano” (HALL, 2014) ou “sujeito do iluminismo” (HALL, 2014). O autor 

Raymond Williams (1976 apud HALL, 2014, p. 18) ressalta que este indivíduo
17

 possui como 

características fundamentais sua indivisibilidade, no sentido que este se trata de um sujeito 

unificado em seu interior e sua identidade não pode ser separada em partes menores de 

singularidade.  

A proposição filosófica máxima de René Descartes, “penso, logo, existo”, é um dos 

principais extratos teóricos para se compreender as identidades que emergiam na 

modernidade. Na sua concepção dualística entre corpo e mente, Descartes colocava o sujeito 

racional e pensante no controle do conhecimento, nascendo assim o chamado “sujeito 

cartesiano” (HALL, 2014). O filósofo John Locke também fez uma contribuição fundamental 

para essa discussão quando definiu o indivíduo a partir da “mesmidade [samenes] de um ser 

racional – isto é, uma identidade que permanecia a mesma e que era contínua com seu sujeito” 

(HALL, 2014, p. 19). Em seus termos, Locke enfatiza a história individual, a racionalidade e a 

memória de cada um quando afirma que “a identidade da pessoa alcança a exata extensão em 

que sua consciência pode ir para trás, para qualquer ação ou pensamento passado” (LOCKE, 

1967 apud HALL, 2014, p. 19). 

O progresso da Modernidade trouxe desafios para estas propostas de identidade 

unicamente centradas nos indivíduos. Para Hall (2014), o desenvolvimento do capitalismo a 

partir do século XVIII, a formação das primeiras metrópoles e a emergência dos Estados-

nação, com seu aparato constitucional, administrativo e burocrático, são os principais 

momentos históricos para serem observados neste processo.  

                                                             
16 Quando nos referimos a “proposições antropocêntricas”, estamos nos referindo exclusivamente às teorias 

filosóficas, científicas e religiosas desenvolvidas entre os séculos XVI e XVIII onde os feitos dos Homens (seus 

valores e experiências) passam a ser centrais na forma como o Universo e a sociedade são concebidos.  
17

 Grifo nosso. 



39 
  

Nota-se um registro que parece demarcar bem as mudanças que fizeram os teóricos 

da época, principalmente do recém-criado campo da sociologia, repensarem a identidade. 

Trata-se do preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos da América, documento de 1787 

que, como lembra Magalhães (2004) inspirou as cartas magnas de diversas colônias que 

disputavam liberdade com suas metrópoles, a exemplo do Brasil, bem como influenciou 

movimentos que combatiam o absolutismo na Europa. O texto, que se inicia com a famosa 

expressão “nós, o povo dos Estados Unidos”, ressalta a importância da coalização dos antigos 

colonos quando se busca garantir, entre outras questões, a “defesa comum” e o “bem estar 

geral” (UNITED, 1787.) 
18

. A ênfase dada nesse documento às vivências em grupos parece 

ser um forte indício de que o sujeito cuja identidade é somente centrada em si, seja através do 

intelecto, seja através de suas experiências pessoais, não corresponde mais aos sujeitos que 

afloram pelas ruas das metrópoles, onde as questões sociais começam a tomar lugar central.  

Essa é a proposição de um “sujeito sociológico”, que corresponde a um perfil visto 

como “mais localizado e “definido” no interior dessas grandes estruturas e formações 

sustentadoras da sociedade moderna” (HALL, 2014, p. 20). Tanto a biologia darwiniana, que 

aproxima os humanos da natureza e oferece um embasamento teórico para o processo de 

desenvolvimento do cérebro, quanto as novas ciências sociais são cruciais para a consolidação 

desse conceito. Porém, ainda que a sociologia tenha se dedicado a explicitar “como os 

indivíduos são formados subjetivamente através de sua participação em relações sociais mais 

amplas” (HALL, 2014, p. 21) e também a compreender “como os processos e as estruturas 

são sustentados pelos papéis que os indivíduos neles desempenham” (HALL, 2014, p. 21), o 

“indivíduo soberano” do Iluminismo se consolidou como o protagonista da economia e do 

direito moderno assim como o dualismo cartesiano imperou na nascente psicologia e ainda 

predomina nos discursos da medicina contemporânea (CARVALHO; MARTINS, 2004). 

No mesmo período em que sociologia se estabelece como um modelo interativo de 

“reciprocidade estável entre “interior” e “exterior” (HALL, 2014, p. 21), as grandes 

metrópoles urbanas do início do século XX e os movimentos artísticos e intelectuais que 

surgem neste momento apresentam novos desafios para como as identidades são concebidas 

no ocidente. Para Hall (2014), do fluxo da cidade desponta “a figura do indivíduo isolado, 

exilado ou alienado, colocado contra o pano-de-fundo da multidão anônima e impessoal” 

(HALL, 2014, p. 21). A literatura nos oferece relatos essenciais para compreendermos as 

                                                             
18 No original: We, the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, 

insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the 

Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United 

States of America. 
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mudanças que acometeram os novos centros urbanos na passagem do século XIX para o XX. 

Entre eles tem-se o opulente esteticismo da aristocracia europeia representado em “O Retrato 

de Dorian Gray” de Oscar Wilde, a metamorfose sofrida pela metrópole parisiense narrada 

por Baudelaire e celebrada, anos depois, por Walter Benjamin e a obscura burocracia descrita 

por Franz Kafka no romance “O processo”.  

Porém, para ilustrar as mudanças que ocorriam naquele período, direcionamos aqui 

nosso olhar para questões propostas pelo universo da arte. Um dos quadros mais reconhecidos 

no mundo, “O Grito”, foi pintado pelo artista norueguês Edvard Munch em 1893 e nele é 

possível identificar uma figura humanoide gritando enquanto a cidade em sua volta continua a 

existir normalmente apesar de sua angústia. Em seu tormento, as curvas da personagem se 

fundem com a paisagem do local e, como é ressaltado no arquivo online das obras do artista, 

“o homem é parte da natureza, e absorção para tamanha totalidade líquida o indivíduo” 
19

 

(THE SCREAM, s.d.). O trabalho de Munch foi uma das principais influências para o 

Expressionismo, corrente artística majoritariamente alemã do início do século XX. Uma das 

principais propostas dessa linha era retratar o que emergia do interior do artista, e não mais o 

mundo externo como no Impressionismo, resultando em uma série de obras onde a ansiedade 

causada pelas transformações do novo século figura com frequência através de traços 

oscilantes (EXPRESSIONISM, s.d.).  

Diversos autores ressaltam que a modernidade é um período de mudanças frequentes 

e abrangentes. Para Hall (2014), o que distingue as “sociedades modernas” das “sociedades 

tradicionais” é precisamente a “mudança constante, rápida e permanente” (HALL, 2014, p. 

12) que atinge a modernidade. Porém, é preciso salientar que, para autores como Anthony 

Giddens (1990 apud HALL, 2014), a experiência de vida em uma sociedade moderna não se 

trata de apenas lidar com mudanças, mas também inclui refletir constantemente sobre a 

vivência social de cada um. Logo, nas sociedades modernas, “as práticas sociais são 

constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas 

próprias práticas, alterando, assim, constitutivamente seu caráter” (GIDDENS, 1990 apud 

HALL, 2014, p.13).  

Com o avanço do capitalismo rumo à globalização, a estrutura da Modernidade se 

altera, dando início ao que Hall (2014) e outros denominam de “Modernidade tardia”. Essa 

transformação acontece, pois o fluxo contemporâneo de pessoas, de comunicação e de bens 

passa a conectar a maior parte do planeta, fazendo com que as mudanças sociais iniciadas em 

                                                             
19

 No original: “(…) man is part of nature, and absorption into such a totality liquidates the individual”. 
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um determinado local possam reverberar rapidamente por regiões geográficas distantes. Para 

Giddens (1990 apud HALL, 2014), quando analisamos a Modernidade tardia é importante 

sempre observarmos o “ritmo e o alcance da mudança” (HALL, 2014, p.13), salientando que 

as próprias concepções de tempo e espaço sofrem transformações neste período histórico. 

Assim, para este autor, a contemporaneidade enfrenta um processo de “desalojamento do 

sistema social” que se trata da extração de contextos sociais específicos de um determinado 

local e sua “reestruturação ao longo de escalas indefinidas de espaço-tempo” (GIDDENS, 

1990 apud HALL, 2014, p.13). Mais a frente neste capítulo, quando discutirmos o fenômeno 

da “infância globalizada” (BUCKINGHAM, 2007), abordaremos com profundidade um 

exemplo do processo de “desalojamento do sistema social” descrito por Giddens (1990 apud 

HALL, 2014) que é crucial para compreendermos os impactos de nosso objeto de estudo, a 

animação voltada para crianças “Elena de Avalor” (GERBER, 2016). 

Para autores como Ernesto Laclau (1990 apud HALL, 2014), a aceleração e 

expansão das sociedades da Modernidade tardia implicam em uma série de “deslocamentos”, 

onde as estruturas sociais têm seus centros deslocados e substituídos por “uma pluralidade de 

centros de poder” (LACLAU, 1990 apud HALL, 2014, P. 13). Assim, de acordo com este 

autor, a Modernidade tardia não tem um principio articulador único de sua sociedade, 

diferentemente de períodos passados como, por exemplo, a Idade Média da Europa ocidental 

e a sua relação com o cristianismo. Pelo contrário, além da nova relação com o espaço-tempo 

(GIDDENS, 1990 apud HALL, 2014), outra característica fundamental da Modernidade tardia 

é a heterogeneidade ocasionada pelos “deslocamentos” das estruturas sociais (LACLAU, 

1990 apud HALL, 2014).  

Essas mudanças na Modernidade tardia fazem surgir uma nova concepção de 

identidade pessoal marcada, principalmente, pela diversidade. Os sujeitos da Modernidade 

tardia sentem os impactos dos “deslocamentos” (LACLAU, 1990 apud HALL, 2014) em seu 

cotidiano através de uma exposição constante a “diferentes divisões e antagonismos sociais 

que produzem uma variedade de diferentes “posições de sujeito” – isto é – de identidades para 

os indivíduos” (LACLAU, 1990 apud HALL, 2014, p.14). São esses sujeitos, emergentes de 

um fluxo e contra fluxo perpétuo de novas informações e ideias, que autores como Hall 

(2014) denominam de “sujeito pós-moderno”.   

 Para Hall (2014), o sujeito pós-moderno é um sujeito de identidade fragmentada 

devido aos diversos elementos concorrentes que compõem sua identidade. Em alguns 

momentos, aspectos das identidades pessoais do indivíduo podem entrar em conflito como, 

por exemplo, no caso de ativistas negras e lésbicas que criticam a falta de inclusão racial de 
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determinadas vertentes do movimento LGBT+. A possibilidade de embates internos e 

externos de identidades aponta para diferenças significativas entre o “sujeito pós-moderno” 

fragmentado e seus precursores centrados e estáveis representados aqui pelo “sujeito do 

iluminismo” e pelo “sujeito sociológico”. Conforme os sujeitos pós-modernos circulam nas 

sociedades da Modernidade tardia e são constantemente interpelados por novas informações e 

interagem com outras pessoas, Hall (2014) afirma que as identidades podem passar por 

transformações. Para ele, o processo de identificação se torna uma “celebração móvel” 

(HALL, 2014), sempre em constante modificação. Em suas palavras temos que:  

 

Este processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna-se uma “celebração 

móvel”; formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 

1987). É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 

identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 

nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que temos 

uma identidade unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque 

construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora “narrativa 

do ‘eu’”. (HALL, 2014, p. 12) 

 

Para Hall (2014), as ciências sociais e humanas também foram cruciais para a 

formação do sujeito pós-moderno. Este autor identifica cinco grandes avanços deste campo 

científico ocorridos na Modernidade tardia e que contribuíram de forma crucial para a 

fragmentação dos sujeitos. Segundo ele, o primeiro desses foi a redescoberta e reinterpretação 

dos escritos de Marx e Engels na década de 1960, em especial da afirmação que os “homens 

[sic] fazem a história, mas apenas sob condições que lhes são dadas” (MARX; ENGELS, 

1973 apud HALL, 2014, p. 22). Logo, a agência individual dos sujeitos é diretamente 

contestada, já que as ações de cada um dependem do contexto histórico, cultural e material 

estabelecido anteriormente. Porém, lembrando a obra de Agnes Heller (2016, s.p.), cabe 

destacar que as circunstâncias que pré-determinam os limites das atitudes individuais “são as 

relações e situações sócio-humanas, as próprias relações e situações humanas mediatizadas 

pelas coisas”. 

Segundo Hall (2014), Marx e Engels opõem-se a duas proposições filosóficas pouco 

questionadas até então: a da existência de uma “essência universal de homem” e que essa 

suposta essência seria um atributo de todos os homens (HALL, 2014, p. 23). Nesta proposição 
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marxista existe um rompimento profundo com as tradições das ciências sociais que foram 

discutidas até o momento deste texto, visto que Marx “expulsou as categorias filosóficas do 

sujeito do empirismo, da essência ideal, de todos os domínios em que elas tinham reinado de 

forma suprema” (ALTHUSSER, 1966 apud HALL, 2014, p. 23), como na história, na 

economia e na própria filosofia.  

Para Hall (2014), as ideias de Sigmund Freud sobre o inconsciente formam o 

segundo grande abalo ao pensamento ocidental do século XX que nos auxilia a entender o 

processo de “descentramento” das identidades. O sujeito cartesiano, declarado na sentença 

“penso, logo existo”, é fortemente contrariado na teoria de Freud quando este afirma que 

“nossas identidades, nossa sexualidade e a estrutura de nossos desejos são formados com base 

em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, que funcionam de acordo com uma 

“lógica” muito diferente daquela da Razão” (HALL, 2014, p. 23). Dos trabalhos dos autores 

psicanalíticos que vieram após Freud, as ideias de Jacques Lacan sobre o que ele denominou 

de “fase do espelho” são importantes para nossa discussão. Esta fase seria vivida pela criança 

que, ainda não possuindo uma autoimagem aprende 
20

, através da intervenção de outras 

pessoas ou de objetos, que o seu “eu” é um todo unificado (HALL, 2014). Neste processo, a 

criança “se vê ou se “imagina” a si própria refletida – seja literalmente no espelho, seja 

figurativamente no “espelho” do olhar do outro” (LACAN, 1977 apud HALL, 2014, p. 24).  

Logo, a proposição desta fase gradual de aprendizagem sobre nossas identidades entra em 

confronto direto com as ideias que vimos anteriormente neste capítulo que defendiam que a 

identidade seria algo naturalmente unificado e coeso.  

O envolvimento do Outro no processo de construção da identidade, onde a ausência 

de uma concepção de si é preenchida por um exterior imaginado, inicia, segundo Lacan (1977 

apud HALL, 2014), a participação da criança nos sistemas de representação simbólica, como 

a língua, a cultura e a diferença sexual. Embora os sentimentos contraditórios descritos por 

Freud, como a divisão entre um eu “bom” e outro “ruim”, persistam, para Lacan, o sujeito 

vivencia sua identidade como se ela estivesse unificada e resolvida, fruto da fantasia formada 

na “fase do espelho” (HALL, 2014).  As discussões propostas por Freud e por outros autores 

psicanalistas sugerem que “a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através 

de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do 

nascimento” (HALL, 2014, p. 24).  

                                                             
20 Grifo nosso.  



44 
  

O terceiro abalo ao pensamento da modernidade tardia que é apontado por Hall 

(2014) como um dos responsáveis pelo deslocamento das identidades é o trabalho do linguista 

estrutural Ferdinand Saussure. Segundo Hall (2014), a centralidade da teoria de Saussure pode 

ser expressa na afirmação “a língua é um sistema social e não um sistema individual” (HALL, 

2014, p. 25). Para Hall (2014), Saussure argumentava que os sujeitos não são os autores de 

suas afirmações, visto que se expressam em um sistema preexistente a si, tendo sua agência 

limitada a um posicionamento “no interior das regras da língua e dos sistemas de significado 

de nossa cultura” (HALL, 2014, p. 25).  

Porém, é crucial observarmos que as palavras não possuem significados fixos nos 

sistemas linguísticos e que, na verdade, estão sempre sendo definidas em relação a objetos ou 

eventos externos do mundo da linguagem (HALL, 2014, p. 25). Por exemplo, um sujeito 

compreende o significado da palavra “bicicleta” porque sabe que ela não é um “carro”. Este 

aspecto da teoria de Saussure repercutiu fortemente entre autores psicanalíticos, como Lacan, 

que passaram a afirmar que a identidade, assim como o inconsciente, está “estruturada como 

língua” (LACAN, 1977 apud HALL, 2014, p. 25). Isso novamente implica que, para esses 

autores, o “eu” é definido em relação ao Outro, aquele que eu não posso ser. Para 

compreendermos melhor essa ideia podemos analisar a seguinte situação: ao chamar a atenção 

de alunos bagunceiros, uma professora confunde o nome de seus estudantes. Logo, um deles 

exclama “eu sou o André, e não o Leonardo”. Neste enunciado vemos que o sujeito da frase 

reforça qual é sua verdadeira identidade, pois, na situação descrita, ele sabe que não é o aluno 

Leonardo.  

Por sua vez, a fluidez do significado das palavras é uma questão central para o 

filósofo da Linguagem Jacques Derrida (1981 apud HALL, 2014) que, influenciado por 

Saussure, afirma que o falante de uma língua não pode fixar os significados de seus 

enunciados, assim como não pode fixar o significado de sua própria identidade (HALL, 

2014). As palavras, que sempre trazem consigo vestígios de outros significados, constroem 

nossas afirmações, que são moldadas a partir de contextos e premissas que fogem à Razão, 

mas que ainda assim são “conduzidas na corrente sanguínea de nossa língua” (HALL, 2014, 

P. 26), sistema que sempre precede o sujeito e constitui sua identidade e inconsciente.  

O quarto marco das ciências sociais que impactou a forma como concebemos a 

identidade, foi, segundo Hall (2014), o trabalho do historiador e filósofo Michel Foucault. 

Dos diversos estudos sobre o “sujeito moderno” realizados pelo autor francês, Hall (2014) 

destaca os impactos de sua concepção de “poder disciplinar” nas ciências sociais da 

modernidade tardia. Para o autor, instituições coletivas desenvolvidas ao longo do século XIX 
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(como escolas, hospitais, prisões, quartéis etc.) deram origem ao “poder disciplinar” para 

regular e vigiar a espécie humana, os indivíduos e seus corpos (HALL, 2014). O objetivo 

principal do poder disciplinar é produzir “um ser humano que possa ser tratado como um 

corpo dócil” (DREYFUS; RABINOW, 1982 apud HALL, 2014, p. 26), assim, todas as 

esferas da vida do individuo, incluindo sua saúde física e mental, são mantidas sob “controle e 

disciplina, com base no poder dos regimes administrativos, do conhecimento especializado 

dos profissionais e no conhecimento pelas “disciplinas” das Ciências Sociais” (HALL, 2014, 

p.26).  

Apesar de surgir em instituições que lidam com uma grande quantidade de pessoas, a 

forma como o poder disciplinar atua acaba reforçando a individualidade do sujeito através da 

vigilância que gera diversos documentos sobre cada uma das pessoas sujeitas a este poder 

(HALL, 2014). A acumulação e sistematização documental de cada um dos sujeitos facilita a 

compreensão de fenômenos de grandes grupos. Entretanto, para alguns autores, este sistema 

acaba se tornando um paradoxo retroalimentar já que “quanto mais coletiva e organizada a 

natureza das instituições da modernidade tardia, maior o isolamento, a vigilância e a 

individualização do sujeito individual” (HALL, 2014, p. 27). 

O quinto e último grande impacto nas identidades que causaram seu deslocamento no 

século XX é, para Hall (2014), a emergência da crítica teórica e social feitas pelo movimento 

feminista. Segundo o autor, o movimento feminista desponta durante os anos 1960, ao lado de 

outros movimentos de lutas pelos direitos civis, antibelicistas e de contracultura (HALL, 

2014). Os movimentos associados principalmente às revoltas de 1968 possuíam uma ênfase 

peculiar em questões relacionadas à identidade e cultura. Assim, o movimento feminista se 

referia às mulheres, enquanto as lutas raciais chamavam a atenção de pessoas negras e assim 

por diante. Este seria, para Hall (2014), o nascimento das políticas de identidade.  

Segundo Hall (2014), o feminismo estabeleceu uma relação mais direta com os 

processos de descentramento do sujeito cartesiano e sociológico através de sua palavra de 

ordem “o pessoal é político” (HALL, 2014, p. 28). Esta expressão questiona a segregação 

entre a “vida privada” e a “vida pública” das pessoas, uma separação recorrente e quase 

intransponível nos períodos históricos que antecederam a Modernidade tardia. Ao afirmar que 

“o pessoal é político”, a teoria feminista indica que determinados contextos que compõe 

nossas vidas pessoais são tão importantes quanto os contextos políticos que nos rodeiam, 

existindo assim uma urgência em debatermos determinados aspectos de nossa vida pessoal. 

Desta forma, o feminismo abriu espaço para que questões relacionadas ao ambiente 

doméstico, à sexualidade, à violência de gênero e ao mundo do trabalho pudessem ser 
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discutidas de forma mais ampla. Para Hall (2014), outra contribuição do feminismo para o 

deslocamento das identidades foi seu questionamento da “noção de que os homens e as 

mulheres eram parte da mesma identidade, a “Humanidade”, substituindo-a pela questão da 

diferença sexual” (HALL, 2014, p. 28. Grifo do autor.). 

A produção de sujeitos que passam por processos de identificação de gênero é 

também o que confere o deslocamento da identidade contemporânea que este subcapítulo 

busca discutir de maneira aprofundada. Isso porque, como veremos nas próximas páginas, a 

identidade gendrada é, segundo autoras como Judith Butler (2018) e Teresa de Lauretis 

(1994), o resultado de um processo, e não algo inato e coerente à identidade dos indivíduos 

que nascem com órgãos reprodutores femininos ou masculinos.  

Porém, antes de continuarmos é importante fazermos algumas considerações sobre o 

processo histórico, social e teórico de deslocamento das identidades proposto por Hall (2014). 

Primeiro, enquanto a linearidade temporal das mudanças nas concepções de identidade é 

crucial para compreendermos o desenvolvimento das ciências sociais que lidam com este 

tema, acreditamos que este processo deva ser utilizado com cautela quando buscamos 

compreender as subjetividades de determinados grupos com características destoantes dos 

indivíduos do oeste europeu. Por exemplo, nos pareceria anacrônico e descontextualizado 

uma discussão sobre as identidades do Iluminismo nas colônias das Américas sem um recorte 

explícito de raça, classe e gênero.  Afinal, generalizar o sujeito do cogito cartesiano em um 

contexto onde a maior parte da população tinha sua razão, humanidade e liberdade negadas 

através das amarras políticas e econômicas da escravidão soa inadequado.   

Além disso, as questões de identidade também levantam tópicos relativos ao trânsito 

por entre espaços sociais que são cruciais para nossos tempos. Para autoras como Floya 

Anthias (2008), a ênfase na identidade resultou em “uma tendência em tratá-la como um 

atributo que indivíduos ou grupos possuem, ao invés de enxergá-la como um processo” 

(ANTHIAS, 2008, p.7) 
21

. O que Anthias (2008) busca destacar é a importância da realização 

de discussões contextualizadas quando se pensa nos processos de identificação. Este 

raciocínio dialoga diretamente com o as questões que pontuamos no parágrafo anterior. 

Porém, esta autora realiza sua análise na contemporaneidade, onde, para ela, é “cada vez 

maior fragmentação da vida social e ao entrecruzamento das fronteiras e dos limites 

envolvidos nesse processo” (ANTHIAS, 2008, p. 9). Para Anthias (2008), é preciso atenção 

aos contextos que se analisa, especialmente no caso das “políticas de identidade”, pois 

                                                             
21 No original: “(…) a tendency to treat it as a possessive attribute of individual or groups rather than a process” 
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determinadas características de identificação do sujeito podem prevalecer mais que outras em 

determinadas situações. Por exemplo, uma mulher branca pode ter sua identidade étnica mais 

acionada em determinados contextos do que sua identidade gendrada, como em uma análise 

sobre as disparidades salariais entre mulheres (BELLONI, 2017). 

Por fim, a última observação que faremos sobre o texto de Hall (2014) é em relação à 

forma como o autor descreve o movimento feminista e suas contribuições teóricas. O 

movimento feminista, como o conhecemos hoje, tem suas origens na luta pelo sufrágio das 

mulheres e, no caso do feminismo negro, na luta pela abolição da escravatura (RIBEIRO, 

2017). Logo, afirmar que ele “surge” na década de 1960 extingue as contribuições políticas de 

uma geração e descontextualiza a discussão teórica que foi proposta nos meados do século 

XX. Neste ponto, ressaltamos que os feminismos são plurais e a união de movimentos, como 

o feminismo negro ou o interseccional, sob o termo guarda chuva “feminismo” pode apagar a 

diferenciação política e teórica das diversas correntes que buscam abolir a hierarquia social 

por gênero. Por exemplo, utilizar somente o termo “feminismo” acaba reunindo grupos que 

pensam o movimento de maneiras drasticamente diferentes, como as mulheres que acreditam 

em um feminismo trans-excludente e aquelas que incorporam pessoas transexuais em suas 

discussões feministas (BREÑA, 2018). 

A discussão sobre o processo de fragmentação das identidades é um dos pontos 

centrais das discussões feministas na contemporaneidade. Para autoras como Judith Butler 

(2018), a teoria feminista presume a existência de uma identidade coerente compreendida pela 

categoria “mulheres”, “que não só deflagra os interesses e os objetivos feministas no interior 

de seu próprio discurso, mas constitui o sujeito mesmo em nome de quem representação 

política é almejada” (BUTLER, 2018, s.p.). Como nos lembra Butler (2018), o termo 

“representação” aqui utilizado possui dois sentidos primários: o primeiro diz respeito à busca 

por visibilidade e legitimidade política de determinados sujeitos e o outro sentido essencial 

desta palavra diz respeito, segundo a autora, à “função normativa de uma linguagem que 

revelaria ou distorceria o que é tido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres” 

(BUTLER, 2018, s.p.). 

 Enquanto essas observações apresentam fundamentos para as buscas da teoria 

feminista por uma linguagem que represente mulheres de maneira adequada, elas, para Butler 

(2018), também passam a questionar a legitimidade do sujeito “mulheres” como aquele do 

feminismo. Segundo a autora, “Foucault observa que os sistemas jurídicos de poder produzem 

os sujeitos que subsequentemente passam a representar” (BUTLER, 2018, s.p. Grifo da 

Autora.). Logo, na perspectiva de autoras como Butler (2018), é essencial para aqueles que 
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lidam com a crítica feminista compreender que essa categoria de identidade que chamamos de 

“mulheres” é “produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das 

quais se busca emancipação” (BUTLER, 2018, s.p.). 

A categoria “mulheres” também gera questões para os aspectos políticos da crítica 

feminista que ecoam os processos de descentramento dos sujeitos da modernidade tardia 

descritos por Hall (2014). Segundo Butler (2018): 

 

Se alguém “é” mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o termo não 

logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da “pessoa” 

transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o gênero nem 

sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos 

históricos, e porque o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, 

classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente constituídas. 

Resulta que se tornou impossível separar a noção de “gênero” das interseções 

políticas e culturais em que invariavelmente ela é produzida. (BUTLER, 2018, s.p.). 

 

Como colocado acima, para Butler (2018), não só é impossível considerar “gênero” 

de maneira descontextualizada, gerando o apagamento das interseções que se teceram ao 

longo do processo de identificação de cada sujeito, mas também é questionável considerar a 

categoria “mulheres” como uma identidade universal. A ideia de que “mulheres” é um termo 

unificador da experiência de indivíduos de todo o globo parte, como explica Butler (2018), da 

concepção de que “a opressão das mulheres possui uma forma singular, discernível na 

estrutura universal ou hegemônica da dominação patriarcal ou masculina” (BUTLER, 2018, 

s.p.). Enquanto a ideia de um patriarcado universal vem sido criticada por falhar em explicar 

os mecanismos de opressão de gênero em determinados contextos culturais (e por seu teor 

colonialista), a ideia de uma “concepção genericamente compartilhada das ‘mulheres’” 

(BUTLER, 2018, s.p.) tem persistido na literatura acadêmica, nos discursos políticos e nos 

discursos midiáticos. 

É interessante observar que enquanto a categoria universal “mulheres” não consegue 

ser comprovada através de observações empíricas, a insistência de certos discursos feministas 

em utilizar este termo desta forma para criar um sujeito para suas análises e propostas 

políticas cria um paradoxo (BUTLER, 2018).  Para autoras como Butler (2018), é necessário 

um olhar crítico às categorias de identidade que são “minadas pelas restrições do discurso 

representacional em que funcionam” (BUTLER, 2018, s.p.). Para tanto, na visão desta autora, 

é necessário “uma política feminista que torne a construção variável da identidade como um 

pré-requisito metodológico e normativo, senão como um objetivo político” (BUTLER, 2018, 

s.p.).  
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A categoria unificante “mulheres” apresenta outro desafio para a teoria feminista. 

Enquanto algumas autoras consideram que o gênero é definido pelo sexo durante a gestação, 

outras acreditam que “o gênero é culturalmente construído: consequentemente, não é nem o 

resultado casual do sexo nem tampouco tão aparentemente fixo como o sexo” (BUTLER, 

2018, s.p.). Assim, a unidade interna da identidade “mulher” sofre outro deslocamento com a 

emergência desta perspectiva. Porém, cabe questionarmos se o próprio “sexo biológico” não 

seria ele mesmo uma interpretação cultural. Isso porque, ao observar a forma como alguns 

discursos alegam que gênero é diretamente dependente do sexo, Butler (2018) afirma que a 

própria ideia de um “sexo biológico” é resultado de determinados tipos de discursos, e não 

algo imanente da natureza onde os gêneros, provenientes da cultura, se fixariam. Logo, esta 

autora afirma que: 

 

O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de 

significado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica): tem de designar 

também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são 

estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para a cultura como o sexo está para 

natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual “a natureza sexuada” ou 

“um sexo natural” é produzido e estabelecido como pré-discursivo, anterior à 

cultura, uma superfície politicamente neutra sobre qual age a cultura. (BUTLER, 

2018, s.p. Grifos da autora) 

 

O caráter cultural do “sexo biológico” se torna ainda mais evidente quando 

lembramos, por exemplo, das crianças que sofrem variações congenitais e nascem com 

diferenças anatômicas em suas genitálias onde é impossível determinar se elas pertencem ao 

“sexo masculino” ou ao “sexo feminino”. Apesar de muitas vezes nascerem saudáveis, as 

pessoas intersexo, como são chamadas, são comumente submetidas, desde recém-nascidas até 

a fase adulta, a cirurgias “corretivas”, onde seus responsáveis legais ou a equipe médica 

podem escolher um determinado sexo para o paciente e realizar intervenções que podem 

causar “danos psicológicos e fisiológicos severos” 
22

 (VAGIANOS, 2018).  

Tendo em vista a dificuldade da articulação do conceito de gênero na teoria feminista 

sem que ele seja limitado ao discurso das diferenças sexuais, a professora Teresa de Lauretis 

propôs o seguinte conceito de gênero a partir das ideias de Michel Foucault: 

 

Pode-se começar a pensar o gênero a partir de uma visão teórica foucautiana, que vê 

a sexualidade como uma “tecnologia sexual”; desta forma, propor-se-ia que também 

o gênero, como representação e como auto-representação, é produto de diferentes 

tecnologias sociais como o cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e 

práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas da vida cotidiana. 

(LAURETIS, 1994, p. 208) 

                                                             
22

 No original: “severe psychological and physiological harm” 
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Desta forma, para esta autora, gênero e sexo não são preexistentes ao sujeito, mas na 

verdade se tratam do “conjunto de efeitos produzidos em corpos, comportamentos, e relações 

sociais” (FOUCAULT, 1985 apud LAURETIS, 1994, p. 208) por uma tecnologia política, 

isto é, por instituições como aquelas relacionadas ao universo jurídico, médico e escolar. 

Tendo em vista o conceito proposto, Lauretis (1994) faz quatro considerações sobre gênero 

que são cruciais para a compreensão de sua ideia. A primeira é que “gênero é (uma) 

representação – o que não significa que não tenha implicações concretas ou reais, tanto sociais 

ou materiais, na vida das pessoas” (LAURETIS, 1994, p. 209). Para ela, gênero não é a 

representação de um indivíduo, mas sim de relações sociais de pertencimento a determinados 

grupos. Essas relações se formariam dentro do sistema simbólico de cada cultura e adotariam 

hierarquias de acordo com cada contexto (LAURETIS, 1994).  Como a autora ressalta, 

“qualquer sistema de sexo-gênero está sempre intimamente interligado a fatores políticos e 

econômicos em cada sociedade” (LAURETIS, 1994, p. 211).   

A segunda consideração que a autora faz sobre sua teoria é que “a construção do 

gênero é o produto e o processo tanto da representação quanto da auto-representação” 

(LAURETIS, 1994, p. 217), indicando que, para ela, gênero resulta da confluência das ideias 

socialmente aceitas sobre o que significa pertencer a determinado gênero (representação) e da 

experiência histórica, localizada e individual de se pertencer a determinado gênero (auto-

representação). Para desenvolver esta ideia, ela menciona a concepção de ideologia 

desenvolvida por Louis Althusser que afirma que “toda ideologia tem a função (que a define) 

de constituir indivíduos concretos em sujeitos” (ALTHUSSER, 1971 apud LAURETIS, 1994, 

p. 212). Para Lauretis (1994), existe uma similaridade entre o objetivo da ideologia descrita 

por Althusser com o objetivo do gênero, a diferença é que a ação que define o gênero é 

“constituir indivíduos concretos em homens e mulheres” (LAURETIS, 1994, p. 2013), isto é, 

simplificar a complexidade e a diversidade dos comportamentos relacionados aos gêneros ao 

encaixar os indivíduos nas habituais categorias “homens” e “mulheres”. Ao relacionar suas 

ideias com as de Althusser, a autora afirma que o campo da ideologia é um “locus 

privilegiado para da construção de gênero” (LAURETIS, 1994, p. 214), e frisa que o estudo 

da ideologia precisa ser contextualizado em relação às práticas e os discursos que circulam na 

cultura analisada.  

O terceiro aspecto crucial sobre sua teoria que é levantado no texto é que a 

“construção do gênero ocorre hoje através das várias tecnologias do gênero (p. ex., o cinema) 

e discursos institucionais (p. ex., o da teoria) com poder de controlar o campo do significado 
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social e assim produzir, promover e implantar representações de gênero” (LAURETIS, 1994, 

p. 228) 
23

. Lauretis (1994) aborda profundamente o exemplo do aparelho cinematográfico que, 

apesar de dizer respeito ao universo do cinema e não das animações televisivas, acreditamos 

ser crucial para a análise de nosso objeto de pesquisa. Para ela, esse aparelho desenvolve 

representações de gênero de formas muito específicas relacionadas ao universo audiovisual e 

estas representações, por sua vez, acionam envolventes mecanismos de identificação de 

acordo com o gênero dos membros da audiência de cada filme. Em suas palavras temos que: 

 

A teoria do aparelho cinematográfico se preocupa mais do que Foucault em 

responder a ambas as partes do meu questionamento inicial: não apenas o modo pelo 

qual a representação de gênero é construída pela tecnologia específica, mas também 

como ela é subjetivamente absorvida por cada pessoa a que se dirige. Para a segunda 

parte da questão, a ideia crucial é o conceito de plateia, que a teoria feminista 

estabeleceu como um conceito marcado pelo gênero; o que equivale dizer que as 

maneiras pelas quais cada pessoa é interpelada pelo filme, as maneiras pelas quais 

sua identificação é solicitada e estruturada no filme específico, estão íntima e 

intencionalmente sendo explicitamente relacionadas ao gênero do espectador. 

(LAURETIS, 1994, p. 222) 

 

Por fim, o quarto e último ponto que a autora destaca em sua discussão sobre gênero 

é que "paradoxalmente, portanto, a construção do gênero também se faz por meio de sua 

desconstrução” (LAURETIS, 1994, p. 209). Neste momento do texto é dado destaque às 

teorias, sejam elas feministas ou não, que investigam a questão de gênero de forma crítica, 

mas que acabam criando por si só novas concepções de gênero.  Como exemplo de seu 

raciocínio, ela cita teorias como as proposições para a figura puramente textual da 

feminilidade descrita por Derrida e os estudos sobre a diferença sexual realizados por 

Foucault (LAURETIS, 1994). Para Lauretis (1994), essas formas de pensar, que abordam 

gênero de forma descontextualizada de seus sistemas de opressão e de resistência, acabam 

negando o papel da diferença de gênero na subjetividade real da categoria mulheres, isto 

porque, ao abordarem o tema “mulheres” de forma difusa, essas teorias não se ocupam em 

observar os contextos históricos e sociais destes indivíduos. Ela destaca que essa abordagem 

epistemológica de grande parte da filosofia “nada mais é do que o velho hábito mental [dos 

filósofos] de pensar o masculino como sinônimo de universal (...), o velho hábito de 

transformar as mulheres em metáfora” (BRAIDOTTI, s.d. apud LAURETIS, 1994, p. 235).  

Tendo em vista os complexos processos da identidade gendrada e as questões 

conceituais e políticas que esse tema envolve, cabe agora refletir sobre quem estamos falando 

neste trabalho quando afirmamos que o objetivo geral desta pesquisa é “compreender como os 
                                                             
23

 O uso das abreviações informais neste trecho é devido ao fato desta ser uma citação direta das palavras da 

autora.  
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papéis de gênero e outros comportamentos sociais presentes no folclore e nas culturas latino-

americanas foram representados na animação “Elena de Avalor” (GERBER, 2016) da 

Disney”. A forma como Lauretis (1994) retoma o debate sobre o sujeito do feminismo é 

importante para as observações a seguir já que, segundo a autora: 

 

Com a expressão “sujeito do feminismo” quero expressar uma concepção ou 

compreensão do sujeito (feminino) não apenas diferente da Mulher com letra 

maiúscula, (...) mas também como diferente de mulheres, os seres reais, históricos e 

os sujeitos sociais que são definidos pela tecnologia de gênero e efetivamente 

“engendrados” nas relações sociais. 

 

Neste trabalho, não visamos utilizar o termo generalizante Mulheres quando 

exploramos o tipo de representação proposto pela animação em questão, mas, sim, 

vislumbramos um sujeito histórico e localizado que emergiu nas antigas colônias pertencentes 

a países da península ibérica denominado “mulher latino-americana”. É crucial observar que, 

como vimos na Introdução desta pesquisa, este sujeito vem sendo acionado pelo mercado de 

bens de consumo e culturais como um público interessante para a expansão do capitalismo. 

Esta observação tem, ao longo da pesquisa, acionado dúvidas sobre a legitimidade do termo 

“mulher latino-americana” como um conceito efetivamente politizado e localizado no lugar de 

uma forma generalizante de se designar uma variedade imensa de sujeitos marcados por 

determinadas hierarquias de gênero.  

No capítulo seguinte pretendemos questionar o que os sujeitos que compõem a 

categoria “mulher latino-americana” compreendem por este conceito (“mulher latino-

americana”) na contemporaneidade e o que o mercado e empresas, especialmente a Disney, 

entendem por esta mesma tipologia. Mas antes, dando prosseguimento a este capítulo em que 

buscamos primeiramente compreender os enlaçamentos relacionados a gênero que envolvem 

essa discussão, será debatido o papel das mídias e do cotidiano nas tecnologias de gênero. 

 

 

2.2 DESCONSTRUÇÃO DOS ESTEREÓTIPOS NA MÍDIA E A POSTURA CRÍTICA NO 

COTIDIANO: DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

Segundo a filósofa marxista Agnes Heller, “a vida cotidiana é a vida de todo 

homem” (HELLER, 2016 [1970], s.p. Grifo da autora.). Esta afirmação indica que, para ela, 

nenhum homem, sem qualquer exceção, vive sua vida completamente sem uma cotidianidade. 

Porém, Heller também afirma que “a vida cotidiana é a vida do homem inteiro” (HELLER, 
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2016 [1970], s.p. Grifo da autora.). Isso significa que o cotidiano se expande por todos os 

aspectos da vida de cada uma das pessoas, contemplando tanto o homem com suas próprias 

individualidades e considerando as particularidades de cada acontecimento de seu dia-a-dia, 

quanto à sua inserção em uma coletividade. Assim, o cotidiano é, para a autora, tanto 

heterogêneo e hierárquico, uma vez que as diversas esferas da vida demandam do indivíduo 

todas as suas “capacidades” e os contextos dos âmbitos público e privado de cada um 

influenciam qual esfera é a mais importante do momento, impedindo aos homens de se 

desenvolverem por completo devido à falta de oportunidades, ausência de tempo entre outros 

fatores (HELLER, 2016 [1970]). 

A possível carência de chances de desenvolvimento dos homens no cotidiano 

heterogêneo e hierárquico descrito por Agnes Heller se conecta com o tema estereótipos, 

discutido no subcapítulo anterior, sob um ponto de vista crítico. Segundo João Freire Filho 

(2005 apud BRAGAGLIA; MARTINS; DIAS, 2017, p.121), estereótipos são também 

“estratégias ideológicas de construção simbólica” com objetivo de naturalizar e universalizar 

as condutas e identidades que se originam nas “estruturas de dominação”. Sob esta 

perspectiva, que se aproxima de alguns conceitos de ideologia, estereótipos são ferramentas 

úteis para a legitimação da opressão de determinados grupos, o que muitas vezes resulta em 

sua exclusão e na falta de acesso a direitos fundamentais.  

A falta de tempo que impede o desenvolvimento dos indivíduos no cotidiano, como 

já foi descrito, também tem uma conexão com a questão dos estereótipos. Nossas vidas, em 

especial no século XXI, são sobrecarregadas de informações que vêm e vão em alta 

velocidade. Logo, algumas pessoas tendem a se resguardar através do emprego de 

estereótipos que, neste caso, consiste em “frequentemente apenas um meio de 

simplificar/agilizar nossa visão de mundo” (JABLONSKI, 2010, apud BRAGAGLIA; 

MARTINS; DIAS, 2017, p.122). Porém, destacamos aqui que, como foi descrito por João 

Freire Filho (2005), enquanto essa utilização de estereótipos não necessariamente tem o 

objetivo de dominação, ela ainda assim privilegia a pressa e a prontidão frente à 

heterogeneidade do mundo, podendo de qualquer forma resultar em consequências 

prejudiciais para os grupos estereotipados e na reprodução e consolidação dos estereótipos 

desenvolvidos para justificar a subjugação de determinados indivíduos.  

Outro autor que nos auxilia a relacionar a compreensão do cotidiano com as questões 

dos estereótipos é Karel Kosik (2002 [1963]) em seu livro “Dialética do concreto”, onde o 

autor reflete sobre o que significa a categoria generalizante “homem” entre outras análises. 

Kosik (2002 [1963]) divide o termo em duas formas distintas de engajamento com o mundo: a 
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primeira forma é a do homem da “práxis utilitária cotidiana” e a segunda é a do homem da 

“práxis revolucionária da humanidade” (KOSIK, 2002 [1963]), conforme será explicado logo 

adiante. Para este autor, a atitude imediata do homem confrontado com a realidade “não é a de 

um abstrato sujeito cognoscente, de uma mente que examina a realidade especulativamente” 

(KOSIK, 2002 [1963], p.13), mas sim de um ser que no lugar de questionar continuamente o 

que observa e vivencia, apreende o mundo a partir de “suas próprias representações das coisas 

e elabora todo um sistema correlativo de noções que capta” (KOSIK, 2002 [1963], p.14). O 

recente aumento dos casos de sarampo em todo o mundo, relacionado à intensificação da 

criação e compartilhamento de notícias falsas sobre vacinação através de redes sociais 

(WILSON, 2019), é um exemplo da contemporaneidade que ilustra o homem acrítico do 

cotidiano descrito por Kosik (2002 [1963]). 

Logo, para Kosik, esse homem da práxis utilitária é capaz de agir e conduzir sua 

vida, mas não efetivamente compreender a realidade. Esse homem vive no mundo da 

“pseudoconcreticidade” (KOSIK, 2002 [1963], p.15), onde a “essência das coisas” é 

explicitada e ocultada pelos “fenômenos naturalizados”. Segundo este autor, podemos 

compreender a realidade social a partir da relação entre “fenômeno” e “essência”, onde 

fenômeno (social) diz respeito às coisas empíricas, que são percebidas, mas, como vimos no 

parágrafo anterior, não são questionadas de imediato (KOSIK, 2002 [1963]). Por sua vez, a 

“essência” é a estrutura que contém em si as origens e os fundamentos históricos e sociais dos 

“fenômenos” (KOSIK, 2002 [1963]). Assim, o mundo da “pseudoconcreticidade” seria o 

falso entendimento de que a realidade concreta se restringe aos fenômenos 
24

. Nas palavras do 

autor, a “pseudoconcreticidade” é: 

 

O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum 

da vida humana, que, com sua regularidade, imediatismo e evidência, penetram na 

consciência dos indivíduos agentes, assumindo um aspecto independente e natural. 

(KOSIK, 2002 [1963], p.15) 

 

A partir da descrição de Kosik, podemos compreender que o mundo da 

pseudoconcreticidade é um ambiente altamente propício para a criação, circulação e 

fortalecimento de estereótipos da mesma forma que é propício para o homem da práxis 

utilitária reproduzir estereótipos. Para Kosik (2002 [1963]), o homem da práxis utilitária é o 

homem “preocupado”, porém, aqui o autor não se refere à “preocupação” como um estado 

mental ou algo que o homem possui. Na verdade, para ele, ‘“a preocupação” é o enredamento 

                                                             
24 Ressaltamos que, pela teoria de Kosik (2002 [1963]), é incorreto afirmar que somente a “essência” constitui a 

realidade. Este autor frisa que “a realidade é a unidade do fenômeno e da essência” (KOSIK, 2002 [1963], p.16). 
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do indivíduo no conjunto das relações que se lhe apresentam como mundo prático-utilitário” 

(KOSIK, 2002 [1963], p.70). O que é indicado com essa afirmação é que o homem como 

“preocupação”, ou o homem da práxis-utilitária, esquece que o mundo é resultado da criação 

humana e o naturaliza como um contexto imutável e pré-estabelecido.  

Para este autor, as origens desse engajamento do homem com o mundo podem ser 

encontradas na economia (esfera de produção do mundo do trabalho) já que “o preocupar-se é 

o aspecto fenomênico do trabalho abstrato
25

” (KOSIK, 2002 [1963], p.73). Pelo ponto de 

vista deste autor, as numerosas subdivisões do trabalho e sua subsequente despersonalização 

reduzem o ato de trabalhar para manipulação e ocupação, isto é, reduzem o trabalho ao 

manuseio de ferramentas e à simples presença no local de produção. E a consequência direta 

desse aspecto é que o indivíduo inserido nesse sistema perde a noção do todo e foca somente 

em partes arbitrariamente isoladas desse todo.  

Segundo Kosik (2002 [1963]), existe uma forte relação entre a vida cotidiana e a 

“preocupação”. Ele afirma que todo o modo de existir no mundo tem uma cotidianidade 

(KOSIK, 2002 [1963]) e “a vida cotidiana é antes de tudo organização [...]; a repetição de 

suas ações vitais é fixada na repetição de cada dia, na distribuição do tempo em cada dia” 

(KOSIK, 2002 [1963], p.80). Concomitantemente, a repetição de ações presente na vida 

cotidiana é fundamental no ato de “preocupar-se”, no qual as “ações repetidas todos os dias, já 

de há muito se transformaram em hábitos e, portanto, são executadas mecanicamente” 

(KOSIK, 2002 [1963], p.74). Logo, na obra deste autor, a “preocupação” é um aspecto 

fundamental do cotidiano da contemporaneidade. Entretanto, ressaltamos que, para Kosik 

(2002 [1963]), a vida cotidiana não é o oposto dos eventos extraordinários ou da História, ela 

se trata do ritmo temporal da trajetória individual de cada um. Para ele, o modo de viver da 

cotidianidade trata-se de um “irrefletido mecanismo de ação e de vida” (KOSIK, 2002 [1963], 

p.80), ou seja, na “preocupação”, o homem absorvido pelo cotidiano considera o mundo como 

algo familiar e acabado, e não uma inacabada construção do próprio homem. 

Por outro lado, ainda segundo este autor, o “homem da práxis revolucionária” seria 

uma figura com capacidade de observar a realidade de forma crítica, tendo consciência de que 

a mesma é fruto do trabalho humano e de que não se trata de contexto imutável e pré-

estabelecido (KOSIK, 2002 [1963]). Ou seja, o “homem da práxis revolucionária” seria o 

oposto do “homem da práxis utilitária cotidiana” da preocupação e, neste caso, tenderia a 

                                                             
25

 O termo “trabalho humano abstrato” foi desenvolvido pelo filósofo Karl Marx (2017 [1867]) para expressar a 

forma de trabalho que perde seus aspectos específicos (como aquela de um sapateiro, costureiro ou cozinheiro) e 

passa a ser considerada como um dispêndio de energia física e intelectual.  
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observar outros indivíduos de acordo com suas especificidades e não sob uma crença 

naturalizada que limita a amplitude de comportamentos, sensibilidades e capacidades de 

terceiros.  

Apesar de descreverem o cotidiano como um espaço propenso à alienação e, por 

consequência, ao fortalecimento e disseminação de estereótipos, tanto Agnes Heller quanto 

Karel Kosik enxergam formas de escaparmos ao imediatismo obscuro da cotidianidade. Por 

sua vez, Heller (2016 [1970]) afirma que existe uma abundância de escolhas a serem feitas na 

vida cotidiana e elas se dividem em dois grupos: aquelas que são indiferentes no ponto de 

vista moral (como, por exemplo, uma cliente de um mercado que escolhe quais batatas irá 

comprar do mostruário do estabelecimento) e aquelas que envolvem motivações 

decididamente morais (como uma cliente que decide se furta ou não uma embalagem de café 

do mesmo mercado).  A moral, segundo Heller, “é uma relação entre as atividades humanas. 

Essa relação é [...] a conexão da particularidade com a universalidade genericamente 

humana” (HELLER, 2016 [1970], s.p. Grifos da autora). Logo, moral seria tudo aquilo que 

nos leva a ponderar nossas aspirações particulares frente às necessidades da sociedade. Por 

consequência, para a autora, as escolhas morais possuem um potencial notório de interromper 

a vida cotidiana. Para ela: 

 

Quanto maior é a importância da moralidade, do compromisso pessoal, da 

individualidade e do risco (que vão sempre juntos) na decisão acerca de uma 

alternativa dada, tanto mais facilmente essa decisão eleva-se acima da 

cotidianidade e tanto menos se pode falar de uma decisão cotidiana. Quanto mais 

intensa é a motivação do homem pela moral, isto é, pelo humano genérico, tanto 

mais facilmente sua particularidade se elevará (através da moral) à esfera da 

genericidade. (HELLER, 2016 [1970], s.p. Grifos da autora). 

 

Segundo a autora, portanto, as escolhas e atitudes de cunho moral provocam o 

indivíduo a pensar sobre as possibilidades das ações que pode tomar e quais são as possíveis 

consequências da sua opção. Assim, cada pessoa que encontrasse um dilema moral tenderia a, 

brevemente, se desvencilhar de sua singularidade e necessidades imediatas e adotaria uma 

postura reflexiva, levando em consideração “a herança moral do passado da humanidade e a 

exigência moral da época” (HELLER, 2016 [1970], s.p.).  

Este processo de “homegeneização”, ou de suspensão da vida cotidiana, possui 

algumas características que são relevantes para a discussão que se almeja nessa dissertação. 

Primeiro é importante ressaltar que, segundo a autora, o rompimento individual com o 

cotidiano é sempre temporário. Para ela, “as paixões e os sentimentos orientados para o “Eu” 

não desaparecem” (HELLER, 2016 [1970], s.p.), apenas se voltam, por um período de tempo 
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determinado, a desenvolverem a consciência crítica do indivíduo no mundo. Neste sentido, é 

importante destacar que, como vimos anteriormente, todos os homens vivem e viveram vidas 

cotidianas, incluindo aqueles que suspenderam seus cotidianos, expondo ainda mais a 

transitoriedade da interrupção individual da cotidianidade.  

Porém, segundo a filósofa, “as formas de elevação da vida cotidiana que produzem 

objetivações duradouras são a arte e a ciência” (HELLER, 2016 [1970], s.p. Grifos da autora) 

26
. Sobre a primeira categoria citada, a autora afirma que a arte rompe com a espontaneidade 

do pensamento cotidiano, pois tem como essência “a autoconsciência e a memória da 

humanidade” (HELLER, 2016 [1970]). Isto indica que, na concepção de Heller (2016 

[1970]), a obra de arte necessariamente invoca a reflexão e a desnaturalização do processo 

histórico à sua audiência. Ainda segundo Heller (2016 [1970]), a ciência, por sua vez, tem o 

potencial de provocar a ponderação dos indivíduos sobre as relações entre o todo e o singular, 

levando a questionamentos sobre a solidez dos fenômenos e conceitos da vida cotidiana. Em 

suas palavras, o universo científico interrompe o cotidiano através da “ciência da sociedade, 

na medida em que desantropocentriza (ou seja, deixa de lado a teologia referida ao homem 

singular); e a ciência da natureza graças ao seu caráter desantropomorfizador” (HELLER, 

2016 [1970], s.p.).  

Esta linha de pensamento de Agnes Heller implica em alguns questionamentos sobre 

o processo de produção de obras como a animação “Elena de Avalor" (GERBER, 2016) que 

são relevantes para a análise que se almeja aqui. Como foi discutido anteriormente neste 

capítulo, estereótipos são ferramentas eficazes de exclusão social que proliferam no cotidiano 

alienante. Entretanto, a interrupção do cotidiano e através do pensamento crítico é um 

mecanismo central para a desconstrução de estereótipos. Para que qualquer obra audiovisual 

tenha o potencial de suspender o cotidiano de sua audiência e a levar a refletir acerca do papel 

social e histórico que exercem em suas vidas diárias, é necessário que a equipe criativa por 

trás deste produto cultural saiba discernir entre as representações generalizadoras e 

estereotípicas do cotidiano daquelas que realmente trazem à tona a essência daquilo que está 

sendo representado. Ademais, no caso de animações e filmes de grandes conglomerados de 

entretenimento como a The Walt Disney Company, é importante que se tenha interesse 

econômico relevante para lançarem obras que desafiem as concepções de mundo pré-

estabelecidas nas mentes de seu público. 

                                                             
26 O termo “objetivações” utilizado nesta citação significa “tornar algo concreto”. Assim, para Heller (2016 

[1970]) a arte e a ciência seriam as formas suspenção do cotidiano com mais efeitos concretos e duradouros.  
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Nesta questão, se Agnes Heller aponta para a arte e a ciência como as formas mais 

efetivas para suspender a vida cotidiana, Karel Kosik deixa claro que, para ele, não existe uma 

real forma de resistência inserida na cotidianidade e que a “dialética da totalidade  concreta” e 

a “práxis revolucionária” são as únicas maneiras do homem recuperar a consciência de seu 

papel central na História e destruir a pseudoconcreticidade. Para este autor a “dialética da 

totalidade concreta” (ou “método dialético”) consiste em uma espécie de “via de mão dupla” 

científica que liga os fenômenos abstratos da vida cotidiana à concreticidade da essência das 

coisas. Em suas palavras, o método dialético é um “movimento da parte para o todo e do todo 

para a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno” (KOSIK, 2002 

[1963], p.37). O autor ressalta que este método possui regras rígidas que, se não forem 

seguidas, a investigação dialética “não passa de especulação vazia” (KOSIK, 2002 [1963], 

p.37). As etapas científicas do método dialético descritas por ele são: 

 

“1) minuciosa apreciação da matéria, pleno domínio do material, nele incluídos 

todos os detalhes históricos aplicáveis disponíveis; 

2) análise de cada forma de desenvolvimento do próprio material; 

3) investigação da coerência interna, isto é, determinação da unidade de várias 

formas de desenvolvimento.” (KOSIK, 2002 [1963], p.37).   

 

Ressaltamos aqui que Karel Kosik é um autor marxista e que sua obra possui sempre 

um horizonte revolucionário, logo, a práxis revolucionária assume papel central na maneira 

que este autor acredita que podemos romper com o cotidiano. Anteriormente vimos que Kosik 

e Heller compartilham a concepção de que todos os indivíduos estão imersos na 

cotidianidade. Assim, para Kosik, se inúmeras pessoas se encontram imersas na cotidianidade, 

as contradições da vida de cada dia podem ser interrompidas se a cotidianidade de todas essas 

pessoas for interrompida. E, para o autor, a forma de afastar as pessoas da familiaridade de 

suas rotinas é exercendo uma “violência” (KOSIK, 2002 [1963], p.89), como uma guerra, por 

exemplo, sobre a cotidianidade. 

Esta ideia, de que uma “violência” (KOSIK, 2002 [1963], p.89) precisa ser 

implementada contra a cotidianidade para destruir a prevalência da posição acrítica dos 

indivíduos, deve ser também estendida para a arte moderna. Para este autor, “a representação 

da verdade da realidade humana é justamente considerada como algo distinto dessa mesma 

realidade e, portanto, não nos pode tranquilizar” (KOSIK, 2002 [1963], p.90). Essa 

observação é relevante já que, para Kosik (2002 [1963]), o homem quer desenvolver sua 

potencialidade física e mental e, assim, ele busca nas artes uma forma de “realizar a 

autenticidade” (KOSIK, 2002 [1963], p.90). Logo, no impacto existencial que pode ser 
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causado pelas artes, o indivíduo pode despertar para sua própria potencialidade. Entretanto, se 

as artes somente tiverem o propósito de “tranquilizar” e não o de causar questionamentos, este 

indivíduo continuará preso à cotidianidade alienante.  

Tendo em mente a posição política e teórica de Karel Kosik, podemos tecer algumas 

considerações sobre os trabalhadores criativos da Disney. Eles podem até buscar por si só 

exercer o método dialético e escapar da alienação de suas vidas cotidianas. Entretanto, suas 

obras (animações e filmes), que são produzidas sob a lógica do capitalismo com o objetivo 

principal de entreter crianças e adultos e motivar o consumo de produtos licenciados, 

dificilmente seriam consideradas por Kosik uma resistência real à cotidianidade alienante 

independentemente do seu conteúdo. Em contrapartida, é importante dizer que nas primeiras 

décadas do século XXI nota-se um número crescente de práticas de “ativismo de consumo” 

(DOMINGUES; MIRANDA, 2018), que recorrem às redes sociais para exigir obras 

audiovisuais que escapem das generalizações cotidianas aos grandes produtores de produtos 

culturais de massa. 

Através do uso de hashtags e postagens de cunho emocional, por exemplo, fãs e 

ativistas recorreram às redes exigindo melhor representação de determinadas identidades em 

obras voltadas para o público infanto-juvenil, em especial nos lançamentos da Disney. O 

público da franquia Vingadores se perguntou por anos, através do movimento “Where’s Black 

Widow?”, onde estariam os brinquedos da personagem Viúva Negra (interpretada por Scarlett 

Johansson), que por quase uma década foi a única personagem mulher de proeminência nos 

filmes dessa franquia cinematográfica (BOBOLTZ, 2015). Quando Rey (interpretada por 

Daisy Ridley), a protagonista do aguardado retorno da franquia Star Wars aos cinemas, foi 

deixada de lado nas ações promocionais e nos brinquedos do longa-metragem, os fãs tomaram 

as redes com a hashtag #wheresrey (HAWKES, 2016).  

Por mais que tenha alcançado uma proeminência nos dias atuais, a jornalista 

canadense Naomi Klein (2002) nos lembra que o fenômeno onde consumidores protestam por 

melhor representação em produtos e na mídia não é algo inédito na história humana e que a 

relação entre as marcas e seus consumidores jovens no final dos anos 1980 e início dos anos 

1990 podem oferecer reflexões imprescindíveis sobre essas manifestações. Falaremos agora 

sobre tais práticas sociais e discursos midiáticos que aparentemente buscam suspender o 

pensamento acrítico da cotidianidade de indivíduos de todo o globo.  

Segundo Klein (2002), fora do universo universitário do final do século XX, as 

pautas acerca de igualdade racial, igualdade de gênero e de sexualidade tinham objetivos 

específicos e bem delineados, como o fim da violência policial contra pessoas negras e a 
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liberação do casamento de casais homoafetivos. Porém, a autora ressalta que este tipo de 

resistência organizada não prendia a atenção dos estudantes universitários de seu convívio, 

que preferiram se dedicar a questões de ““ representação” - um conjunto frouxamente 

definido de queixas apresentadas principalmente contra a mídia, o currículo educacional e a 

língua inglesa” (KLEIN, 2002, s.p.). 

A autora complementa afirmando que na falta de uma estratégia política bem 

definida, a questão da representação deixou de ser um dos muitos elementos necessários na 

luta contra a opressão e se tornou o único, e, para os jovens universitários descritos, segundo a 

autora, todos os problemas das minorias da época poderiam ser traçados exclusivamente para 

as estruturas de poder simbólico, como o sistema educacional e a mídia (KLEIN, 2002). A 

jornalista destaca ainda que “para uma geração que cresceu com a mídia, transformar o 

mundo através da cultura pop era sua segunda natureza. O problema era que essas fixações 

começam a nos transformar no processo” (KLEIN, 2002, s.p.).  

Por esse “processo”, Klein (2002) entende a forma como as marcas e empresas de 

mídia acolheram as queixas daquela geração através de suas novas estratégias de marketing 

segmentado. Segundo ela, agências de cool hunting e especialistas da área de comunicação e 

marketing frisavam “que as empresas de bens de consumo somente sobreviveriam se 

construíssem impérios corporativos em torno de ‘identidades de marca’” (KLEIN, 2002, s.p.). 

Para a autora, o uso de expressões, estéticas e pautas dos movimentos sociais nas campanhas 

promocionais transformavam, aos olhos de uma audiência aflita por representação, produtos 

em “aliados na luta” (KLEIN, 2002, s.p.). 

Uma avaliação cuidadosa e contextualizada precisa ser feita na hora de julgarmos se 

a adoção de pautas sobre identidade na comunicação de determinada empresa trata-se de 

conveniência econômica ou de um real esforço para dar destaque àqueles relegados a papéis 

secundários e estereotipados. Porém, ressaltamos que, para esta autora, “na ausência de metas 

políticas mais tangíveis, qualquer movimento que trate da luta por melhores espelhos sociais 

está fadada a cair vítima de seu próprio narcisismo” (KLEIN, 2002, s.p.). A ênfase que é dada 

por Klein (2002) na necessidade de ação política concreta e organizada, onde as 

reivindicações por melhor representação de minorias em bens culturais são uma, e não a 

única, das estratégias no processo de justiça social se encaixa de forma coesa com as ideias 

acerca do novo objetivo da teoria crítica descrito pelo sociólogo e filósofo polonês Zygmunt 

Bauman (2001).  

Segundo este autor, a crítica compulsiva da realidade, um dos elementos 

constituintes da modernidade, deu origem a dois tipos de indivíduos: os indivíduos “de jure” e 
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os indivíduos “de facto” (BAUMAN, 2001). A primeira categoria busca individualizar as 

causas e soluções dos problemas sociais que os assolam a fim de compreendê-las melhor. 

Quando deparados com a adversidade, os indivíduos de jure “são naturalmente tentados a 

reduzir a complexidade de sua situação a fim de tornarem as causas do sofrimento tangíveis e, 

assim, tratáveis” (BAUMAN, 2001, p.48). Por outro lado, os indivíduos de facto seriam 

aquelas pessoas atentas à origem social e coletiva dos obstáculos ao desenvolvimento da 

sociedade, ou, nas palavras do autor, aquelas capazes de “ganhar controle sobre seus destinos 

e tomar decisões que realmente desejam” (BAUMAN, 2001, p.48). 

Para Bauman (2001), existe um abismo perigoso entre essas duas categorias de 

indivíduos e superá-lo não é tarefa de esforços individuais, mas sim da “Política com P 

maiúsculo” (BAUMAN, 2001, p.49). A distância entre os indivíduos de jure e os de facto 

surge a partir do esvaziamento da “Ágora”, que, para o autor, ainda retém o significado 

cunhado pelos gregos antigos como um local onde os problemas privados dos indivíduos que 

compõem a coletividade são levantados em busca de soluções públicas efetivas, agindo assim 

como uma espécie de intermediário entre o público e privado (BAUMAN, 2001). Para este 

autor, com a ascensão dos indivíduos de jure, as esferas da vida privada buscam colonizar o 

espaço público, obscurecendo aquilo que não pode ser interpretado de forma individualista.  

Neste cenário, para Bauman (2001), a teoria crítica precisa repensar seus objetivos. 

Na visão deste autor, a teoria crítica, que antes se ocupava de proteger a vida privada dos 

expansivos Estados autoritários, tem na contemporaneidade a missão de recuperar a vida 

pública, atraindo novamente os cidadãos e as esferas de poder para a Política. Em suas 

palavras, Bauman (2001) afirma que: 

 

A mesa foi virada, por assim dizer: a tarefa da teoria crítica foi invertida. Essa tarefa 

costumava ser a defesa da autonomia privada contra as tropas avançadas da “esfera 

pública”, soçobrando sob o domínio opressivo do Estado onipotente e impessoal e 

de seus muitos tentáculos burocráticos ou réplicas em escala menor. Hoje a tarefa é 

defender o evanescente domínio público, ou, antes, reequipar e repovoar o espaço 

público que se esvazia rapidamente devido à deserção de ambos os lados: a retirada 

do “cidadão interessado” e a fuga do poder real para um território que por tudo que 

as instituições democráticas existentes são capazes de realizar, só pode ser descrito 

como um “espaço cósmico” (BAUMAN, 2001, 49). 

 

Como vimos anteriormente, um dos pontos principais da estratégia de comunicação 

do lançamento de Elena de Avalor (GERBER, 2016) foi sua inspiração no “folclore e nas 

culturas latinas” (FRANCE PRESSE, 2015). Desenvolvida após uma crise de demanda por 

representação dos fãs latinos da Disney, Elena, Avalor e os demais personagens da animação são 

resultados da convergência do desejo justo daqueles que gostariam de se ver como protagonistas de 



62 
  

histórias fantásticas com a constante aspiração da multinacional de sempre expandir seus lucros. 

Contudo, como vimos com Heller (2016 [1970]), Kosik (2002 [1963]), Klein (2002) e Bauman 

(2001) (e detalharemos no capítulo empírico dessa dissertação), é notório, frequente e avassalador 

o processo em que as verdadeiras origens dos problemas sociais e políticos que deram origem às 

crises de representatividade são deixados de lado para que se foque somente em determinados bens 

culturais e de consumo. A cotidianidade tem a tendência de envolver todos os aspectos da vida das 

pessoas com seu imediatismo e, como vimos, é necessário prosseguir com a cautela e ponderação 

do pensamento científico, a consciência social da obra de arte e a diligência da ação política para 

de fato ocasionar mudanças efetivas na sociedade.  

 

2.3 “INFÂNCIA GLOBALIZADA” E A “CULTURA DE PRINCESAS”: LIMITES E 

POTÊNCIAS DA REPRESENTATIVIDADE MIDIÁTICA 

Mesmo reconhecendo as limitações políticas da demanda isolada por melhor 

representatividade em produtos culturais, é importante expandirmos essa discussão e nos 

indagarmos quais seriam os possíveis impactos gerados pela primeira princesa latino-

americana desenvolvida pela Disney em termos de representatividade midiática. Para tanto, é 

importante nos voltarmos primeiramente para o público principal da animação “Elena de 

Avalor” (GERBER, 2016), que são as crianças do século XXI. A classificação indicativa do 

audiovisual em países como Brasil, Estados Unidos, Noruega, Austrália e Singapura 

(INTERNET, s.d.) 
27

 é livre para todas as idades, sendo então um produto feito para estar 

presente no cotidiano de crianças de todas as faixas etárias.  

O amplo público alvo não se trata da única característica do desenho animado em 

questão sobre qual devemos refletir quando pensamos nos possíveis impactos da 

representação midiática da Princesa Elena. Para autores como David Buckingham (2007), as 

crianças de países imersos na lógica da economia globalizada progressivamente passam mais 

tempo em frente às telas, o que tem levado pesquisadores a questionarem sobre os 

desdobramentos de uma infância imersa nos meios de comunicação de massa para as 

próximas gerações de indivíduos que povoarão o planeta. Para Buckingham (2007), o que 

estamos testemunhando com esse fenômeno é a emergência de uma “infância globalizada”, 

onde o cotidiano das crianças é permeado pela influência dos conteúdos midiáticos 

                                                             
27 Dados obtidos a partir do portal Internet Movie Database (IMDB).  
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majoritariamente produzidos por organizações privadas espalhadas pelo mundo e assistidos 

individualmente por crianças com diversos perfis culturais.  

O intenso contato de crianças com produtos culturais de uma economia globalizada 

divide opiniões entre os estudiosos do assunto. Para aqueles mais críticos, nos conta 

Buckingham (2007), este processo pode gerar infâncias homogeneizadas onde a influência 

daquilo que é produzido pelos grandes conglomerados de comunicação impossibilita a 

transmissão de valores culturais das gerações mais velhas para as mais novas. Para esses 

autores, o espaço criado na vida das crianças da atualidade menos ligadas às tradições de suas 

famílias tende a ser preenchido pelas ideias e valores da mídia massiva surgindo assim um 

distanciamento geracional dentro das comunidades inseridas no processo de globalização. Nas 

palavras de Buckingham (2007), os autores críticos a esta circunstância acreditam que a 

onipresença da mídia na infância cria uma “cultura homogênea e global de crianças, em que 

as diferenças culturais estão sendo achatadas e apagadas, e onde as tentativas dos pais de 

sustentar seus valores culturais são cada vez mais em vão” 
28

 (BUCKINGHAM, 2007, p.45). 

Um exemplo bem documentado desse fenômeno pode ser lido no livro “Cinderella ate my 

daughter” (ou, em tradução livre, “Cinderela comeu minha filha”) da autora feminista Peggy 

Orenstein (2012). A obra se trata de uma crítica à forma como a The Walt Disney Company 

realiza o marketing de seus produtos de princesas voltados para meninas de todo o globo. A 

trajetória da narrativa se inicia quando a autora, uma mulher abertamente feminista, se depara 

com sua filha brincando de ser a princesa Cinderela da Disney e reproduzindo valores 

extensamente criticados pelo feminismo, como a suposta domesticidade feminina e 

dependência de uma figura masculina. É esse distanciamento de ideias entre ela e sua filha, 

que foi preenchido pelos conteúdos circulados pela maior empresa de entretenimento e 

comunicação do mundo, que dão a partida para as investigações de Orenstein (2012).  

As empresas de comunicação global estão cientes do fenômeno descrito como 

“infância globalizada” por Buckingham (2007) e, abertamente, usam a alta exposição de 

crianças a conteúdos globalizados em seus processos de marketing e vendas. Em seu texto, 

Buckingham (2007) cita o caso do canal americano de televisão por assinatura Nickelodeon 

que, em suas campanhas editoriais, se apresentava como uma área exclusiva de crianças, 

empenhada em mostrar o ponto de vista de seu público alvo em oposição direta às vontades e 

ideias de adultos (HENDERSHOT, 2004 apud BUCKINGHAM, 2007, p. 46). Sobre essa 

questão, aliás, Buckingham (2007) nos mostra como consultores de negócios defendem, como 
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 No original: “(…) a homogenized global children’s culture, in which cultural differences are being flattened 

out and erased, and in which parent’s attempts to sustain their cultural values are increasingly in vain”.  
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estratégia de negócios, essa aproximação direta com crianças em detrimento de um contexto 

mediado pela figura de seus responsáveis. Segundo o autor, nos anos 1990, o consultor 

Kenichi Ohmae afirmava, de forma acrítica, que “a exposição de crianças a uma cultura tão 

global significa que agora eles têm mais em comum com seus colegas em outras culturas do 

que eles têm com seus próprios pais” 
29

 (BUCKINGHAM, 2007, p.46).  

Ao observar essas mudanças recentes na forma como os indivíduos das sociedades 

globalizadas vivem suas infâncias, alguns pesquisadores adotaram perspectivas mais positivas 

sobre este fenômeno. Analisando o fato de que crianças do mundo todo podem ter contato 

com os mesmos produtos culturais, alguns autores desenvolveram o conceito de 

“glocalização”, afirmando que, na verdade, o fenômeno que testemunhamos na atualidade não 

se trata de uma substituição de culturas locais por uma cultura global, mas sim de uma mistura 

de culturas, o que acaba por gerar algo novo e híbrido (ROBERTSON, 1994; 

FEATHERSTONE, 1995 apud BUCKINGHAM, 2007). Para esses especialistas, este 

fenômeno não é exclusivo do capitalismo tardio e, usando como exemplo as telenovelas 

brasileiras e os animes japoneses, não se trata somente dos bens culturais de potências 

econômicas ocidentais adentrando o imaginário de países em desenvolvimento.  

Alguns autores criticam diversos aspectos dessa concepção de culturas híbridas 

construídas pela globalização. Um dos pontos mais relevantes a serem levantados por estes 

pesquisadores e que tem uma forte ligação com os conteúdos da Disney diz respeito à 

frequência e à potência com que determinados conteúdos produzidos em alguns países 

adentram determinados nichos culturais. Neste sentido, ao discutir a série “Era Uma Vez” 

(HOROWITZ; KITSIS, 2011), a autora Alexandra Heatwole (2016) aponta para o domínio da 

Disney sobre a concepção atual do que chamamos contos de fadas. A série, que era produzida 

e transmitida pelo canal americano ABC, uma empresa subsidiária da The Walt Disney 

Company, contava a história de diversos personagens de contos de fada que foram retirados 

de seus reinos mágicos e se encontravam presos em nossa realidade. Ao longo de seus sete 

anos de exibição, a audiência pôde assistir personagens como Branca de Neve (Ginnifer 

Goodwin e Bailee Madison) interagir com personagens que não pertencem ao seu conto de 

origem, como a também princesa Bela (Emilie de Ravin). O público também assistiu a 

personagens que nunca antes foram adaptados pela Disney, como a Chapeuzinho Vermelho 

(Meghan Ory), interagindo com versões modificadas de personagens já adaptados pela 

Disney, como o jovem e convencionalmente belo Capitão Gancho (Colin O’Donoghue).  
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 No original: “Children’s exposure to such a global culture means that they now have more in common with 

their peers in other cultures than they do with their own parents”.  
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Para Heatwole (2016), a série parte do princípio que a sua audiência não vai notar ou 

questionar que sua narrativa consiste em uma amálgama sob a marca Disney. Nas sete 

temporadas de “Era Uma Vez” (HOROWITZ; KITSIS, 2011), vemos textos dos Irmãos 

Grimm, Hans Christian Andersen, Charles Perraut, Lewis Carrow, Carlo Collodi, novelas de 

cavalaria francesas e inglesas, lendas chinesas entre outros formando um produto comercial 

sem qualquer preocupação com as origens diversas dos personagens e universos que a 

constituem. Para ela, a possibilidade que essa combinação de textos de várias partes do 

mundo e de séculos diferentes seja fluidamente incorporada em uma única obra da Disney 

evidencia a influência que a empresa global de comunicação tem sobre as histórias que 

contamos. Nas palavras da autora “esse amálgama intertextual também aponta para a forma 

como a Disney tem conseguido criar um monopólio corporativo sobre os contos de fadas ao 

ponto que é assumido da audiência não saber onde contos de fadas terminam e a Disney 

começa” 
30

 (HEATWOLE, 2016, p.10). 

A infância globalizada (BUCKINGHAM, 2007), saturada de conteúdos midiáticos 

de grandes conglomerados de comunicação voltados para crianças, não é um fenômeno 

isolado e integra uma lógica mercadológica mais extensa e de importante análise nesta 

pesquisa. O acadêmico estadunidense Douglas Kellner (2001) desenvolveu o conceito da 

“cultura da mídia”, uma cultura que emerge no capitalismo tardio e que tem como alicerce os 

processos de transito global de produtos culturais. Em suas palavras, esse processo de intensas 

trocas comerciais de bens simbólicos gera uma “cultura comercial e seus produtos são 

mercadorias que tentam atrair o lucro privado produzido por empresas gigantescas que estão 

interessadas na acumulação de capital” (KELLNER, 2001, p.9). Para ele, essa cultura 

industrializada é um dos principais elementos de organização da vida cotidiana, ordenando o 

tempo, moldando valores, oferecendo os modelos de comportamentos sociais adequados e, 

como vimos com Buckingham (2007), formando gerações inteiras. 

Ao discutir a cultura da mídia, Kellner (2001) torna evidente a importância da 

consciência de que este processo tem como objetivo primário o lucro através da disseminação 

de conteúdo para grandes audiências. Assim, para este autor, é crucial nos questionarmos que 

tipo de ideias e valores os participantes centrais dessa cultura estão transmitindo para um 

número considerável de pessoas. Usando os termos de Kellner (2001), frisamos que “a cultura 

da mídia é um terreno de disputa no qual grupos sociais importantes e ideologias políticas 
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 No original: “(...) this intertextual amalgamation also points to the way that Disney has managed to create a 

corporate monopoly over fairy tale storytelling to the point that the assumed audience is not expected to know 

where fairy tales end and Disney begins.” 
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rivais lutam pelo domínio, e que os indivíduos vivenciam essas lutas por meio de imagens, 

discursos, mitos e espetáculos” (KELLNER, 2001, p.10-11). Assim, a compreensão dos 

fluxos de informação e entretenimento que constituem a cultura da mídia passa, 

invariavelmente, por uma etapa de questionamentos sobre as ideias políticas transmitidas 

pelos meios de comunicação de massa.  

Para autores como Kellner (2001) e Thompson (1998), as formas simbólicas 

transmitidas pelas tecnologias da comunicação e pela cultura tem o potencial de propagar 

representações ideológicas acerca de categorias fundamentais para a experiência humana no 

mundo globalizado, como raça, gênero, sexualidade e classe. Segundo Kellner (2001), 

ideologia é tanto representações quanto discursos, ideias e imagens. Assim, a cultura da mídia 

é crucial para potencializar determinadas hegemonias para que estas se tornem hegemônicas 

(KELLNER, 2001). Em suma, para Kellner (2001) as repetidas representações midiáticas que 

comunicam determinado conjunto de concepções políticas para o grande o público podem se 

consolidar em uma ideologia hegemônica. Em suas palavras, o pesquisador afirma que: 

 

Numa cultura da imagem dos meios de comunicação de massa, são as 

representações que ajudam a constituir a visão de mundo do indivíduo, o senso de 

identidade e sexo, consumando estilos e modos de vida bem como pensamentos e 

ações sociopolíticos. A ideologia é, pois, tanto um processo de representação, 

figuração, imagem e retórica quanto um processo de discursos e ideias. Além disso, 

é por meio do estabelecimento de um conjunto de representações que se fixa uma 

ideologia política hegemônica, como a do conservadorismo da Nova Direita. 

(KELLNER, 2001, p.82) 

 

Essa concepção de Kellner (2001) dos processos de formação e fortalecimento de 

ideologias através de representações simbólicas transmitidas pela mídia de massa trata-se de 

um distanciamento desse autor da concepção marxista clássica de ideologia, segundo a qual 

os estudos sobre o tema se restringiam exclusivamente às esferas políticas e econômicas 

(THOMPSON, 1998; KELLNER, 2001).  

Utilizando os conceitos recém-expostos, acreditamos que para fazermos uma 

investigação de nosso objeto de pesquisa, a animação “Elena de Avalor” (GERBER, 2016), 

conscientes do impacto sociopolítico que este tipo de obra pode ter em sua audiência, três 

questionamentos precisam ser constantes em nossa análise: O primeiro é buscar responder 

quais são as figuras centrais da “cultura da mídia” (KELLNER, 2001) que saem em vantagem 

financeira e politica com a criação de uma animação com as características de “Elena de 

Avalor” (GERBER, 2016); já o segundo é tentar identificar quais são os impactos que as 

mensagens transmitidas pela animação podem gerar em sua audiência, em especial no público 
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mais vulnerável e integrado ao fenômeno da “infância globalizada” (BUCKINGHAM, 2007); 

por fim, o terceiro é buscar compreender, tendo em vista a intensidade da participação da The 

Walt Disney Company no mercado global de bens simbólicos, em especial naquele que diz 

respeito a contos de fadas, o que a adaptação de histórias latino-americanas pode significar 

para as culturas representadas nas telas. 

Ressaltamos que para Kellner (2001), por mais que a cultura da mídia busque pautar 

o cotidiano da atualidade e até a própria constituição dos sujeitos, existem formas de 

resistência dentro da própria cultura da mídia para as ideologias que são massivamente 

circuladas pelos meios de comunicação. Como exemplo de resistência específica às ideias 

majoritariamente transmitidas pelos audiovisuais da Disney sobre princesas, podemos citar as 

diversas obras de literatura e cinema que buscam ativamente subverter as narrativas 

amplamente conhecidas desse tipo de filme. As duas primeiras obras da trilogia “Shrek” 

(ADAMSON; JENSON, 2001), por exemplo, com seu romance entre um mal humorado ogro 

do pântano e uma princesa humana que se torna ogra é um exemplo de uma narrativa que se 

tornou popular por justamente ironizar os contos de fadas da Disney. Ressaltamos que nestes 

filmes, a princesa, Fiona (voz de Cameron Diaz), escolhe se tornar uma ogra por opção ao 

invés de continuar sendo uma bela princesa. Outro exemplo é a obra ilustrada “A Bela e a 

Adormecida”, do autor inglês Neil Gaiman (2015), onde a jovem rainha Branca de Neve 

embarca em uma jornada com seus amigos anões para resgatar a Bela Adormecida. Aqui, 

Branca de Neve é soberana de seu reino (não mais é somente uma princesa) e inicia sua 

aventura para salvar seu interesse romântico, Bela Adormecida, ao invés de esperar um 

príncipe para resgatá-la e viverem um romance heterossexual.   

No fluxo contínuo de pontos e contrapontos que permeia a cultura da mídia, é 

relevante analisarmos a forma como essas representações midiáticas impactam nossa visão 

sobre nossas próprias identidades, como destaca Thompson (1998). Este autor aponta para a 

crescente importância do conteúdo veiculado pelas mídias na concepção de si mesmo do 

indivíduo. Segundo ele, o self é uma obra autoral do indivíduo, feito com matérias primas 

simbólicas que podem ser encontradas na cultura local de cada indivíduo e com matérias 

primas simbólicas recebidas através dos meios de comunicação. Em suas palavras, temos que 

o “self é um projeto simbólico que o indivíduo constrói ativamente.” (THOMPSON, 1998, p. 

183).  O destaque que o autor dá para o caráter ativo do sujeito nesse processo não quer dizer 

que este não seja influenciado por circunstâncias sociais, econômicas e culturais. O próprio 

autor sinaliza que a distribuição global dos materiais simbólicos não se dá de maneira 
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igualitária e muitos destes elementos podem não estar disponíveis para alguns indivíduos 

(THOMPSON, 1998).  

Para este autor, as mídias não substituem os processos face a face de formação de 

identidade, mas sim os expandem, seja através das representações presentes nos conteúdos 

midiáticos, seja através das novas formas de intimidade possibilitadas pelas tecnologias da 

comunicação (THOMPSON, 1998). Segundo ele, este processo pode gerar benefícios para o 

sujeito, como o enriquecimento da identidade e a acentuação da reflexividade durante a 

construção do self. Contudo, esse mesmo processo também podem gerar desvantagens para o 

sujeito. Neste quesito, destacamos que Thompson, assim como Kellner (2001), se preocupa 

com o que é denominado de “intrusão mediada de mensagens ideológicas” (THOMPSON, 

1998, p. 186), que se trata da crescente capacidade da mídia de introduzir mensagens que 

foram construídas para “sustentar relações de domínio” (THOMPSON, 1998, p. 186) na vida 

cotidiana.  

Outro aspecto negativo de uma identidade ativamente construída utilizando 

conteúdos midiáticos é uma possível dependência que o indivíduo pode desenvolver do 

sistema de comunicação globalizado quanto mais ele incrementa seu self a partir de produtos 

culturais. Este fenômeno, que é denominado de “dupla dependência mediada” por Thompson 

(1998, p.187), realça o desequilíbrio de poder nas relações de indivíduos com as empresas de 

comunicação na atualidade. Um exemplo desse comportamento é que em alguns países da 

contemporaneidade existe um debate político e científico sobre a inclusão do “vício em redes 

sociais” nos manuais de diagnóstico de patologias psicológicas (WATERSON, 2019). Para o 

autor, esse tipo de dependência não é uma característica exclusiva do universo midiático, mas 

abarca diversas instituições do capitalismo tardio onde indivíduos buscam recursos para 

construir não somente seus selfs, mas também seu plano de vida (THOMPSON, 1998). O que 

nos leva a questionar que tipo de impacto essa conjuntura pode gerar nas crianças incluídas na 

“infância globalizada” descrita por Buckingham (2007).  

Nesta obra, Thompson (1998) frisa o papel da reflexividade no processo de formação 

do self a partir da comunicação de massa. Porém, é importante indagarmos até onde esse 

processo pode ser plenamente reflexivo em se tratando, principalmente, de crianças que ainda 

estão desenvolvendo sua capacidade de cognição e senso crítico. No início do ano de 2019, 

por exemplo, pais de crianças americanas recorreram às redes sociais para narrar um 

fenômeno que estava acometendo seus filhos: ao assistir a animação inglesa “Peppa Pig” 

(ASTLEY; BAKER, 2004), parte da audiência do desenho estava adquirindo sotaques e 

vocabulários ingleses, independente da cultura local estadunidense de seus pais e 
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responsáveis. Nos vídeos postados na internet, fica evidente que as crianças, gravadas 

enquanto falam sobre acontecimentos de seus cotidianos, não compreendem o real motivo de 

estarem sendo filmadas nem percebem que sua forma de se expressar se diferencia daquela de 

seu interlocutor (KRIETZ, 2019).  

Tendo em vista que a abrangência com que a mídia pode transformar a maneira 

como compreendemos o mundo e a nós mesmos, para nossa pesquisa é importante 

questionarmos como as representações midiáticas contidas nas narrativas de princesa da 

Disney podem influenciar sua audiência, em especial nas ideias que os filmes e as campanhas 

promocionais dessas obras e seus produtos licenciados transmitem sobre gênero. Como vimos 

anteriormente, a marca Disney Princesas foi criada em 2001, reunindo as principais 

personagens de contos de fadas da empresa em uma extensa campanha de marketing 

(ENGLAND et al, 2011). Como essa iniciativa comercial da empresa potencializou a 

capacidade de comunicação e vendas dos produtos de princesas, para algumas autoras é ao 

longo do século XX que as princesas Disney alteraram de forma significativa a maneira que 

meninas de todo o mundo experimentaram suas infâncias (WHELAN, 2012; HEATWOLE, 

2016).  

Para Alexandra Heatwole (2016), as princesas Disney constroem parâmetros bem 

definidos sobre o que significa ser menina e mulher na sociedade ocidental globalizada. Uma 

das características narrativas que persistem nas obras de princesa da empresa, incluindo na 

animação “Elena de Avalor” (GERBER, 2016) como veremos nos próximos capítulos, é que 

na disputa das heroínas contra suas vilãs prevalece a lógica de um embate entre “os 

moralmente corretos contra aqueles temporariamente poderosos” (WOOD, 1996 apud 

HEATWOLE, 2016, p.1), onde cada um dos antagonistas é caracterizado através de uma série 

de estereótipos, principalmente aqueles relacionados ao gênero (HEATWOLE, 2016). Os 

vilões e vilães da Disney possuem tantas características similares entre si que, da mesma 

forma que a empresa fez com suas princesas, a multinacional criou a marca “Disney 

Villlains”, que reúne os produtos licenciados dos antagonistas de diversos filmes populares, 

como “A Bela Adormecida” (GERONIMI, 1959), “A Pequena Sereia” (CLEMENTS; 

MUSKER, 1989) e “A Princesa e o Sapo” (CLEMENTS; MUSKER, 2009). 

Porém, como destaca Heatwole (2016), é sempre importante considerarmos que 

apesar de coletarem inspirações por todo o mundo, os filmes da The Walt Disney Company 

consistem em de versões americanizadas dos contos de fadas e, portanto, as ideias contidas ali 

surgem de contextos sociopolíticos específicos e que passam a ser transmitidos para todo o 

globo. Alguns traços que as autoras apontam nos filmes da Disney que permitem ao público 
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crítico facilmente identificarem-los como obras de ficção americanas são, principalmente, sua 

ênfase no romance heterossexual e no resgate das princesas em apuros (WOOD, 1996 apud 

HEATWOLE, 2016).  

Outra característica tipicamente estadunidense apontada por pesquisadores é a 

exibição de ambientes domésticos onde o critério da divisão dos trabalhos e responsabilidades 

claramente passa por um viés de gênero (HEATWOLE, 2016). Um dos momentos mais 

marcantes da história da empresa que evidencia esta característica se dá no primeiro filme de 

princesas lançado pela Disney, “A Branca de Neve e os Sete Anões” (HAND et al, 1937). 

Nele a protagonista, ao entrar na casa dos anões, encontra o ambiente sujo e desorganizado, 

presume consequentemente que os sete irmãos não possuíam uma mãe já que ninguém 

limpava a casa há um tempo considerável. Com pena de seus novos amigos, Branca de Neve 

decide que sua função no local será de limpar, cozinhar e, no geral, se tornar uma figura 

materna dos anões. Um dos pontos ícone dessa significação do filme é quando ela os coloca 

para dormir como se fosse sua responsável.  

Para Heatwole (2016), as mensagens de uma domesticidade fortemente ligada ao 

gênero feminino, onipresente nos primeiros contos de fadas lançados pela empresa, 

implicavam que “conformando com uma série rígida de normas patriarcais de gênero – 

principalmente passividade e autorregulação – a menina americana pode construir uma 

imagem de domesticidade desejável para todos os homens americanos” (HEATWOLE, 2016, 

p.2) 
31

.  

Porém, é importante notarmos que, ao longo dos anos, o perfil das princesas foi se 

adaptando aos contextos sociopolíticos dos Estados Unidos. Assim, pesquisadoras demarcam 

que a partir do filme “A Pequena Sereia” (CLEMENTS; MUSKER, 1989), lançado no último 

ano da década de 1980, as ideias passadas pelos audiovisuais e as personalidades das 

princesas sofrem alterações (WHELAN, 2012; HEATWOLE, 2016; ENGLAND et al, 2011). 

Para Heatwole (2016), essas mudanças estão diretamente relacionadas ao fato de que as 

mulheres que foram expostas às ideias do feminismo durante os anos 1960 e 1970 agora se 

tornaram mães de crianças que seriam o público alvo em potencial das histórias de princesas 

Disney. As personagens Ariel, Bela e Jasmine estrelam suas histórias através de atos de 

rebeldia em busca de liberdade individual que ressonaram com a audiência, o que resultou em 

um grande sucesso financeiro acompanhado de uma época de renascença das princesas 

Disney (HEATWOLE, 2016).  

                                                             
31 No original: “(...) conforming to a rigid set of patriarchal gender norms – namely passivity and self-regulation 

– the American girl can construct an image of domesticity desirable to the all-American male.” 
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Apesar de uma aparente mudança na forma como as narrativas das princesas se 

desenvolveram, pesquisadoras críticas ainda identificavam mensagens nos filmes que 

contradiziam discussões realizadas pelos estudos feministas. Esse embate de deu 

principalmente quando ficou claro que foi a partir da renascença das princesas que o 

marketing voltado para meninas e o intenso licenciamento de produtos infantis se tornou o 

carro chefe das finanças da The Walt Disney Company (HEATWOLE, 2016). Para algumas 

pesquisadoras, a onipresença das princesas Disney, que a partir deste momento não se 

restringem mais aos audiovisuais, ocupando também todo tipo de produtos do cotidiano de 

meninas de todo o planeta, fez emergir uma “Cultura de Princesas” (HAINS, 2014 apud 

HEATWOLE, 2016).  

Para algumas autoras, a “cultura de princesas” significa uma retomada de uma série 

de comportamentos que podem impedir o desenvolvimento psicológico e econômico de 

meninas através de um foco irrefletido em produtos que “enfatizam a feminilidade” 

(HEATWOLE, 2016) em detrimento da promoção das novas narrativas das princesas com 

conteúdos simbólicos mais reflexivos. Segundo Heatwole (2016), esta cultura se estabelece ao 

mesmo tempo em que a The Walt Disney Company passa a investir fortemente em uma série 

de bens de consumo licenciados das princesas voltados para meninas. Para esta autora, o 

consumo maciço de produtos das princesas Disney significa que “quase todos os aspectos da 

vida diária podem agora serem colonizados pela princesa favorita de alguém” (HEATWOLE, 

2016, p.3) 
 
 
32

. 

Um dos efeitos do marketing da marca Disney Princesas, o principal elemento de 

favorecimento para a consolidação da cultura de princesas (HAINS, 2014 apud HEATWOLE, 

2016) é que a reunião de todas as princesas sob uma só empreitada de comunicação 

promocional causa uma descontextualização histórica e cultural generalizada nas mensagens 

sendo dispersas pelo público. O primeiro aspecto desse fenômeno já foi discutido neste 

capítulo e se trata da forma como a Disney tende a misturar de forma homogênea textos de 

diversas culturas espalhadas pelo mundo (HEATWOLE, 2016), tornando essas histórias em 

obras tipicamente americanas e redistribuindo o produto cultural final através dos mercados 

globais de comunicação.  

Neste processo de reunião, adaptação e difusão, ocorrem dois momentos críticos que 

desmantelam a historicidade que circula os contos de fadas da Disney. Apesar das narrativas 

originais dos contos, mitos e lendas que são constantemente adaptados pela empresa serem 

                                                             
32

 No original: “(…) almost every aspect of everyday life can now be colonized by one’s favorite princess.”  
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textos intrinsicamente ligados às características das culturas locais de onde eles são 

primeiramente criados, é notável como para além do discurso que é transmitido para a 

audiência, a narrativa e a comunicação visual dos audiovisuais se abstêm da história e 

identidades americanas (HEATWOLE, 2016). Essa ausência de contextualização toma 

contornos graves em obras como o filme “Pocahontas” (GABRIEL; GOLDBERG, 1995), que 

é uma recriação romantizada da história real da princesa Amonute da tribo indígena 

Pamunkey (MANSKY, 2017). O audiovisual ignora detalhes importantes sobre o passado 

colonial americano e idealiza a tensão racial entre os colonizadores europeus e os povos 

originais da América como um elemento constitutivo de romance. Ao ser questionada sobre o 

apelo que a cultura de massa encontra nas histórias descontextualizadas sobre a figura 

histórica de Amonute, a historiadora Camilla Townsend afirma que o que “eles realmente 

estão amando é a história de uma mulher indígena que virtualmente venerava a cultura 

branca” (MANKSY, 2017) 
33

.  

Outro impacto na historicidade das mensagens que a Disney propaga causado pela 

reunião de personagens sob uma só marca é o fato de que narrativas criadas pela empresa em 

décadas diferentes são apresentadas para o público como histórias que transmitem valores 

iguais (HEATWOLE, 2016), ou seja, histórias que sofreram influências de movimentos 

políticos e normas culturais diversas são introduzidas ao público sem contextualização. 

Assim, sob a Disney Princesas, histórias nas quais as personagens possuem mais autonomia e 

individualidade, como no caso do filme “Mulan” (BANCROFT; COOK, 1998), onde a 

protagonista da história se infiltra no lugar de seu pai nas forças militares e termina por salvar 

todo o Império Chinês, são apresentadas para as crianças como uma narrativa equipotente à de 

princesas como “A Bela Adormecida”. Ao contrário de Mulan, em “A Bela Adormecida” 

(GERONIMI, 1959), a princesa como diz o título da animação, passa a maior parte do 

audiovisual em coma para ser resgatada por um corajoso príncipe no final.  

Animações como nosso objeto de pesquisa “Elena de Avalor” (GERBER, 2016) que 

é protagonizado pela primeira princesa latino-americana da Disney, uma jovem corajosa e 

independente são cruciais em um cenário onde o público infantil está virtualmente conectado 

a uma cultura comercial que tende a privilegiar determinados padrões de comportamento e 

origens culturais que podem não fornecer ferramentas simbólicas para que crianças se tornem 

adultos verdadeiramente emancipados. Porém, por mais que seja contagiante saber que uma 

empresa tão influente na atualidade tenha decidido que histórias da América Latina valem a 

                                                             
33 No original: “(...) they were really loving was the story of an Indian who virtually worshipped white culture.” 
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pena serem contadas para todo o mundo globalizado, é preciso questionar como essa 

disseminação de ideias está sendo feita e o que isso representa para as comunidades 

representadas.  

Ressaltamos que a princesa em questão é uma personagem inspirada na cultura 

latino-americana e, por mais que exploremos a representação de gênero desta animação e seus 

possíveis impactos na audiência, é necessário também que seja abordada a questão da 

identidade latino-americana proposta pela Disney.  

 

2.4 REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES LATINO-AMERICANAS EM OBRAS 

MIDIÁTICAS: “O OUTRO COLONIZADO”  

Esta dissertação foi escrita em um país que ocupa uma área geográfica considerável 

do que chamamos de “América Latina”. E apesar de milhões de pessoas viverem suas vidas 

sob este território, definir o que é “América Latina” é uma questão que ainda é debatida nas 

ciências sociais. A ideia mais imediata de descrição da América Latina, essa que se refere aos 

territórios habitados pelos latino-americanos, não faz sentido histórico para autores como 

Darcy Ribeiro (2017), que lembram como, nos anos de colonização, as colônias que 

constituíram a América Latina quase não tinham contatos entre si, tendo conexões 

econômicas, comunicacionais e populacionais somente com suas respectivas metrópoles 

europeias (RIBEIRO, 2017). Assim, a conceituação da América Latina como um simples 

território geográfico perde a sua solidez frente à complexidade histórica das antigas colônias. 

Outra caracterização corrente da América Latina diz respeito às supostas 

semelhanças linguísticas e culturais presentes nos países integrantes (RIBEIRO, 2017). Este 

argumento é facilmente rebatido quando consideramos que em teoria, neste grupo, países 

como Brasil, Chile e Haiti, com idiomas e perfis culturais diversos, seriam considerados 

análogos. Alguns pesquisadores persistiram neste tipo de organização relacionada às 

expressões culturais e passaram a considerar os países latino-americanos como aqueles 

resultantes da colonização ibérica (RIBEIRO, 2017), esquecendo-se por completo das antigas 

colônias francesas e holandesas
34

. Um erro similar a esse foi cometido pelos autores que 

dividiram os habitantes da América Latina em “luso-americanos” e “hispanos-americanos” 

                                                             
34

 Refiro-me aqui especificamente ao Suriname. Outro país que acaba sendo excluído nesta caracterização é a 

Guiana, colonizada pela Inglaterra.  
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(RIBEIRO, 2017), ignorando novamente os locais colonizados pela França e os povos 

originários que não falam idiomas de origem europeia.  

Neste tipo de caracterização da América Latina, o continente é frequentemente 

definido sob o ponto de vista da história e das culturas europeias, não levando em conta o 

papel dos povos originários e da diáspora africana. Para Darcy Ribeiro (2017), são exatamente 

essas estratégias de homogeneização que caracterizam a América Latina.  Para este autor, 

países como Espanha, Inglaterra e Portugal, que “nunca conseguiram assimilar os bolsões 

linguísticos-dialetais de seus reduzidos territórios” (RIBEIRO, 2017, p.22), encontraram nos 

amplos territórios de suas colônias uma chance de impor uma cultura homogênea. Em suas 

palavras, temos que: 

A explicação está, talvez, nas características distintivas do próprio processo de 

formação dos nossos povos, que são suas intencionalidade, sua prosperidade e sua 

violência. Aqui, a metrópole colonialista teve um projeto explícito e metas muito 

claras, atuando da forma mais despótica. Conseguiu quase de imediato subjugar a 

sociedade preexistente, paralisar a cultura original e converter a população em uma 

força de trabalho submissa. (RIBEIRO, 2017, p.23) 

 

Algumas ressalvas precisam ser feitas quanto ao pensamento de Ribeiro (2017), 

especialmente sua frase sobre os colonos europeus transformaram os povos originários “em 

força de trabalho submissa”, quando um complexo contexto de resistências e alianças dos 

povos originários fizeram parte do processo de colonização e, posteriormente, de formação 

dos Estados da América Latina (FERREIRA, 2009). Entretanto, a ideia de que o uso da 

violência é um elemento fundamental na formação da América Latina é algo que deve ser 

destacado. 

Para a filósofa Sueli Carneiro (2011), a violência de cunho sexual, psicológico e 

cultural empregado por homens europeus sob mulheres indígenas e negras está na raiz da 

América Latina. Ao chamar atenção para a necessidade urgente de incorporar pautas das 

mulheres negras ao movimento feminista, Carneiro (2011) descreve a América Latina como 

um continente “sociedades multirraciais, pluriculturais e racistas” (CARNEIRO, 2011, s.p.). 

Para esta autora: 

 

No Brasil e na América Latina, a violação colonial perpetrada pelos senhores 

brancos contra as mulheres negras e indígenas e a miscigenação daí resultante está 

na origem de todas as construções de nossa identidade nacional, estruturando o 

decantado mito da democracia racial latino-americana, que no Brasil chegou até as 

últimas consequências. Essa violência sexual colonial é, também, o “cimento” de 
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todas as hierarquias de gênero e raça presentes em nossas sociedades, configurando 

aquilo que Ângela Gilliam define como “a grande teoria do esperma em nossa 

formação nacional”, através da qual, segundo Gilliam: “O papel da mulher negra é 

negado na formação da cultura nacional; a desigualdade entre homens e mulheres é 

erotizada; e a violência sexual contra as mulheres negras foi convertida em um 

romance” (CARNEIRO, 2011, s.p.). 

 

Adotar os diversos tipos de descriminação e violência contra mulheres, 

principalmente negras e indígenas, como um elemento constitutivo da América Latina nos 

auxilia a compreender como a representação midiática dessas mulheres ocorre comumente. 

Para a autora Lilia Monzo (2015), quando mulheres latino-americanas assistem a maioria das 

obras de ficção que possuem personagens com a mesma identidade gendrada e regional que 

elas, “ao invés de reconhecer nossas histórias [das mulheres latinas] de luta e agência e nossa 

rica diversidade, nós geralmente somos homogeneizadas para representar o Outro colonizado” 

35
 (GUZMÁN, 2010; OVALLE, 2011 apud MONZO, 2015, p.1).  

Para Monzo (2015), o conceito de “o Outro colonizado” é um símbolo das 

representações das mulheres latinas na comunicação de massa que são tipicamente 

caracterizadas como “desordenadas, histéricas, sem instrução e hipersexuais” (MONZO, 

2015, p.1). Assim como a violência colonial possuía a intenção de subjugar, a representação 

do “Outro colonizado” busca, segundo Monzo (2015), garantir a prosperidade econômica de 

grupos dominantes. Para esta autora, estas representações, ao reforçarem imagens de latinas 

como mulheres com pouca educação formal e uma fascinação por relações sexuais, serve para 

reforçar a pureza da mulher caucasiana e a masculinidade do homem branco (MONZO, 

2015). Além disso, a ênfase que é dada para a precariedade educacional dessas personagens 

dá autenticidade para a crença de que a comunidade Latina é “naturalmente” apta a ocupar 

cargos com salários reduzidos (MONZO, 2015). Nas palavras da autora, “o espetáculo da 

Latina como uma ferramenta ideológica é utilizado quando necessário para proteger os 

interesses do capital” 
36

 (MONZO, 2015, p.5). 

A personagem Elena na animação aqui estudada aponta para outro aspecto das 

representações colonizadas de mulheres latinas. A história que é contada para a audiência é de 

influência Latino-Americana, entretanto, a personagem principal faz parte da nobreza, 

fortemente moldada de acordo com a estrutura da aristocracia ibérica. Logo, apesar de escapar 

                                                             
35

 No original: “Rather than recognizing our histories of struggle and agency and our rich diversity, we have 

generally been homogenized to represent the colonized Other”. 
36

 No original: “The spectacle of the Latina as an ideological tool is deployed as needed to protect capital 

interests”.  
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das representações mais comuns de mulheres latinas, a princesa reforça a estrutura de poder 

político e econômico não somente de uma classe dominante, mas da mesma classe que 

estabeleceu as colônias no continente americano. Para Monzo (2015), “confrontar o 

espetáculo feito dos corpos de latinas requer mais que a inclusão da diversidade em posições 

de poder [...]” 
37

 (MONZO, 2015, p.2). 
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 No original: “Confronting the spctacle made of Latina bodies requires more than the inclusion of diversity in 

positions of power […]” 
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3. ANÁLISE EMPÍRICA DE “ELENA DE AVALOR” 

 

3.1 EXPLICANDO O MÉTODO 

Para a etapa empírica desta dissertação, optamos por realizar uma “Análise de 

Conteúdo” do Corpus da pesquisa de acordo com as considerações feitas por Laurence Bardin 

(2016) acerca desta multifacetada metodologia. Porém, antes de iniciarmos a análise 

propriamente dita, cabe explorarmos os motivos que nos levaram a optar por essa trajetória 

metodológica em particular. A Análise de Conteúdo está presente em pesquisas de diversos 

campos do saber, da psicologia à história, passando, notoriamente, pela produção científica 

feita acerca dos meios de comunicação. Para Bardin (2016), a Análise de Conteúdo da 

contemporaneidade se define da seguinte forma: 

 

O que é a Análise de Conteúdo atualmente? Um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento. Que se aplicam a 

“discursos” (conteúdos e continentes) extremamente diversificados. O fator comum 

dessas técnicas múltiplas e multiplicadas – desde o cálculo de frequências que 

fornece modelos cifrados, até a extração de estruturas traduzíveis em modelos - é 

uma hermenêutica controlada, baseada na dedução, a Inferência. (BARDIN, 

2016, p.15) 

 

Assim, tendo em vista os diversos campos que empregam essa metodologia e as 

variadas formas como um pesquisador pode extrair seus dados através deste tipo de método, 

tentar compreender a Análise de Conteúdo como uma abordagem metodológica unificada 

pode parecer uma prática, no mínimo, especulativa. Porém, como vimos acima nas palavras 

de Bardin (2016), os fios condutores que agregam diversas análises sob o guarda-chuva da 

Análise de Conteúdo são o interesse do pesquisador pelo campo da comunicação e a prática 

da Inferência a partir de dados coletados e contabilizados mediante uma observação rigorosa 

de determinada comunicação ou discurso. Sem rodeios, Laurence Bardin (2016) afirma que “a 

Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações” (BARDIN, 

2016, p.37. Grifos da autora).  

Sob o ponto de vista histórico, a Análise de Conteúdo se estabeleceu no início do 

século XX como uma metodologia essencialmente descritiva, onde modelos matemáticos 

eram utilizados apenas como forma de identificar determinadas tendências nas comunicações, 

sem buscar compreendê-las (BARDIN, 2016). Entretanto, Bardin (2016) afirma que o 

objetivo atual das análises de conteúdo é a etapa de Inferência, ou seja, a etapa onde os 
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pesquisadores cruzam os dados matemáticos levantados de suas comunicações
38

 com seu 

conhecimento teórico, prático e histórico para interpretar as informações fornecidas por suas 

pesquisas. Este é um dos motivos que nos levaram a optar pela Análise de Conteúdo.  

Outra característica desta metodologia que nos levou a utiliza-la foi seu potencial de 

despertar no pesquisador (e nos leitores da pesquisa) um olhar atento. Segundo Bardin (2016), 

as técnicas matemáticas da Análise de Conteúdo retiram os pesquisadores de um estado de 

torpor, onde suas avaliações giram em torno das impressões mais superficiais de seu objeto de 

estudo, e os forçam a questionar mais rigorosamente suas conclusões. Neste tópico, Bardin 

(2016) ressalta que a Análise de Conteúdo é, portanto, ideal para pesquisas onde os 

especialistas têm familiaridade com o tema. Este aspecto nos parece crucial para o 

desenvolvimento de uma dissertação que almeja ser íntegra, ainda que a autora tenha crescido 

rodeada por produtos Disney. 

Se tratando da The Walt Disney Company, é praticamente impossível encontrarmos 

indivíduos que contribuem para a economia globalizada que não tenham ouvido falar da 

maior empresa de entretenimento que se tem registro 
39

. Este fato, consequentemente, também 

contribuiu para que optássemos pela Análise de Conteúdo. Ao transformar conteúdos 

comunicacionais em esquemas matemáticos simples, Bardin (2016) afirma que analise de 

conteúdo auxilia na superação da questão “o que eu julgo ver na mensagem estará lá 

efetivamente contido, podendo esta visão muito pessoal ser partilhada por outros?” 

(BARDIN, p.36). Entretanto, por mais que concordemos que as técnicas da Análise de 

Conteúdo deixam mais evidentes as maneiras com que os pesquisadores chegaram às suas 

conclusões a partir de determinado material, é crucial lembrarmos que a etapa de Inferência, o 

momento mais importante da análise, depende do encadeamento teórico e do contexto de 

produção onde a pesquisa se situa. 

Após estabelecermos o que é a Análise de Conteúdo e porque decidimos por este 

método, iremos agora discutir como ele será executado. Para Bardin (2016), o forte 

empirismo desta metodologia e a multiplicidade de objetos de estudo em que ela pode ser 

aplicada impede que exista um modelo de pesquisa consagrado que possa ser sempre 

utilizado. Entretanto, a autora ressalta que existem algumas regras básicas para a metodologia, 

e são estas que guiam a análise desta dissertação.  

                                                             
38 Ressaltamos que a Análise de Conteúdo lida, principalmente, com as comunicações explícitas nos documentos 

selecionados pelos pesquisadores. Fenômenos não explícitos da comunicação, como os silêncios, entonações e 

posturas corporais podem ser analisados de maneira mais adequada através de outras abordagens teóricas, como 

aquelas que possibilitam os estudos do campo da Análise do Discurso.  
39

 Na introdução deste trabalho mencionamos uma extensa pesquisa realizada em 18 países que demonstra o 

alcance dos bens culturais e de consumo da Disney.  
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A primeira regra da Análise de Conteúdo é a delimitação do campo da pesquisa. Ao 

longo de seu livro, Bardin (2016) frisa que este método é voltado para a análise de 

comunicações. Todavia, palavras como “discurso” e “fala” também são utilizadas pela autora 

para indicar sobre o que este conjunto de técnicas deve ser utilizado. E, tendo em vista 

campos científicos como o da linguística e o da própria comunicação social, termos centrais 

como “comunicação” e “discurso” tem seu significado constantemente debatido e disputado.  

Assim, delimitaremos o campo deste trabalho utilizando a definição da própria 

Bardin (2016) do que é comunicação quando esta afirma que “qualquer comunicação, isto é, 

qualquer veículo de significados de um emissor para um receptor, controlado ou não por este, 

deveria poder ser escrito, decifrado pelas técnicas da Análise de Conteúdo” (BARDIN, 2016, 

p.38). Deste modo, determinamos que o emissor das comunicações analisadas aqui é a 

empresa de entretenimento The Walt Disney Company, organização que chancela o trabalho 

criativo da equipe liderada pelo diretor e produtor Craig Gerber, criador da série “Elena de 

Avalor”. Como receptor principal temos o amplo público alvo da animação, neste ponto nos 

guiaremos pela classificação indicativa que “Elena de Avalor” recebeu em países como 

Estados Unidos, Noruega e Brasil de ser um conteúdo adequado para crianças de todas as 

idades (IMDB, s.d.). Logo, temos uma quantidade considerável de pessoas potencialmente 

impactadas por essa comunicação.  

Segundo Bardin (2016), a segunda regra essencial da Análise de Conteúdo é a 

“descrição analítica do conteúdo”. Mais à frente, ainda neste capítulo, realizaremos a 

descrição dos cinco (5) episódios escolhidos para a pesquisa antes de iniciarmos a fase de 

tabulação. Contudo, desde já estabeleceremos que esta análise será de cunho temático. Este 

posicionamento se faz necessário já que “a Análise de Conteúdo pode ser uma análise dos 

“significados” (exemplo: a análise temática), embora também possa ser uma análise dos 

“significantes” (análise lexical, análise dos procedimentos)” (BARDIN, 2016, p.41). A 

compreensão dos temas de “Elena de Avalor” nos parece uma abordagem plausível quando 

consideramos que nosso objeto de estudo, uma animação, transmite suas ideias através de 

sons e imagens, tornando análises de cunho exclusivamente lexical, por exemplo, limitadas 
40

.  

Por fim, a última regra básica da Análise de Conteúdo é a feitura da etapa de 

Inferência. Como vimos acima, Bardin (2016) destaca a Inferência como o objetivo principal 

desta metodologia. Para esta autora, a Inferência recorre aos indicadores, sejam eles 

                                                             
40 Ao adotarmos uma análise temática do nosso corpus, analisamos pontos relativos aos significados da 

animação, característica narrativa que pode ser captada mais facilmente por uma parcela do público-alvo cujo 

entretenimento audiovisual vai além dos estímulos visuais das cores e movimentos. Crianças em faixas etárias 

diferentes serão, portanto, afetadas de maneiras diferentes pelas categorias escolhidas para essa pesquisa.  
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quantitativos ou não, desenvolvidos ao longo de toda a pesquisa para responder aos 

questionamentos dos pesquisadores (BARDIN, 2016). Este momento de empiria foi realizado 

após a etapa de categorização de todos os episódios analisados para termos uma ideia tangível 

dos temas que foram desenvolvidos e transmitidos ao longo da primeira temporada da 

animação.  

Após estabelecermos as vias metodológicas pelas quais iremos seguir, gostaríamos 

de lembrar alguns pontos basilares dessa pesquisa. Como vimos na Introdução, a questão que 

move este trabalho é compreender “como a indústria cultural, na qual as produções Disney se 

inserem, impactam na representação de uma identidade gendrada da mulher latino americana 

nos produtos audiovisuais infantis” partindo, é claro, das ideias transmitidas a partir da 

animação “Elena de Avalor”. Possuímos também três objetivos específicos, que serviram de 

base para as discussões realizadas nos capítulos anteriores. Neste momento, nossa atenção 

recai sobre a questão principal, mas sem abandonarmos nosso repertório teórico e as 

indagações que nos levaram até ele.  

A hipótese que será testada nesta etapa empírica é se as adaptações da Disney de 

culturas e histórias que não pertencem à tradição europeia acabam por tornar homogêneas “a 

diversidade de papéis de gênero presentes nos textos originais e na tradição oral de povos 

latino-americanos”, resultando “na criação e reforço de estereótipos de gênero” e ocultando a 

diversidade de organizações sociais não caucasianas. Tendo em mente essas informações 

preliminares, iniciaremos efetivamente a Análise de Conteúdo.  

 

3.2 DEFINIÇÃO DO CORPUS E DESCRIÇÃO ANALÍTICA  

O Corpus desta pesquisa foi constituído por cinco (5) episódios da primeira 

temporada de “Elena de Avalor”. Os critérios utilizados para a quantidade de episódios foram 

relacionados ao prazo da pesquisa e a exaustão de temas pertinentes na série. Analisar 

meticulosamente os 26 seis episódios da primeira temporada não só consumiria uma fatia 

relevante de tempo, mas também se mostrou improdutivo tendo em vista o objetivo principal 

da dissertação. Isto ocorre já que alguns episódios da animação são focados em personagens 

secundárias, havendo pouca interação com Elena. Este tipo de seleção dos conteúdos a serem 

submetidos a uma análise é denominado de “regra de pertinência” por Bardin (2016), onde 

“os documentos retidos devem ser adequados enquanto fonte de informação, de modo a 

corresponderem ao objetivo que suscita a análise” (BARDIN, 2016, p.128). 
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A escolha dos episódios foi realizada após uma “pré-análise” (BARDIN, 2016) de 

toda a temporada, onde foram observadas as tramas desenvolvidas em cada um dos episódios 

e a relação de Elena com a narrativa e com outras personagens. De início, os capítulos 1 e 26 

foram pré-selecionados por serem o início e o fim da aventura. Após a análise preliminar, 

decidimos incluir os episódios três, oito e 15.  A tabela abaixo é uma referência dos 

personagens envolvidos nesses episódios e suas relações com a personagem aqui estudada: 

 

Figura 7 – Quadro de Personagens 

Princesa 

 
Elena de Avalor 

Grande 

Conselho 
 

Mateo 

(Mago) 

 
Naomi 

(Navegadora) 

 
Luisa (Avó) 

 
Francisco (Avô) 

 
Esteban 

(Primo) 

Outros 

 
Shuriki 

(Bruxa) 

 
Isabel (Irmã) 

 
Gabe 

(Guarda) 

 
Jaquin (Onça Alada) 

 
Zuzo (Guia 

Espiritual) 

 
Rei dos 

Noblins 

(Criatura) 

 
Da Rocha 

(Criatura/Epis

ódio 2) 

 
Rei Hector 

(Rival) 

 
Rei Joaquim 

(Aliado) 

 
Marposa 

(Criatura) 

 
 

Sir Elrod 

(Rival) 

 
Sir Cassius 

(Rival) 

 
Sir Elezar 

(Elena) 

 
Dona Paloma 

(Comerciante) 

 
Representantes 

Estrangeiros 

(Aliados) 

Fonte: GERBER, 2016 

 A seguir, realizaremos a análise analítica (BARDIN, 2016) dos episódios assim 

como apontaremos os motivos que nos levaram a escolhê-los para integrar o Corpus pesquisa. 

O episódio inicialmente escolhido para ser analisado é intitulado “O primeiro dia de 

governo” e é o capítulo 1 da trama. Ele se inicia contando como a princesa Elena recebeu o 
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amuleto mágico de seus pais e como este objeto a protegeu dos feitiços da bruxa Shuriki 

quando ela invade Avalor e mata o rei e a rainha do local. Após 41 anos presa dentro do 

amuleto, a princesa é libertada com a ajuda de outro personagem da Disney, a princesinha 

Sofia e, junto com o povo avaloriano, a ainda adolescente Elena liberta seu reino da tirania de 

Shuriki 
41

.  

A animação mostra o otimismo que se espalhou pelo reino com o retorno da família 

real. Neste momento, a audiência é apresentada aos jaquins, onças aladas e falantes que são o 

símbolo de Avalor e que estão animadas por novamente poderem figurar na bandeira 

nacional. A princesa Elena, por sua vez, está exultante em seu quarto pois acredita que 

naquele dia será coroada rainha. Em sua alegria, Elena descobre que pode ver seu guia 

espiritual, a raposa Zuzo, habilidade que somente os magos do reino seriam capazes. A 

aparição explica para a monarca que, por ela ter passado tanto tempo presa dentro do amuleto 

mágico, ela provavelmente desenvolveu habilidades sobrenaturais. Logo, desde os seus 

momentos iniciais, a narrativa dá destaque aos elementos mágicos tanto de Avalor quanto da 

vida de Elena.  

Entretanto, é no café da manhã com sua família que Elena descobre que sua coroação 

foi postergada em alguns anos já que, como o amuleto preservou a princesa como uma 

adolescente, ela não teria a idade mínima para assumir o trono. Esta lei foi trazida a tona por 

seu primo Esteban, personagem que constantemente antagoniza a princesa. Neste ínterim, o 

avô de Elena a lembra que ela precisa estabelecer um conselho real, onde cinco avalorianos 

seriam escolhidos para auxiliar na gestão do reino. A descoberta de que Elena não vai assumir 

o trono imediatamente e que terá que dividir algumas de suas tarefas com outras cinco pessoas 

não agrada a protagonista e é através de uma música que ela estabelece que irá mostrar para 

todos que está pronta para reinar. Esta tensão, onde algumas personagens acreditam que Elena 

é imatura para assumir a liderança do reino e a princesa se esforçando para demonstrar que ela 

já está pronta para ser rainha é o tema central deste episódio. 

 Ao se dirigir para o porto local para se encontrar com líderes avalorianos, Elena 

conhece Naomi, filha de um navegante que informa a princesa que navios estão 

misteriosamente sumindo da costa de Avalor. Logo, a protagonista descobre que, na 

embarcação mais recente a desaparecer, estava sua irmã, Isabel. Preocupada com o membro 

                                                             
41

 Estes eventos foram narrados pela primeira vez nos episódios da série “Princesinha Sofia” denominados 

“Elena e o Segredo de Avalor” partes 1, 2 e 3. Estas animações, lançadas em 2015, constituem a primeira 

aparição da personagem Elena de Avalor.  
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mais novo de sua família e disposta a mostrar que pode resolver os problemas do reino, Elena 

se reúne com Naomi e o mago Mateo e juntos decidem resolver este mistério.  

Após consultar um livro sobre criaturas mágicas escrito pelo avô de Mateo, o grupo 

determina que pequenos seres roxos, chamados de noblins, são os responsáveis pelos 

desaparecimentos. Então, montados em jaquins, o grupo segue para os afluentes dos rios 

locais para confrontar os monstros. Durante o conflito, o guia espiritual Zuzo questiona a 

pressa de Elena e a heroína se dá conta que em nenhum momento se perguntou o motivo das 

criaturas subitamente adquirirem este comportamento. Ela então negocia com os noblins, que 

conseguem voltar para seus lares após anos presos pela bruxa Shuriki, e Elena retorna com 

seus amigos e irmã para Avalor. Ao refletir sobre sua atitude precipitada para lidar com a 

crise dos navios, a princesa concede que ainda necessita aprender sobre liderança antes de 

assumir o trono. O episódio se encerra em uma cerimônia onde Elena institui o mago Mateo, a 

navegadora Naomi, seu primo Esteban e seus avós Luisa e Francisco como membros do 

grande conselho que irá auxilia-la em sua jornada.  

Como dissemos acima, este episódio foi escolhido por ser a peça que inicia as 

aventuras de Elena. Mas ressaltamos que nele podemos encontrar discussões sobre a forma de 

liderança da princesa, tema crucial para essa análise. Além disso, ele apresenta todos os 

personagens que serão citados ao longo dessa análise, assim como introduz a questão dos 

poderes mágicos da protagonista e sua aparente imaturidade para governar. 

O segundo episódio selecionado para análise se chama “Esquentadinho” e se trata 

do capítulo 3 da primeira temporada de Elena de Avalor. Ao voar pelo reino montada em um 

dos jaquins, Elena descobre que um monstro de pedra se mudou para o vulcão Monte Fogo e 

que toda vez que este fica irritado, a montanha ameaça a entrar em erupção. A criatura se 

chama Da Rocha, e ele não gosta que as crianças do vilarejo próximo fiquem em seu jardim 

de pedras e areia. Logo em seguida, vemos que os moradores do vilarejo, por sua vez, temem 

que a presença de Da Rocha na montanha irá causar uma erupção que irá destruir suas casas.  

Quando a discussão chega ao grande conselho de Avalor, temos que os personagens 

Francisco e Esteban acreditam que o caso do monstro de pedra se trata de uma questão de 

segurança pública e acreditam que a melhor forma de atuação é expulsar Da Rocha de seu 

reino. Entretanto, Elena, Naomi e Luisa acreditam que antes de qualquer ação, é necessário 

descobrir o motivo da irritabilidade da criatura. A princesa coroada decide, então, seguir até o 

vulcão para conversar com seu novo habitante, mas seu avô Francisco exige que ela vá com 

uma escolta militar, o que não agrada a protagonista, pois, a seu ver, a missão “é uma visita 
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amigável, não uma invasão”. Assim, Elena e seu guarda real, Gabe, seguem sozinhos até a 

casa de Da Rocha.   

Ao chegar ao local, os dois não encontram o monstro, porém, cansada da viagem, 

Elena decide sentar em uma aparente cadeira de pedra, que na verdade era Da Rocha 

meditando em sua casa. A criatura fica furiosa de ter sido interrompida e ataca a princesa e 

seu guarda, que conseguem escapar e retornar ao grande conselho. Dessa vez, todos os 

membros acreditam que Da Rocha precisa ser expulso de Avalor, com exceção de Elena, que 

sente que ele não deseja o mal para os demais habitantes. O avô da princesa lembra que 

governantes precisam lidar com fatos e manda prosseguir a ação militar contra o monstro. Ao 

sair irritada da reunião, a protagonista vê sua irmã brincando com uma pedra colorida similar 

àquelas encontradas no jardim de Da Rocha e deduz que a criatura está furiosa porque as 

crianças locais estão roubando suas pedras. 

Ao lado de sua amiga Naomi, Elena se dirige ao vilarejo e explica para as crianças 

que elas não podem pegar os pertences de outras pessoas, por mais diferentes que elas sejam. 

Em seguida, ela segue para o Monte Fogo e devolve as pedras coloridas de Da Rocha, o que o 

deixa contente. Entretanto, as tropas reais comandadas por Esteban chegam até o vulcão, 

irritando o novo amigo de Elena e causando uma erupção. Na fuga da lava, a princesa salva 

Da Rocha explicando que é seu dever proteger todos de Avalor e a criatura, por sua vez, salva 

o vilarejo, onde ele passa a ser conhecido como um herói. 

Esse episódio foi eleito para fazer parte do Corpus da dissertação por mostrar a 

dinâmica de poder dentro do governo de Avalor e como Elena lida com situações de 

emergência. Além disso, o terceiro episódio mostra que a princesa aprendeu a lição do 

capítulo 1, e passa a questionar as aparências das situações antes de agir. Por fim, é 

interessante para a temática da pesquisa considerarmos como a protagonista lida com 

situações onde personagens são excluídas de sua sociedade.  

O capítulo 8, denominado de “Retiro Real”, é um dos documentos centrais para o 

Corpus desse trabalho.  Nele, Elena se prepara para frequentar pela primeira vez o Retiro Real 

do Rei Hector, evento onde a líder de Avalor e mais três governantes de outros reinos passam 

um período nas ilhas do Rei Hector. Ao chegar ao local montada em um dos jaquins, a 

princesa coroada nota que os navios atracados nas ilhas são deveras luxuosos e logo descobre 

que as embarcações foram dadas aos convidados de Rei Hector em ocasiões passadas. Os 

outros convidados, todos reis de seus países, a avisam que o anfitrião pode ser uma pessoa 

difícil, mas em contrapartida distribui presentes generosos para seus aliados.  
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Quando Rei Hector é introduzido na trama, ele faz uma série de piadas sobre a 

princesa não pertencer ao grupo e logo avisa que, para “ficar no meu retiro, Elena, terá de 

aprender a lidar com a piada”. Ele também promete para a personagem que se ela se 

comportar de maneira adequada, “jamais terá que voar naquela fera”, se referindo à criatura 

mágica que Elena chegou montada e prometendo um navio no final das cerimônias. Por sua 

vez, a futura rainha de Avalor estranha a forma como o Rei gasta todo o dinheiro da 

monarquia somente com seus interesses pessoais, esquecendo-se de construir escolas e 

estradas. Ao apontar essa questão para os presentes, Elena é recebida com escárnio.  

E não foi somente através de suas piadas que Rei Hector tentou isolar Elena dos 

demais: durante o almoço, a princesa é obrigada a se sentar em uma cadeira que a deixa mais 

baixa que os outros líderes, o que desperta a empatia do Rei Joaquin, personagem negro que 

conta para protagonista que, quando integrou o grupo pela primeira vez, foi tratado da mesma 

forma. Entretanto, depois que ele passou a obedecer Hector, ganhou presentes de grande 

valor.  

Quando todos se dirigem para o porto para ver os navios prometidos do anfitrião, 

descobrem que uma criatura marinha chamada de marposa está atacando uma das naus. O 

animal, que lembra um golfinho rosa com estruturas similares a asas, é umas das criaturas 

favoritas da irmã de Elena, que imediatamente avisa o grupo que o animal não é naturalmente 

agressivo. Por outro lado, Rei Hector discorda da opinião da governante avaloriana e decide 

atacar o animal. Determinada a ajudar a marposa, a princesa busca por sua irmã em uma das 

praias vizinhas e juntas deduzem que o ser que atacou as embarcações é um filhote 

desorientado e que foi separado de sua mãe. 

A princesa confronta Rei Hector sobre suas intenções de ferir um filhote, mas os 

outros reis apoiam o anfitrião para receber presentes. Resoluta, Princesa Elena encontra a mãe 

da marposa e a leva para seu filhote, que imediatamente cessa seus ataques. Mas Rei Hector 

decide que os animais fariam uma ótima aquisição para seus aquários, e decide capturar os 

animais. Neste momento, Rei Joaquin se arrepende de apoiar Hector e decide ajudar Elena. 

No ápice do episódio, quando a princesa está prestes a liberar as mariposas, o anfitrião 

esbraveja para a governante de Avalor que “se cortar essa rede [de pesca], você vai estar fora 

do clube, nunca estará entre os reis!”, ao que a protagonista responde “não preciso estar entre 

os reis, eu serei rainha!”. O episódio se encerra com Elena fazendo seu próprio retiro real com 

os demais monarcas no navio de sua família. 

Este episódio foi escolhido por mostrar a relação da protagonista com líderes de 

identidade gendrada masculina. Existem outros episódios na série que mostram essa relação, 
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incluindo o episódio 26 que faz parte deste Corpus e será descrito mais a frente, mas nenhum 

outro capítulo desta temporada traz uma narrativa que discute explicitamente sobre como o 

gênero da protagonista pode ser um obstáculo para que sua autoridade como rainha seja 

aceita. Além disso, com sua fala sobre não precisar estar entre os reis, Elena demonstra 

consciência desta questão, superando as imposições comportamentais de Rei Hector e 

assumindo sua comprada liderança do grupo de monarcas.  

No capítulo 15, “A princesa cavalheira”, o público descobre que Elena pratica 

esgrima com seu guarda Gabe nos pátios do castelo. Entretanto, a princesa logo descobre que 

seu avô, Francisco, pediu para seu treinador para sempre deixa-la vencer, já que ele temia que 

ela se machucasse seriamente, da mesma forma que sua filha, a mãe de Elena, se feriu no 

passado. Ao descobrir o acordo entre Francisco e Gabe, a princesa fica determinada em 

provar que eles estão errados e decide participar da Copa do Espadachim, um evento 

esportivo onde cavalheiros de diversos reinos competem para descobrir quem é o melhor na 

esgrima. Ao longo do episódio, vemos que mulheres podem participar do torneio, mas Elena 

decide assumir uma identidade masculina, Sir Elezar, para que ela possa competir sem que 

seu avô a impeça. 

Entretanto, Gabe se mostra preocupado com a monarca, já que os participantes deste 

ano exibem altos níveis de desempenho, como Sir Cassius, filho do Lorde Elrod de 

Brazendell, antigo esgrimista que conseguiu vencer a mãe de Elena na partida em que ela se 

lesionou gravemente. Na tentativa de desestimular a princesa de seus planos de participar da 

Copa, o guarda real mostra para Elena que ela não consegue vencê-lo em uma partida que não 

seja manipulada. Porém, apesar de ter perdido neste confronto, a princesa não desanima e 

pede para Gabe ser seu treinador para o torneio. Em um primeiro momento, Elena se frustra 

com os métodos rigorosos do Guarda, mas após dois dias de trabalho árduo, ela se sente 

pronta para a Copa do Espadachim.  

Durante o torneio, Gabe orienta Sir Elezar (Elena) durante as partidas e ele 

progressivamente vence alguns dos cavalheiros favoritos da competição. O público, incluindo 

o avô e a avó de Elena, fica encantado com o misterioso participante, que é convidado para 

um chá no palácio de Avalor. Neste momento, Gabe insiste para Elena contar a verdade para a 

sua família, mas a princesa está determinada a terminar a Copa.  Porém, é no vestiário da 

competição que a monarca faz uma descoberta ao entreouvir uma conversa entre Sir Cassius e 

Lorde Elrod, que confessa para seu filho que, anos atrás, quando ele lutou contra a mãe de 

Elena durante a Copa, ele trapaceou e propositalmente quebrou o pulso da competidora. O 
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nobre de Brazendell insiste que, para vencer o torneio, seu filho deve fazer o mesmo contra 

Sir Elezar.  

Durante o chá no palácio de Avalor, os avós descobrem a verdadeira identidade de 

Sir Elezar e, preocupados com a segurança de Elena, eles pedem para que ela se afaste da 

competição. Mas a princesa conta para sua família o que realmente aconteceu na luta em que 

sua mãe foi lesionada e ela insiste que deve terminar a competição em homenagem a ela, 

convencendo Francisco e Luisa a continuar no torneio. No dia seguinte, Elena volta para a 

Copa do Espadachim vestida de Sir Elezar e enfrenta Sir Cassius, que inicia a partida em 

desvantagem. Seu pai logo o convence a trapacear o torneio e ele tenta quebrar o pulso de 

Elena, que desvia da investida, mas acaba tropeçando e torcendo o tornozelo.  

Então, Francisco decide incentivar sua neta a continuar na partida lhe entregando um 

relicário com uma foto de sua mãe. Motivada, Elena vence o torneio usando um golpe 

inventado por Gabe e revela para o público a verdadeira identidade de Sir Elezar. 

Demonstrando arrependimento, Sir Cassius entrega o troféu para a princesa enquanto Luisa 

expulsa Lorde Elrod de Avalor. Ao levantar a taça, Elena dedica o prêmio à sua mãe. Esse 

episódio foi selecionado para o Corpus por apresentar a trama onde o avô da protagonista 

protege a princesa a ponto de subjugar suas escolhas. Ademais, ele apresenta referências 

visuais e narrativas a diversas outras obras, como “Rocky” (AVILDSEN, 1976), “Mulan” 

(BANCROFT; COOK, 1998) e a franquia “Dragon Ball” (TORIYAMA, 1989), o que auxilia 

a analisarmos as referências contidas nessas animações para que possamos compreendê-la 

onde ela se insere em um cenário mais amplo da cultura de mídia (KELLNER, 2001). 

O último episódio escolhido se chama “Máscaras mágicas” e é o capítulo 26 da 

série, encerrando a primeira temporada. Aqui, a trama envolve a comerciante mais próspera 

de Avalor, Dona Paloma, que está organizando o Banquete da Amizade, cerimônia onde três 

líderes estrangeiros visitam seu país e firmam acordos comerciais. Em anos anteriores, o 

chanceler Esteban frequentou a ocasião representando o governo local, entretanto, este ano ele 

está doente e não poderá comparecer. A princesa Elena decide ir em seu lugar, acalmando seu 

primo e afirmando que sabe “exatamente o que fazer”.  

A chegada de Elena no empório de Dona Paloma não é bem vinda, já que a 

comerciante almejava mostrar para os representantes dos outros países que ela era a pessoa 

mais importante do reino de Avalor. A rivalidade das duas se acirra quando fica claro que 

ambas tem planos opostos para cerimônia: enquanto Paloma deseja oferecer um sóbrio jantar 

de negócios planejado por meses, a princesa Elena deseja proporcionar uma festa, onde todos 

se sintam em casa em meio às tradições avalorianas. As personagens decidem, então, dividir o 
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salão do empório ao meio, onde metade seria ocupada pelo distinto jantar de Paloma e o 

restante seria a animada festa de Elena, os convidados, por sua vez, estariam livres para 

transitar entre os dois ambientes. 

Porém, durante a cerimônia, logo fica evidente que as relações antagônicas não se 

restringem à Paloma e a Elena. Os três líderes estrangeiros convidados começam a discutir na 

mesa de jantar da comerciante e rapidamente são levados pela princesa para o ambiente de 

festa, onde as tensões diminuem. Paloma, então, pega três máscaras de seu empório e tenta 

atrair os convidados para seu jantar com uma brincadeira que envolve os objetos. Todavia, as 

máscaras eram mágicas e transformam os três estrangeiros em animais incontroláveis assim 

que eles vestem os objetos.  

Para resolver a situação, Elena e Paloma precisam trabalhar juntas para resolver a 

crise internacional que se formou durante o jantar. Neste momento, o público descobre que a 

rivalidade das personagens está em suas origens. Enquanto Paloma teve uma infância simples 

em um rancho de gado, Elena sempre foi a monarca amada pelo povo, e essa característica 

deixa a comerciante ressentida. Porém, a princesa aponta que apesar de terem inícios de vida 

tão diferentes, as duas passaram por perdas que as motivam serem o melhor que podem ser. 

As personagens comiseram nos momentos mais difíceis de suas vidas, trocando histórias 

sobre como o rancho da família de Paloma foi destruído em uma inundação e como os pais de 

Elena foram mortos pela bruxa Shuriki. Compreendendo melhor os motivos individuais de 

cada uma, as personagens conseguem trabalhar juntas para retirar as máscaras mágicas de 

seus convidados e assegurar o acordo comercial. O motivo da escolha deste episódio não se 

deu somente por ser o que encerra a temporada, mas também por mostrar Elena em uma 

situação que exige sua liderança e capacidade de negociação, temas que serão codificados na 

seção a seguir.  

Ao analisarmos os capítulos selecionados para o Corpus, estaremos observando todas 

as cenas que envolvem a protagonista. Cientes de que o termo “cena” é um conceito de 

definição constantemente disputado entre os estudiosos da dramaturgia e do audiovisual, para 

esta pesquisa resolvemos adotar a definição de cena desenvolvida pelo autor Robert McKee 

(2013), onde o que determina os limites de uma cena não é a sequência de cortes feitos 

durante a edição ou as mudanças de planos visuais realizadas durante as filmagens, mas sim 

os objetivos narrativos de cada uma das cenas. Em suas palavras: 

 
A cena é uma estória em miniatura – uma ação através do conflito em unidade ou 

continuidade de tempo e espaço que transforma as cargas a condição da vida do 

personagem. Na teoria não há limites para a duração e a localização de uma cena. 
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Uma cena pode ser infinitésima. [...] Não importa a locação ou a duração, uma 

cena é unificada ao redor do desejo, ação, conflito e mudança. (MCKEE, 2013, 

p. 222. Grifo nosso.) 

 

Esta maneira de compreensão de cena, que se volta para os acontecimentos da trama 

ao invés de aspectos mais técnicos, é coerente com a preocupação desta Análise de Conteúdo 

que busca pelos temas preponderantes da narrativa. Para McKee (2013), em toda cena o 

personagem busca satisfazer um objetivo imediato relativo ao momento atual da trama, 

entretanto, este “objetivo de cena” está diretamente relacionado ao “superobjetivo” (MCKEE, 

2013), que se trata da meta do personagem ao iniciar sua trajetória. Como vimos na descrição 

analítica do primeiro episódio, no caso de “Elena de Avalor”, o “superobjetivo” da princesa 

seria aprender as habilidades necessárias para que ela se torne uma rainha.  

Entretanto, para Mckee (2013), as histórias se movimentam ao redor de conflitos, o 

que implica que, em algumas ou em todas as cenas, as ações da protagonista podem resultar 

em situações que não foram previstas por ela. Essa “brecha entre expectativa e resultado” 

(MCKEE, 2013) transmite ao público que a trajetória das personagens pode não ser tão 

simples assim. Em nossa Análise de Conteúdo desenvolvemos uma tabela com todas as cenas 

de Elena pertencentes aos capítulos do Corpus, assim como sua duração, os personagens 

envolvidos e o objetivo da cena. Esta tabela será integrada a aspectos fundamentais da 

metodologia, relativos à codificação dos dados. 

 

3.3 CODIFICAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO 

A etapa de codificação é o momento da análise onde os dados brutos do Corpus 

serão reorganizados, através de regras explicitadas adiante, em índices que auxiliam a 

responder as questões centrais desta pesquisa. Nas palavras de Holsti (1969 apud Bardin, 

2016), “a codificação é o processo pelo qual dados brutos são transformados sistematicamente 

e agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das características 

pertinentes do conteúdo” (HOLSTI, 1969 apud BARDIN, 2016, p.133). Para esta dissertação, 

optamos por exprimir os acontecimentos relevantes dos episódios tanto em “unidades de 

registro” quanto em “unidades de contexto” (BARDIN, 2016).  

As “unidades de registro” são unidades de significação codificadas (BARDIN, 

2046), ou seja, são trechos do conteúdo considerados cruciais para serem incluídos na análise. 

A escolha das unidades de registro pode passar por critérios linguísticos, como, por exemplo, 

aspectos relativos à construção das frases contidas no Corpus, ou por critérios de natureza 
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semântica, como a narração dos acontecimentos presentes em um determinado conteúdo. As 

unidades de registro utilizadas nessa pesquisa, as unidades temáticas, são originárias de 

processos semânticos e buscam identificar e compreender os “núcleos de sentidos” 

(BARDIN, 2016) relevantes para elucidar as questões de pesquisa. O tema, para a Análise de 

Conteúdo é: 

(...) uma unidade de significação complexa, de comprimento variável; a sua validade 

não é de ordem linguística, mas antes de ordem psicológica: podem constituir um 

tema tanto uma afirmação como uma alusão; inversamente, um tema pode ser 

desenvolvido em várias afirmações (ou proposições). Enfim, qualquer fragmento 

pode remeter (e remete geralmente) para diversos temas... (D’UNRUG, 1974 apud 

BARDIN, 2016, p.135). 

 

Por sua vez, as unidades de contexto são ferramentas auxiliares utilizadas para 

explicitar as circunstâncias em que as unidades de registro aparecem no conteúdo (BARDIN, 

2016). Ao todo, cinco documentos distintos compõem o Corpus da pesquisa, tornando-se 

crucial a inclusão de uma forma de assentar os temas que serão discutidos ao longo dos 

episódios. Ademais, as unidades de contexto podem oferecer materiais importantes para 

serem discutidos na etapa de Inferência. Dito isto, salientamos que a regra de enumeração 

utilizada no processo de avaliação das unidades de registro será o critério de frequência, onde 

“a importância de uma unidade de registro aumenta com a frequência de aparição” (BARDIN, 

2016, p.138). Isto é, quanto mais recorrente for um tema, mais relevante ele será para nossa 

análise.  

Após definidas os tipos de unidades de registro e de contexto que serão utilizadas na 

pesquisa, é necessário iniciar o processo de categorização (BARDIN, 2016), etapa onde 

classificamos as unidades que serão observadas de acordo com suas características temáticas. 

O critério utilizado foi determinado pelo “acervo” (BARDIN, 2016), ou seja, os episódios 

analisados e os acontecimentos ali mostrados que serviram para orientar a categorização. A 

tabela abaixo mostra quais serão as categorias de registro que serão observadas e quais são os 

conteúdos temáticos que elas exprimem: 

Tabela 1 – Categorização das Unidades de Registro 

Categorias das Unidades de Registro Conteúdos Temáticos Analisados 

Liderança 
Se a protagonista assume a liderança das situações 

propostas pela narrativa. 

Maturidade  
Se a protagonista enfrenta conflitos relacionados à 

sua idade. 

Mágica 
Se a protagonista utiliza soluções mágicas para 

seus problemas. 

Família 
Se a protagonista encontra em sua família apoio 

para resolução de seus problemas.  

Amizade 
Se a protagonista encontra em seus amigos apoio 

para resolução de seus problemas. 

Administração Pública Se a protagonista demonstra preocupação com a 
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administração de seu reino. 

Resolução de Conflitos 
Se a protagonista tenta resolver os conflitos 

propostos pela narrativa. 

Identidade Gendrada 

Se a identidade gendrada da protagonista como 

uma adolescente impacta na forma como a 

narrativa foi conduzida.  

Classe 

Se a classe social da protagonista como uma 

monarca impacta na forma como a narrativa foi 

conduzida. 

Identidade Racial 

Se a identidade racial da protagonista como uma 

representação de mulher latino americana impacta 

na forma como a narrativa foi conduzida. 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

Para fins desta pesquisa, acreditamos que seja igualmente importante especificarmos 

quais serão as circunstâncias assinaladas pelas unidades de contexto. Logo, abaixo se encontra 

uma tabela descriminando os tipos de situações que serão consideradas para a análise: 

Tabela 2 – Categorização das Unidades de Contexto 

Categorias das Unidades de Contexto Conjunturas Consideradas 

Positividade Se a narrativa transmite alguma ação ou fala da 

protagonista como uma atitude positiva. 

Negatividade Se a narrativa transmite alguma ação ou fala da 

protagonista como uma atitude negativa. 

Resistência Se o tema da narrativa ou as ações da protagonista 

foram recebidos com resistência pelos demais 

personagens. 

Concordância Se o tema da narrativa ou as ações da protagonista 

foram recebidos com concordância pelos demais 

personagens. 

Verbalização Se o tema da narrativa ou as ações da protagonista 

foram expressos pela fala. 

Encenação Se o tema da narrativa ou as ações da protagonista 

foram expressos pelas imagens.  

Musicalização  Se o tema da narrativa ou as ações da protagonista 

foram expressos através de um número musical. 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

Após definidas as unidades de registro e de contexto que serão analisadas, é 

necessário criarmos um estudo coeso, onde os dados brutos serão reorganizados nas 

categorias temáticas explicitadas acima. Para que esse esforço se dê de forma compreensível, 

optamos por separar as tabelas por episódios. Além disso, decidimos apontar o tempo de 

duração das cenas, assim como seus objetivos narrativos de acordo com o trabalho de Mckee 

(2013). Por fim, enumeramos os personagens envolvidos nos momentos estudados da 

trajetória de Elena, pois acreditamos que esse tipo de registro pode oferecer elucidações 

quanto aos temas desenvolvidos. Abaixo segue a tabela correspondente ao episódio 1, “O 

primeiro dia de governo”: 

 

Tabela 3 – Codificação e Categorização do Episódio 1 

(continua) 
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Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

0’00’’ – 

1’58’’ 

Contar os 

eventos que 

precedem a série 

(a morte dos pais 

de Elena e seu 

exílio dentro do 

amuleto mágico) 

Elena 

(narradora), 

Shuriki, 

Alakazar, 

Avós (Luisa e 

Francisco), 

Irmã (Isabel), 

pai e mãe das 

princesas e o 

povo de 

Avalor 

Liderança; 

Mágica; 

Família 

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

3’41’’ – 

4’09’’ 

Mostrar a 

animação de 

Elena para sua 

coroação e 

estabelecer que o 

evento ocorrerá 

durante o baile 

real 

Elena e os 

Jaquins (Luna, 

Skylar e Migs) 

Liderança Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

4’10’’ – 

5’10’’ 

Introduzir o 

personagem 

Zuzo e indicar as 

habilidades 

mágicas de 

Elena 

Elena e Zuzo Mágica; 

Amizade 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização 

e Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

5’11’’ – 

5’48’’ 

Mostrar o 

relacionamento 

próximo entre as 

irmãs Elena e 

Isabel; 

evidenciar a 

inteligência da 

irmã mais nova e 

mostrar o diário 

que Elena dá 

para sua irmã.  

Elena e Isabel Liderança; 

Maturidade; 

Família  

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização 

e Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

5’50’’ – 

7’17’’ 

Evidenciar o 

desagrado de 

Esteban com o 

comportamento 

de sua prima; 

mostrar Elena 

descobrindo que 

não se tornará 

rainha e 

introduzir a ideia 

do grande 

conselho.  

Elena, Isabel, 

Luísa, 

Francisco e 

Esteban.  

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Administração 

Pública; 

Classe 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

7’17’’ – 

10’28’’ 

Mostrar que o 

avô Francisco 

acredita que sua 

neta é imatura 

para se tornar 

rainha e que, por 

outro lado, Elena 

acredita estar 

pronta para 

assumir o trono. 

Elena, Isabel, 

Luísa, 

Francisco, 

Esteban e 

Armando 

(chefe do 

castelo).  

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Administração 

Pública; 

Classe 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação; 

Musicalização 
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Informar a 

decisão da 

princesa de 

visitar os líderes 

da cidade (cena 

musical) 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

10’30’’ – 

11’04’’ 

Apresentar a 

zona central de 

Avalor; 

introduzir o 

personagem 

Gabe; mostrar a 

afluência 

econômica do 

reino  

Elena, Isabel, 

Gabe e 

Esteban.  

Liderança; 

Amizade; 

Administração 

Pública 

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

11’04’’ – 

11’18’’ 

Introduzir o 

personagem 

Capitão Turner 

(pai de Naomi); 

mostrar que 

Elena é solícita 

com o povo; 

evidenciar os 

primeiros sinais 

que Elena pode 

não estar pronta 

para governar. 

Elena, Capitão 

Turner e 

Esteban 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Públlica 

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

11’18’’ – 

12’19’’ 

Introduzir a 

personagem 

Naomi; falar 

sobre navios 

desaparecidos; 

mostrar Elena 

desconcertada 

com a 

quantidade de 

compromissos 

que tem e 

estabelecer que 

Isabel e Gabe 

decidem ficar no 

porto 

Elena, Naomi, 

Capitão 

Turner, 

Esteban, Isabel 

e Gabe 

Liderança; 

Administração 

de Pública;  

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

13’31’’ – 

14’40’’ 

Introduzir o 

personagem 

Dona Paloma; 

mostrar Naomi 

contando para 

Elena que Isabel 

e Gabe foram 

raptados; 

evidenciar a 

presteza de 

Elena ao decidir 

pessoalmente 

buscar pela irmã 

junto com os 

Elena, Dona 

Paloma, 

Esteban, 

Naomi e 

Jaquins 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos; 

Classe 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 
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jaquins e Naomi 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

14’40’’ – 

15’00’’ 

Mostrar Naomi, 

Elena e os 

Jaquins 

buscando pelo 

navio que levou 

Isabel; mostrar 

as duas 

chegando à 

conclusão que 

eram criaturas 

mágicas.  

Elena, Naomi e 

Jaquins 

Liderança; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

16’11’’ – 

16’19’’ 

Mostrar Elena 

ignorando um 

conselho de seu 

guia espiritual, 

Zuzo 

Elena e Zuzo Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Resolução de 

Conflitos 

Negatividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

16’40’’ – 

17’00’’ 

Mostrar Elena, 

Naomi, Mateo e 

os Jaquins 

descobrindo a 

trilha de papel 

deixada por 

Isabel para que 

sua irmã a 

encontrasse 

Elena, Naomi, 

Mateo e o 

Jaquins 

Liderança; 

Família; 

Amizade; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

17’02’’ – 

17’22’’ 

Mostrar o grupo 

encontrando o 

navio e Elena 

traçando um 

plano irrefletido 

para liberar sua 

irmã e Gabe 

Elena, Naomi, 

Mateo e o 

Jaquins 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Amizade; 

Resolução de 

Conflitos 

Negatividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

17’22’’ – 

18’40’’ 

Mostrar Elena 

libertando Gabe 

e Isabel; apontar 

que talvez os 

noblins tenham 

um motivo para 

roubar o navio; 

exibir o 

confronto físico 

entre os noblins 

e os outros 

personagens, 

mostrar Elena 

querendo 

proteger seus 

amigos 

Elena, Naomi, 

Mateo, 

Jaquins, Isabel, 

Gabe e 

Noblins. 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Amizade; 

Resolução de 

Conflitos 

Negatividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

18’40’’ – 

19’40’’ 

Mostrar Elena 

ouvindo o 

Conselho de 

Zuzo, que a 

questiona sobre 

sua pressa em 

querer governar; 

Elena e Zuzo Liderança; 

Maturidade; 

Mágica 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 
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mostrar Elena 

assumindo que 

não está pronta 

para reinar 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

19’40’’ – 

21’00’’ 

Mostrar Elena 

negociando com 

os noblins;  

Elena, noblins, 

Naomi, Mateo, 

Jaquins e 

Isabel, 

Liderança; 

Maturidade;  

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

21’00’’ – 

21’30’’ 

Mostrar as 

princesas 

retornando para 

o castelo e Isabel 

contando para os 

avós os 

acontecimentos 

do dia; mostrar o 

olhar de 

aprovação de 

Francisco para 

Elena  

Elena, Isabel, 

Francisco, 

Luisa e 

Esteban 

Liderança; 

Maturidade; 

Família 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“O primeiro dia 

de governo” 

(episódio 1) 

21’30’’ – 

24’00’’ 

Mostrar Elena 

admitindo para o 

reino que não 

está pronta para 

governar; 

mostrar Elena 

nomeando Luisa, 

Naomi, Esteban 

e Francisco para 

o conselho real; 

mostrar a reação 

mágica do cetro 

real nas mãos de 

Elena 

Elena, Naomi, 

Luisa, Esteban, 

Francisco, 

Jaquins, Zuzo 

e nobres de 

Avalor 

Liderança; 

Maturidade; 

Mágica; 

Família; 

Amizade; 

Classe 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020 

Prosseguiremos esta etapa apresentando a codificação do episódio 3, o segundo 

capítulo incluído na análise dessa pesquisa: 

 

Tabela 4 – Codificação e Categorização do Episódio 3 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

1’10’’ – 

2’10’’ 

Mostrar Elena se 

familiarizando 

novamente com 

o reino; expor a 

trama da criatura 

que, quando 

irritada, ativa o 

vulcão local 

Elena e jaquins 

(Skylar) 

Mágica; 

Amizade 

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

3’01’’ – 

5’10’’ 

Mostrar o grande 

conselho 

ouvindo 

reclamações do 

Elena, Naomi, 

Esteban, 

Francisco, 

Luisa e povo 

Liderança; 

Maturidade; 

Mágica; 

Administração 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 
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povo; mostrar 

que Francisco e 

Esteban desejam 

ações enérgicas 

contra a criatura 

da montanha; 

mostrar Elena 

convencendo o 

conselho a seguir 

uma rota 

diplomática 

de Avalor Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

5’11’’ – 

5’48’’ 

Mostrar Elena 

decidindo ir 

somente com 

Gabe visitar a 

criatura ao invés 

de uma tropa 

inteira 

Elena, Gabe e 

guardas do 

castelo 

Liderança; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

5’50’’ – 

6’23’’ 

Mostrar Gabe 

ansioso com a 

visita em 

contraponto com 

a calma de 

Elena; mostrar 

Elena admirando 

o jardim de 

pedras da 

criatura 

Elena e Gabe Liderança; 

Maturidade; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

6’24’’ – 

7’20’’ 

Mostrar Elena 

entrando na casa 

de Da Rocha e 

acreditar que o 

ambiente está 

vazio; mostrar 

Da Rocha 

expulsando 

Elena de sua 

casa e Gabe 

levar a princesa e 

os Cavalos 

Elena, Da 

Rocha e Gabe 

Liderança; 

Mágica; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

7’30’’ – 

8’30’’ 

Mostrar Elena 

tentando 

defender as 

ações de Da 

Rocha para o 

grande conselho; 

Elena falando 

que seus 

sentimentos 

acreditam na 

inocência de Da 

Rocha, Francisco 

pedindo 

racionalidade 

para a princesa; 

o grande 

Elena, Naomi, 

Esteban, 

Francisco, 

Luisa e Gabe 

Liderança; 

Maturidade; 

Mágica; 

Família; 

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 



97 
  

conselho indo 

contra Elena e 

determinando a 

expulsão de Da 

Rocha do reino 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

8’30’’ – 

8’50’’ 

Mostrar a pedra 

colorida que 

Isabel ganhou de 

seus amigos; 

mostrar a 

irritação de 

Elena com o 

grande conselho; 

mostrar Elena 

descobrindo o 

motivo da 

irritação de Da 

Rocha 

Elena e Isabel Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

8’52’’ – 

10’00’’ 

Mostrar Elena 

pedindo para os 

jaquins levarem-

na novamente 

até a montanha 

de Da Rocha; 

mostrar Naomi 

pedindo 

desculpas por ter 

votado contra 

Elena no 

conselho; 

mostrar Naomi 

decidindo 

acompanhar a 

princesa na 

aventura 

Elena, Naomi e 

Jaquins (Skylar 

e Luna) 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Resolução de 

Conflitos 

 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

10’00’’ – 

10’18’’ 

Mostrar a 

diferença de 

personalidade 

dos Jaquins 

Elena, Naomi e 

Jaquins (Skylar 

e Luna) 

Amizade Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

10’20’’ – 

10’59’’ 

Mostrar Elena 

educando as 

crianças locais 

que não é correto 

pegar objetos de 

terceiros sem 

permissão; Elena 

recolhe as pedras 

coloridas para 

devolver para Da 

Rocha 

Elena, Naomi e 

crianças de 

Avalor 

Liderança; 

Maturidade; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

11’00’’ – 

12’00’’ 

Mostrar Da 

Rocha 

meditando; 

mostrar Elena e 

Naomi 

devolvendo as 

Elena, Naomi e 

Da Rocha 

Liderança; 

Maturidade; 

Mágica; 

Amizade 

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 



98 
  

pedras de seu 

jardim; mostrar 

Da Rocha 

explicando que 

as pessoas não 

lhe tratam com 

respeito por ser 

uma criatura 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

12’00’’ – 

14’48’’ 

Mostrar Da 

Rocha afirmando 

que se sente 

solitário por ser 

o último de sua 

espécie, mostrar 

que Da Rocha se 

sente 

desrespeitado 

quando roubam 

suas pedras e 

estabelecer a 

amizade ente 

Elena, Naomi e 

Da Rocha (cena 

musical) 

Elena, Naomi e 

Da Rocha 

Liderança; 

Maturidade; 

Mágica; 

Amizade 

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação; 

Musicalização 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

14’50’’ – 

16’00’’ 

Mostrar os 

guardas de 

Avalor 

invadindo a casa 

de Da Rocha; a 

criatura acredita 

que Elena 

organizou uma 

cilada para ele; 

Da Rocha causa 

uma erupção  

Elena, Naomi, 

Da Rocha, 

Esteban, Gabe 

e jaquins 

(Skylar) 

Mágica; 

Amizade 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

16’01’’ – 

16’20’’ 

Mostrar o 

embate entre 

Esteban e Elena 

sobre como lidar 

com Da Rocha e 

obedecer ao 

grande conselho 

Elena, Naomi, 

Esteban, Gabe 

e jaquins 

(Skylar) 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

16’20’’ – 

16’50’’ 

Mostrar Elena, 

Gabe, Naomi, 

Jaquins, guardas 

e o povo de 

Avalor 

trabalhando em 

conjunto para 

salvar a aldeia da 

lava 

Elena, Naomi, 

Gabe, jaquins 

(Skylar e 

Luna), guardas 

reais e povo de 

Avalor 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

16’50’’ – 

17’10’’ 

Mostrar Elena, 

Naomi, Gabe e o 

povo de Avalor 

felizes porque 

salvaram parte 

Elena, Naomi, 

Gabe e povo 

de Avalor 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 
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da aldeia Conflitos 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

17’10’’ – 

17’25’’ 

Mostrar Elena e 

Naomi decidindo 

salvar Da Rocha 

e sua casa da 

lava 

Elena, Naomi e 

Da Rocha 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

17’35’’ – 

18’18’’ 

Mostrar Elena e 

Naomi salvando 

Da Rocha; 

mostrar Elena 

incluindo Da 

Rocha ao povo 

de Avalor 

Elena, Naomi, 

Da Rocha e 

Jaquins. 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

18’20’’ – 

19’00’’ 

Mostrar Elena e 

Naomi se dando 

conta que ainda 

tem lava 

seguindo para a 

aldeia; mostrar 

Da Rocha 

decidindo salvar 

a aldeia 

Elena, Naomi e 

Da Rocha 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

19’40’’ – 

20’20’’ 

Mostrar a 

população de 

Avalor 

reconhecendo Da 

Rocha como 

herói, mostrar 

Elena triste pelo 

aparente fim de 

seu amigo; 

mostrar que Da 

Rocha está bem 

Elena, Naomi, 

Da Rocha e 

povo de 

Avalor 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

20’40’’ – 

21’20’’ 

Mostrar o 

embate de Elena 

com seus avós 

por ter 

desobedecido ao 

conselho; 

mostrar o 

compromisso de 

Elena com o 

conselho se os 

restantes dos 

membros 

prometerem ter 

mais empatia e 

mostrar a 

frustração de 

Esteban com sua 

família 

Elena, Naomi, 

Esteban, 

Francisco, 

Luisa e Jaquins 

(Skylar) 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Resistência; 

Concordância 

Verbalização; 

Encenação 

“Esquentadinho” 

(episódio 3) 

21’21’’ – 

22’10’’ 

Mostrar as 

celebrações 

pelos feitos de 

Da Rocha; 

mostrar a 

Elena, Da 

Rocha, 

Francisco, 

Luisa, Gabe e 

povo de 

Amizade Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 
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amizade que se 

firmou entre Da 

Rocha e Elena 

Avalor 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020 

 

Em seguida, a próxima tabela retrata o processo de categorização dos temas e 

contextos retratados no capítulo 8 de Elena de Avalor: 

 

Tabela 5 – Codificação e Categorização do Episódio 8 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

1’10’’ – 

1’50’’ 

Mostrar a família 

real em um 

navio; 

estabelecer que 

as personagens 

estão indo para o 

retiro real; 

mostrar o 

entusiasmo de 

Elena com a 

ocasião 

Elena, 

Armando, 

Isabel, 

Francisco, 

Luisa e jaquins 

(Skylar) 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Classe 

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

1’51’’ – 

2’20’’ 

Estabelecer que 

eles estão 

entrando no 

território das 

mariposas; 

estabelecer o 

conhecimento de 

Isabel sobre 

essas criaturas;  

Elena, Isabel e 

marposas 

Família Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

2’21’’ – 

3’20’’ 

Mostrar que 

Elena se 

preparou para o 

retiro real; 

estabelecer a 

ideia de Elena de 

chegar ao retiro 

montada no 

jaquin; mostrar a 

preocupação de 

Francisco com o 

bem estar de sua 

neta no retiro; 

estabelecer que a 

família real vai 

tirar férias no 

outro lado da 

ilha do retiro real 

Elena, 

Armando, 

jaquins 

(Skylar), 

Luisa, Isabel e 

Armando 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Classe 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

3’21’’ – 

3’51’’ 

Mostrar o 

estranhamento 

de Elena com a 

extravagância do 

retiro real 

Elena e jaquins 

(Skylar) 

Liderança; 

Classe 

Positividade; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

3’52’’ – 

4’30’’ 

Mostrar Elena 

conhecendo os 

Elena, rei 

Joaquim, rei 

Liderança; 

Classe 

Positividade; 

Verbalização; 
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outros três 

convidados do 

retiro; mostrar os 

três convidados 

avisando Elena 

do temperamento 

difícil do 

Anfitrião; 

Mostrar rei 

Joaquim falando 

dos presentes 

generosos que o 

anfitrião oferece 

ao final do retiro 

Lars e rei Raja Encenação 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

4’30’’ – 

6’20’’ 

Introduzir o 

personagem rei 

Hector; mostrar 

rei Hector 

rechaçando a 

presença de 

Elena com suas 

piadas; salientar 

que o rei tratou 

todos de maneira 

similar; mostrar 

que rei Hector 

pretende 

distribuir navios 

ao final do 

resort; mostrar a 

diferença na 

forma de 

governar entre 

Elena e Hector 

Elena, rei 

Joaquim, rei 

Lars, rei Raja e 

rei Hector 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública; 

Identidade 

Gendrada; 

Classe 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

7’10’’ – 

8’30’’ 

Mostrar a 

opulência do 

castelo de 

Hector; mostrar 

que ele continua 

rechaçando a 

presença de 

Elena;  

Elena, rei 

Joaquim, rei 

Lars, rei Raja e 

rei Hector 

Liderança; 

Maturidade; 

Identidade 

Gendrada; 

Classe 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação; 

Musicalização 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

8’31’’ – 

11’00’’ 

Mostrar Joaquim 

tendo empatia 

por Elena, 

mostrar que ele 

acredita que vale 

a pena obedecer 

ao rei Hector 

para receber um 

presente no final 

do retiro; rei 

Hector afirma 

que é preciso 

obedecê-lo para 

participar de seu 

Elena, rei 

Joaquim, rei 

Lars, rei Raja e 

rei Hector 

  



102 
  

clube (cena 

musical) 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

11’00’’ – 

12’10’’ 

Mostrar os 

participantes do 

retiro 

descobrindo uma 

marposa 

destruindo um 

dos navios; 

mostrar Elena 

estranhando o 

comportamento 

da criatura; 

mostrar que rei 

Hector quer 

atacar a marposa 

e Elena discorda 

de sua atitude; 

mostrar rei 

Joaquim 

questionando o 

líder mas se 

calando ao ser 

lembrado do 

prêmio; mostrar 

rei Hector 

expulsando 

Elena do retiro 

Elena, rei 

Joaquim, rei 

Lars, rei Raja, 

rei Hector e 

marposa 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos; 

Identidade 

Gendrada; 

Classe 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

12’10’’ – 

13’40’’ 

Mostrar Elena e 

Isabel 

confirmando que 

mariposas são 

animais 

inofensivos; 

mostrar as irmãs 

concluindo que a 

marposa que 

atacou o navio 

provavelmente 

era um bebê 

separado da mãe; 

mostrar Elena 

decidindo ajudar 

a criatura 

Elena, Isabel, 

Armando e 

marposas 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

13’41’’ – 

14’40’’ 

Mostrar Elena 

pedindo para que 

rei Hector não 

ataque a 

marposa; 

mostrar o 

conflito de rei 

Joaquim em 

seguir rei Hector 

Elena, rei 

Joaquim, rei 

Lars, rei Raja e 

rei Hector 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos; 

Identidade 

Gendrada; 

Classe 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

14’41’’ – 

15’40’’ 

Mostrar Elena e 

Skylar 

descobrindo 

Elena, jaquin 

(Skylar) e 

marposa 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 
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onde estava a 

marposa mãe; 

mostrar que a 

marposa mãe 

ficou presa entre 

as raízes e 

mostrar Elena e 

Skylar tentando 

libertar a criatura 

Resolução de 

Conflitos 

Encenação 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

15’50’’ – 

16’45’’ 

Mostrar Skylar 

se ferindo no 

processo de 

libertar a 

marposa mãe e 

mostrar Elena e 

Skylar levando a 

marposa até seu 

filhote 

Elena, jaquin 

(Skylar) e 

marposa 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

16’45’’ – 

16’51’’ 

Mostrar Elena 

levando a 

marposa até seu 

filhote em outro 

ângulo 

Elena, jaquin 

(Skylar) e 

marposas 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

17’40’’ – 

18’00’’ 

Mostrar Elena 

vendo rei Hector 

capturar as 

marposas; 

mostrar Skylar 

sentindo suas 

asas doer e ter de 

pousar 

Elena e jaquin 

(Skylar) 

Liderança; 

Maturidade;  

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos;  

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

18’02’’ – 

19’00’’ 

Mostrar Elena 

levando Skylar 

para a costa; 

mostrar Joaquim 

chegando de 

barco e 

afirmando que 

Elena estava 

correta; Joaquim 

se junta a Elena 

para libertar as 

criaturas 

Elena, jaquin 

(Skylar) e rei 

Joaquim 

Liderança; 

Maturidade;  

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos;  

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

19’40’’ – 

21’00’’ 

Mostrar Elena e 

Joaquim 

sorrateiramente 

chegando ao 

navio; mostrar 

Joaquim 

distraindo rei 

Hector; mostrar 

Elena libertando 

as criaturas; 

mostrar Elena e 

Joaquim fugindo 

com os outros 

Elena, rei 

Hector, rei 

Joaquim, rei 

Lars, rei Raja e 

as marposas 

Liderança; 

Maturidade;  

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos; 

Identidade 

Gendrada; 

Classe 

Positividade; 

Resistência; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 
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convidados 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Retiro real” 

(episódio 8) 

21’20’’ – 

22’10’’ 

Mostrar o navio 

de rei Hector 

afundando; 

mostrar Elena 

organizando o 

retiro real no 

navio de sua 

família (sem rei 

Hector) 

Elena, rei 

Joaquim, rei 

Lars, rei Raja, 

Francisco, 

Luisa, Isabel e 

as marposas 

Liderança; 

Maturidade;  

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos;  

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020 

A penúltima tabela de dados desta etapa traz as unidades de registro temático e de contexto do 

décimo quinto episódio da primeira temporada da animação: 

 

Tabela 6 – Codificação e Categorização do Episódio 15 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

1’10’’ – 

2’00’’ 

Mostrar Elena e 

Gabe praticando 

Esgrima; mostrar 

Francisco 

falando que 

quando vê Elena 

esgrimindo ele 

se lembra de sua 

filha; introduzir 

a copa do 

espadachim; 

mostrar Elena 

reparando que 

gabe esqueceu 

suas luvas 

Elena, Gabe e 

Francisco 

Família; 

Amizade 

Positividade; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

2’00’’ – 

2’50’’ 

Mostrar 

Francisco 

agradecendo 

Gabe por ensinar 

Elena a esgrimir 

e por deixa-la 

ganhar; mostrar 

Elena 

descobrindo que 

Gabe a deixa 

ganhar durante 

os treinos; 

mostrar 

Francisco 

admitindo que a 

ideia foi dele 

pois teme que 

Elena se 

machuque como 

sua mãe; mostrar 

Francisco 

Elena, 

Francisco e 

Gabe 

Família; 

Amizade 

Positividade; 

Resistência; 

Encenação; 

Verbalização 
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contando que a 

mãe de Elena se 

feriu na rodada 

final da Copa do 

Espadachim, 

mostrar Elena 

afirmando que 

não irá se 

machucar 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

2’50’’ – 

3’30’’ 

Mostrar Elena 

confrontando 

Gabe sobre seu 

treino; mostrar 

Elena frustrada 

afirmando que 

não precisa de 

proteção; 

mostrar Elena 

decidindo entrar 

no torneio de 

Esgrima para 

salientar que não 

precisa de 

proteção; 

mostrar Gabe 

lembrando que 

Francisco jamais 

a deixaria 

participar da 

copa; mostrar 

Elena tendo a 

ideia de se 

disfarçar para 

participar do 

torneio 

Elena e Gabe Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Família 

Positividade; 

Resistência; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

3’30’’ – 

4’30’’ 

Mostrar Gabe 

levando Elena 

até o local do 

torneio para 

mostrar os 

participantes da 

competição; 

Introduzir sir 

Cassius e lorde 

Elrod, mostrar 

Elena persistindo 

em se inscrever 

para participar 

da copa  

Elena; Gabe, 

sir Cassius e 

Lorde Elrod 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

 

Positividade; 

Resistência; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

4’30’’ – 

4’40’’ 

Mostrar Elena 

fazendo sua 

inscrição como 

sir Elezar; 

mostrar Gabe 

afirmando que 

Elena não pode 

Elena e Gabe Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Identidade 

Gendrada 

 

Positividade; 

Resistência; 

Encenação; 

Verbalização 
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participar da 

competição pois 

não consegue 

nem o vencê-lo;  

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

4’40’’ – 

5’50’’ 

Mostrar Gabe 

vencendo Elena; 

mostrar o golpe 

original de Gabe; 

mostrar Elena 

pedindo para que 

Gabe seja seu 

treinador; 

mostrar Gabe 

aceitando o 

pedido da 

princesa 

Elena e Gabe Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

 

Positividade; 

Concordância; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 
5’50’’ – 

7’00’’ 

Mostrar Elena 

tendo dificuldade 

em seu primeiro 

dia de treino;  

Elena e Gabe Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

 

Positividade; 

Resistência; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 
7’00 – 

9’00’’ 

Mostrar Elena se 

esforçando e 

desenvolvendo 

suas habilidades 

de esgrima ao 

longo dos treinos 

(cena musical) 

Elena e Gabe Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

 

Positividade; 

Concordância; 

Encenação; 

Verbalização; 

Musicalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

9’02’’ – 

9’40’’ 

Mostrar Elena e 

Gabe iniciando o 

treinamento com 

a espada; 

mostrar Elena 

conseguindo 

marcar pontos 

em Gabe; 

mostrar Elena 

tentando o 

ataque original 

de Gabe e 

falhando;  

Elena e Gabe Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

 

Positividade; 

Concordância; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

9’42’’ – 

10’20’’ 

Mostrar Gabe 

explicando as 

regras do torneio 

para Elena; 

mostrar Gabe 

dando conselhos 

de como ganhar 

a primeira 

partida; mostrar 

Gabe lembrando 

Elena de manter 

sua identidade 

em segredo 

Elena e Gabe Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Identidade 

Gendrada 

 

Positividade; 

Concordância; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

10’23’’ – 

11’30’’ 

Mostrar Lorde 

Elrod afirmando 

que Elena irá 

Elena, Gabe, 

Sir Cassius e 

Lorde Elrod 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Positividade; 

Concordância; 

Encenação; 
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perder a primeira 

partida; mostrar 

que Elena ganha 

a partida 

seguindo os 

conselhos de 

Gabe; mostrar 

que Elena 

impressionou Sir 

Cassius, Luisa e 

Francisco; 

mostrar que 

Francisco se 

pergunta onde 

está Elena 

durante o torneio 

Amizade; 

Identidade 

Gendrada 

 

Verbalização 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

11’30’’ – 

12’00’’ 

Mostrar Elena 

confiante com 

seu resultado; 

mostrar que Sir 

Cassius também 

progrediu na 

competição; 

mostrar Elena 

prestando pouca 

atenção nos 

conselhos de 

Gabe sobre a 

próxima partida 

Elena, Gabe, 

Sir Cassius e 

Lorde Elrod 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade;  

 

Negatividade; 

Resistência; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

12’00’’ – 

14’00’’ 

Mostrar Elena 

perdendo para 

seu oponente; 

mostrar Ela 

prestando 

atenção ao 

conselho de 

Gabe; mostrar 

Elena revertendo 

o resultado da 

partida; mostrar 

que o povo de 

Avalor gosta do 

alter-ergo de 

Elena; introduzir 

que a próxima 

partida será entre 

Elena e Sir 

Cassius 

Elena, Gabe, 

Sir Cassius, 

Lorde Elrod, 

Francisco, 

Luisa e povo 

de Avalor 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Identidade 

Gendrada 

 

Positividade; 

Concordância; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 
14’00’’ – 

14’50’’ 

Mostrar 

Francisco 

convidando o 

alter-ego de 

Elena para um 

chá no castelo; 

mostrar Gabe 

pedindo para que 

Elena, Gabe, 

Francisco e 

povo de 

Avalor 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Amizade; 

Identidade 

Gendrada 

 

Positividade; 

Resistência; 

Encenação; 

Verbalização 
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Elena Conte a 

verdade para 

seus avós; 

mostrar Elena 

reticente em 

contar a verdade; 

mostrar o povo 

de Avalor 

querendo a 

atenção do alter-

ego de Elena, 

mostrar Elena se 

escondendo do 

povo em uma 

tenda 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

14’50’’ – 

15’50’’ 

Mostrar Elena se 

escondendo na 

tenda para 

preservar sua 

identidade; 

mostrar sir 

Cassius e Lorde 

Elrode 

discutindo 

estratégias para 

vencer Elena; 

mostrar Elena 

ouvindo que 

Lorde Elrode 

trapaceou para 

vencer sua mãe; 

mostrar Sir 

Cassius reticente 

em seguir a 

estratégia de seu 

mentor 

Elena, Sir 

Cassius e 

Lorde Elrode 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Identidade 

Gendrada 

 

Positividade; 

Encenação; 

Verbalização 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 
15’52’’ – 

16’00’’ 

Mostrar Elena 

irritada indo para 

o palácio com 

Gabe 

Elena e Gabe Amizade Positividade; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

16’00’’ – 

18’00’’ 

Mostrar Elena 

tentando 

preservar sua 

identidade 

durante o chá 

com os avós; 

mostrar Elena 

admitindo que é 

Sir Elezar; 

mostrar Elena 

contando o que 

ouviu de Lorde 

Elrode na tenda; 

mostrar Luisa 

convencendo 

Francisco a 

Elena, 

Francisco, 

Gabe e Luisa 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Resolução de 

Conflitos; 

Identidade 

Gendrada 

Positividade; 

Concordância; 

Encenação; 

Verbalização 
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deixar Elena a 

continuar no 

torneio 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

18’00’’ – 

19’20’’ 

Mostrar que a 

disputa entre Sir 

Cassius e Elena 

começa 

equilibrada; 

mostrar a 

animação de 

Francisco e da 

plateia com os 

pontos de Elena;  

Elena, 

Francisco, 

Gabe, Luisa, 

Sir Cassius e 

Lorde Elrod 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Identidade 

Gendrada 

Positividade; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

19’20’’ – 

19’50’’ 

Mostrar Lorde 

Elrode pedindo 

para Sir Cassius 

trapacear; 

mostrar Sir 

Cassius 

trapaceando; 

mostrar Elena 

desviando porém 

torcendo o 

tornozelo 

Elena, 

Francisco, 

Gabe, Luisa, 

Sir Cassius e 

Lorde Elrod 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Identidade 

Gendrada 

Positividade; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

19’50’’ – 

20’20’’ 

Mostrar o avô de 

Elena pedindo 

para que Elena 

não desista; 

mostrar o avô de 

Elena lhe dando 

um relicário com 

a foto de sua 

mãe, mostrar a 

avó de Elena 

incentivando a 

neta, mostrar 

Elena motivada 

Elena, 

Francisco, 

Gabe, Luisa, 

Sir Cassius e 

Lorde Elrod 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Identidade 

Gendrada 

Positividade; 

Concordância; 

Encenação; 

Verbalização 

“A princesa 

cavaleira” 

(episódio 15) 

20’20’’ – 

22’10’’ 

Mostrar Elena 

retornando para 

a partida; 

mostrar Elena 

ganhando o 

torneio com o 

golpe de Gabe; 

mostrar o 

público animado 

com a vitória; 

mostrar Elena 

revelando sua 

identidade para o 

público; 

mostrando Sir 

Cassius 

reprovando as 

atitudes de Lorde 

Elrode; mostrar 

Luisa 

Elena, 

Francisco, 

Gabe, Luisa, 

Sir Cassius e 

Lorde Elrod 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Identidade 

Gendrada 

Positividade; 

Concordância; 

Encenação; 

Verbalização 
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expulsando 

Lorde Elrode do 

reino, mostrar 

Elena levantando 

a taça em 

homenagem a 

sua mãe 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020 

Por fim, segue a codificação e categorização do último documento a integrar essa 

análise, o episódio 26: 

 

Tabela 7 – Codificação e Categorização do Episódio 26 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 

2’50’’ – 

4’00’’ 

Mostrar que 

Esteban está 

doente; mostrar 

Elena cuidando 

do primo; expor 

que os líderes 

convidados para 

o banquete 

podem ser 

pessoas difíceis; 

mostrar Elena 

decidindo 

comparecer no 

Banquete da 

Amizade 

Elena e 

Esteban 

Liderança; 

Maturidade; 

Família; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação;  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 

4’00’’ – 

5’00’’ 

Mostrar que 

Paloma não quer 

a participação de 

Elena no 

banquete; mostra 

que Elena quer 

transformar o 

banquete em 

uma situação 

festiva;  

Elena, dona 

Paloma e 

Carlos 

(ajudante de 

dona Paloma) 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública;  

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação;  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 

5’00’’ – 

5’40’’ 

Mostrar que 

Paloma passou 

meses 

organizando um 

jantar formal 

para os 

embaixadores; 

reforçar que 

Elena quer uma 

ocasião festiva 

Elena, dona 

Paloma e 

Carlos  

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública;  

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação;  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 

5’40’’ – 

8’20’’ 

Reforçar que 

Paloma acredita 

na formalidade 

do encontro; 

reforçar que 

Elena acredita 

que uma ocasião 

festiva pode 

Elena e dona 

Paloma 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação; 

Musicalização 
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cultivar 

amizades; 

mostrar a ideia 

de Paloma de 

dividir o salão 

em dois 

ambientes (cena 

musical) 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 

8’22’’ – 

9’40’’ 

Introduzir o 

embaixador 

Shoji; 

embaixador 

Nataniel e 

príncipe Alonso; 

mostrar Paloma 

irritada com a 

atenção que os 

convidados dão 

para Elena;  

Elena, dona 

Paloma, 

embaixador 

Shoji, 

embaixador 

Nataniel e 

príncipe 

Alonso 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação;  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 

9’40’’ – 

10’30’’ 

Mostrar que 

Paloma 

escondeu o 

ambiente de 

festa de Elena 

com uma 

cortina; mostrar 

a tensão no 

jantar formal de 

Paloma; mostrar 

a rivalidade entre 

os convidados;  

Elena, dona 

Paloma, 

embaixador 

Shoji, 

embaixador 

Nataniel e 

príncipe 

Alonso 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação;  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 

10’30’’ – 

11’30’’ 

Mostrar os 

líderes mais a 

vontade no jantar 

informal de 

Elena; mostrar 

Paloma 

incomodada com 

a atenção dada 

para Elena, 

mostrar Paloma 

oferecendo as 

máscaras 

mágicas para os 

convidados 

Elena, dona 

Paloma, 

embaixador 

Shoji, 

embaixador 

Nataniel e 

príncipe 

Alonso 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública;  

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação;  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 

11’30’’ – 

13’00’’ 

Mostrar as 

máscaras 

transformando 

os convidados 

em animais, 

mostrar o choque 

das anfitriãs com 

a transformação; 

mostrar que as 

máscaras 

aumentam a 

Elena, dona 

Paloma, 

embaixador 

Shoji, 

embaixador 

Nataniel e 

príncipe 

Alonso 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação;  
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rivalidade dos 

convidados; 

mostrar os 

convidados 

destruindo o 

banquete 

 

(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 
13’00’’ – 

14’10’’ 

Mostrar Elena e 

Paloma 

discutindo sobre 

de quem é a 

culpa pela 

situação;  

Elena, dona 

Paloma, 

embaixador 

Shoji, 

embaixador 

Nataniel e 

príncipe 

Alonso 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação;  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 
14’10’’ – 

15’20’’ 

Mostrar Paloma 

e Elena tentando 

reunir os 

embaixadores; 

mostrar os 

embaixadores 

fugindo do 

empório 

Elena, dona 

Paloma, 

embaixador 

Shoji, 

embaixador 

Nataniel e 

príncipe 

Alonso 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação;  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 
15’22’’ – 

15’40’’ 

Mostrar os 

embaixadores 

causando caos 

em uma praça de 

Avalor; mostrar 

Elena e Paloma 

ficando presas 

em uma jaula 

Elena, dona 

Paloma, 

embaixador 

Shoji, 

embaixador 

Nataniel e 

príncipe 

Alonso 

Liderança; 

Maturidade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Resistência; 

Verbalização; 

Encenação;  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 

15’42- 

18’00’’ 

Mostrar que 

Paloma tem um 

passado trágico; 

mostrar que ela 

enriqueceu 

trabalhando; 

mostrar as duas 

comiserando nas 

perdas de suas 

vidas 

Elena e dona 

Paloma 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos; 

Classe 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação;  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 
18’00’’ – 

18’50’’ 

Mostrar Elena e 

dona Paloma 

trabalhando para 

se libertarem e 

terem ideias de 

como retirarem 

as máscaras dos 

convidados 

Elena e dona 

Paloma 

  

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 
18’50’’ – 

21’00’’ 

Mostrar as duas 

removendo as 

máscaras dos 

convidados 

Elena, dona 

Paloma, 

embaixador 

Shoji, 

embaixador 

Nataniel e 

príncipe 

Alonso 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação;  
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(continua) 

Episódio Minutos 
Objetivo da 

Cena 

Personagens 

Envolvidos 

Unidades de 

Registro 

Unidades de 

Contexto 

“Máscaras 

mágicas” 

(episódio 26) 

21’00 – 

22’10’’ 

Mostrar as duas 

se desculpando 

aos 

embaixadores; 

mostrar os 

convidados 

fazendo as pazes 

e ; mostrar as 

duas chegando a 

um acordo em 

como prosseguir 

o jantar 

Elena, dona 

Paloma, 

embaixador 

Shoji, 

embaixador 

Nataniel e 

príncipe 

Alonso 

Liderança; 

Maturidade; 

Amizade; 

Administração 

Pública; 

Resolução de 

Conflitos 

Positividade; 

Concordância; 

Verbalização; 

Encenação;  

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020 

 

Enquanto as tabelas acima nos permitem ter uma ideia geral dos temas abordados nos 

episódios, para continuarmos inseridos no aporte teórico oferecido pela Análise de Conteúdo, 

é necessário transformarmos essas informações em índices numéricos para fins de análise. 

Como dito anteriormente, nesta pesquisa contaremos as frequências com que cada tema 

ocorre nas narrativas. Por exemplo, se uma determinada cena apresenta, entre suas unidades 

de registro, o tema “amizade”, contaremos sua manifestação como uma unidade de 

frequência. No próximo estágio desta análise empírica complementaremos essas informações 

com gráficos e dados numéricos para que fique manifesto a incidência de temas relevantes 

para essa pesquisa em Elena de Avalor. 

 

3.4 ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DOS TEMAS E CONTEXTOS PRESENTES NO 

CORPUS 

A organização e categorização dos dados brutos evidenciam uma ênfase nas 

temáticas “liderança” e “maturidade” ao longo da primeira temporada de Elena de Avalor, 

como é possível observar no gráfico abaixo que mostra o somatório da quantidade de vezes 

que os temas determinados foram registrados em todos os documentos do Corpus: 

 

Figura 8 – Frequência Absoluta dos Temas 

(continua) 
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Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020 

 

A preponderância de temas como “liderança” e “maturidade” não foi surpresa em 

uma análise de uma animação que se propõe a mostrar uma adolescente aprendendo a exercer 

as funções de sua vida adulta. Entretanto, uma informação relevante que pode ser extraída 

deste gráfico é a ausência do tema “Identidade Racial” em todos os cinco episódios estudados, 

o que não reflete a maneira como a The Walt Disney Company anuncia Elena como a 

primeira princesa latino-americana da empresa. Essa discussão será aprofundada na etapa 4.4. 

deste capítulo, a Inferência.  

Resolvemos contabilizar também a frequência absoluta dos contextos enfrentados 

pela personagem nos episódios estudados. Descobrir se Elena enfrenta mais “resistência” ou 

“concordância” em suas ações e ordens pela  sua jornada pode revelar o quão seu processo de 

aprendizado é aceito por sua sociedade fictícia.  

 

Figura 9 – Frequência Absoluta dos Contextos 
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Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020 

 

Este gráfico mostra que Elena encontra bem menos “resistência” do que 

“concordância” em sua trajetória pautada, principalmente, pelos temas “liderança” e 

“maturidade”. Ademais, chama a atenção, que a narrativa do Corpus raramente apresenta as 

ações da protagonista como reprováveis (“negatividade”), optando por mostrar suas escolhas 

e comportamentos quase sempre como corretos (“positividade”). É importante observar que 

três das quatro ocasiões registradas onde a princesa age de forma equivocada ocorrem no 

primeiro capítulo, onde ela toma a decisão de esperar mais alguns anos para se coroar como 

rainha. Isso permite refletir que a trama desta temporada expõe Elena adotando ações tidas 

como “erradas” apenas como um pontapé inicial da trama, rapidamente perdendo o interesse 

em mostrar a princesa como uma personagem falível. 

Tendo em vista os objetivos da dissertação, decidimos cruzar os contextos onde 

Elena encontra resistência com os temas desenvolvidos nestes pontos da narrativa: 

 

Figura 10 – Temas presentes em contextos de resistência 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020 

 

Ao analisar estes dados extraídos dos documentos do Corpus, é possível observar 

que, em contextos de resistência, temas diretamente relacionados a aspectos da identidade da 

personagem, como uma princesa de inspiração latino-americana (“identidade gendrada”, 

“classe” e “identidade racial”), são proporcionalmente menos acionados do que temas 

relacionados ao processo de aprendizado de Elena, como “Liderança” e “Administração 

Pública”. Entretanto, em algumas situações observadas nos episódios, estes temas são 

explicitamente trabalhados de forma conjunta na narrativa, principalmente no episódio 
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intitulado “Retiro Real” (capítulo 8). Por outro lado, em trechos de “Esquentadinho” (capítulo 

3), por exemplo, a relação entre temas de Identidade e Liderança foi desenvolvida de forma 

circunspecta, aparecendo implicitamente em alguns momentos de conflito. Abordaremos mais 

profundamente esta questão na etapa de Inferência.  

 Uma questão recorrente em nossa pesquisa foi identificar quais seriam os 

personagens que mais frequentemente estariam envolvidos nos momentos em que Elena 

encontra desafios na trama. Acreditamos que se houver, por exemplo, uma prevalência de 

personagens do núcleo familiar nestes contextos em comparação a uma minoria de 

personagens do grupo de amigos da protagonista, o conteúdo transmitido pela animação adota 

um determinado sentido, que seria diferente caso a maioria das situações de resistência fosse 

causada através de atritos entre a princesa e seus amigos. Abaixo apresentamos um gráfico 

que mostra com qual frequência as personagens coadjuvantes interagem com Elena nos 

momentos em que ela encontra adversidades: 

 

Figura 11 – Personagens envolvidos em contextos de resistência 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020 

 

Este gráfico reflete a preponderância da temática “liderança” na animação, já que os 

personagens que compõem o Grande Conselho (Mateo, Naomi, Luisa, Francisco e Esteban) 

somam 27 ocorrências em momentos desafiadores para a protagonista. Todavia, Gabe, o 

guarda real da princesa, é o personagem que individualmente mais participa dos contextos de 

resistência da narrativa. Isso ocorre já que Gabe é responsável pela segurança física de Elena 
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e também por ser seu amigo, tornando suas objetivações às escolhas de Elena explicitas 

principalmente nos episódios “Esquentadinho” e “A princesa cavaleira”.    

Os dados acima tornam observável a rivalidade entre Elena e Dona Paloma, mulher 

mais velha e de origem humilde que preza por ascender socialmente. No capítulo três desta 

dissertação discutimos a regularidade com que as narrativas da Disney colocam mulheres 

jovens em oposição a mulheres maduras, estas últimas geralmente nos papéis de bruxas. Esta 

observação nos levou a indagar qual o percentual de personagens femininas e masculinas que 

participam dos contextos de resistência da primeira temporada de Elena de Avalor. No 

próximo gráfico, desenvolvido tendo como base os resultados observados na Figura 12, 

demonstramos o percentual de personagens que participam destes contextos a partir de uma 

perspectiva de gênero: 

 

Figura 12 – Percentual aproximado de personagens femininas e masculinas envolvidas nos contextos 

de resistência 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2020 

 

Após estabelecermos os índices de análise e desenvolvermos a abordagem 

quantitativa do material, é necessário ampliarmos nossa observação para incluirmos a 

discussão teórica desenvolvida nos capítulos anteriores da pesquisa. 

 

3.5 INFERÊNCIA 

Como vimos na figura 9, nenhum dos cinco episódios estudados desenvolve 

explicitamente o tema da inspiração latino-americana de Elena de Avalor. Todavia, seria 

errôneo afirmarmos que este tema não está presente em nenhum momento na primeira 
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temporada da série quando esta exibe episódios como o nono capítulo da aventura, onde 

Avalor celebra sua versão do “Día de los Muertos”, por exemplo. Também acreditamos que é 

incorreto dizer que nos episódios selecionados para a análise a inspiração latino-americana se 

esvai completamente, quando ela é evidente na arquitetura colonial de Avalor, na presença de 

seres lendários como os jaquins, que são inspirados nos animais amazônicos onça e arara 

(THE DISNEY WIKI, s.d.), e em nomes como “Esteban” e “Isabel”. 

Figura 13 – O jaquin Skylar posa ao lado da bandeira de Avalor 

 

Fonte: GERBER, 2016 

 

Contudo, é importante ressaltarmos a diferença entre os temas trabalhados na série e 

a estética que os rodeia. Como vimos neste capítulo, cada cena de uma obra audiovisual busca 

mover o protagonista na direção de seus objetivos. Algumas das escolhas que a personagem 

toma nesta jornada podem a afastar de suas metas, mas estes são os momentos em que 

ocorrem aprendizados que futuramente a auxiliarão (MCKEE, 2013). O fato de Elena ser uma 

personagem de inspiração latino-americana não é uma característica relevante na primeira 

temporada em que a princesa busca compreender o que precisa saber para ser uma rainha 

competente e, por conseguinte, sua suposta latinidade não se torna um tema de suas aventuras.  

Essa afirmação não parte somente da análise quantitativa exposta nas páginas 

anteriores, mas também de uma observação atenta à narrativa. Aspectos relacionados à 

identidade da princesa como gênero, classe e faixa etária entram constantemente em jogo na 

primeira temporada como combustível para as ações da princesa serem questionadas por 

outros personagens e como um mecanismo de autoafirmação de Elena. Se tomarmos como 

exemplo o capítulo 8, onde ocorre o “Retiro Real”, e analisarmos a cena onde uma orgulhosa 

Elena grita da proa de um navio a sentença “não preciso estar entre os reis, eu serei rainha!”, 

sua identidade gendrada é reafirmada, assim como sua classe de monarca e sua juventude, já 

que o posto de rainha ainda está em seu futuro.  
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A latinidade de Elena de Avalor também está na música de abertura, nos seus 

vestidos bordados e nas flores de seu cabelo. Elementos estéticos que agem como um pano de 

fundo indistinto para a aventura. Apontamos e frisamos esse esvaziamento, pois, limitada a 

elementos visuais e auditivos, a inspiração latino-americana do audiovisual é restrita. Como 

exemplo, podemos discutir como os ensolarados dias Avalorianos, poucas vezes 

interrompidos por chuvas, não refletem a vastidão climática da América Latina, onde neva em 

alguns pontos e, em outros, desertos imensos ardem sob o sol. A forma como esses elementos 

estéticos são entrelaçados na animação salienta o olhar estrangeiro que se ocupou de 

desenvolver a narrativa dos acontecimentos de Avalor, que por vezes parece um cartão postal 

utilizado para se apresentar brevemente o “paraíso perdido” que supostamente seria a 

América Latina.  

 

Figura 14 – Céu azul, arquitetura colonial, babados, estampas florais e abundância de recursos 

hídricos: inspiração-latino americana 

 
Fonte: GERBER, 2016 

 

Se por um lado a inspiração latino-americana da “primeira princesa latina da Disney” 

parece ficar em segundo plano, discussões acerca de sua identidade gendrada assumem o 

lugar central de algumas das tramas desenvolvidas. No episódio 15, “A princesa cavalheira”, 

por exemplo, é possível assistir aos personagens Francisco e Gabe discutirem secretamente 

formas de enganarem a princesa para mantê-la protegida sem sua autorização. Ao final deste 

capítulo, Elena mostra que é uma espadachim competente e ganha o apoio de seu avô e de seu 

amigo.  

Dos momentos em que gênero se torna um tema central na trama, gostaríamos de 

destacar aqui alguns acontecimentos do capítulo 3, “Esquentadinho”. Desde o primeiro 

momento onde vemos o Grande Conselho se reunir para discutir como lidar com o monstro de 

pedra que estaria tornando um vulcão ativo, existe uma divisão entre os membros, onde 

Esteban e Francisco desejam tomar ações enérgicas contra a criatura, envolvendo violência e 
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forças armadas, enquanto Elena, Naomi e Luisa presam por um caminho de negociações e 

diplomacia.  

Ao final do episódio, vemos Francisco e Elena fazendo as pazes, e a princesa 

promete seguir as resoluções do conselho real se seu avô e os demais membros prometerem 

demonstrar mais empatia para com as criaturas e pessoas envolvidas. Esta sequência de 

eventos revela que a partir do primeiro episódio, quando Elena decide atacar os noblins 

(criaturas que sequestraram sua irmã) sem saber o motivo para suas ações, a princesa vem 

efetivamente aprendendo lições em sua jornada. Entretanto, é interessante a forma como isso 

é proposto pela narrativa. Desde o inicio do capítulo 3, Elena tem uma intuição de que Da 

Rocha não seria o monstro que as pessoas do povoado o retratavam. Mas a princesa só tem 

provas concretas de sua inocência após a sua primeira fracassada visita ao personagem.  

Neste episódio, quando as personagens femininas corretamente acreditam que Da 

Rocha não é um vilão irracional, suas atitudes e escolhas partem de um lugar puramente 

emocional, que somente ganha embasamento lógico quando a situação já havia saído do 

controle. Ao pedir para seu avô maior afinidade com seus súditos, a narrativa novamente frisa 

os aspectos emocionais da liderança de Elena. Este tipo de situação não se encerra neste 

documento do Corpus, e pode ser testemunhado também quando, em “A princesa cavaleira”, 

Gabe cobra paciência e atenção de Elena e ela responde com a frase “esse não é meu forte, 

mas vou tentar”. 

A ênfase no lado emotivo da protagonista não somente aciona os estereótipos da 

mulher altamente emocional (BRAGAGLIA; MARTINS; DIAS, 2017), ou, mais 

especificamente, da mulher latino-americana impulsiva (MONZO, 2015). É de particular 

interesse dessa pesquisa observar a presença desse tipo de mecanismo de exclusão, 

constantemente utilizado para deslegitimar mulheres líderes, em uma animação que busca 

retratar o processo onde uma adolescente aprende a ser a figura política mais poderosa de seu 

país. Salientamos que outros estereótipos de gênero são utilizados ao longo dos episódios 

observados, como a figura da gorda bondosa e matriarcal que pode ser observada em Luisa e, 

como discutido anteriormente, o estereótipo da mulher madura e invejosa que as personagens 

de Shuriki e Paloma representam.  

Após salientarmos que nos documentos do Corpus os laços com a cultura latina 

americana se delimitam a desenvolverem aspectos estéticos da série e que alguns estereótipos 

depreciativos são empregados na trama, gostaríamos de retomar nossa hipótese inicial, onde 

questionamos se as adaptações da Disney de histórias que fogem do panteão de lendas 

europeias acaba por homogeneizar a complexa trama de identidades e papéis sociais 
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observáveis em sociedades majoritariamente não caucasianas. Aqui poderíamos apontar 

como, nestes cinco episódios analisados, vemos uma estrutura monárquica muito similar 

àquelas da Europa, ou como a representação das identidades gendradas é muito similar às 

obras anteriores da Disney, alvo de críticas por sua inflexibilidade, exclusão e incentivo ao 

consumismo (HEATWOLE, 2016). 

Mas gostaríamos de adotar uma abordagem diferente e retomar uma passagem do 

primeiro episódio, quando Elena pede ajuda ao mago Mateo para identificar as criaturas que 

sequestraram sua irmã e seu guarda. O mago em treinamento entra em uma sala escondida de 

seu avô, cheia de livros e objetos antigos, enquanto o lugar parece conter conhecimento, 

também retém uma atmosfera de mistério em suas paredes escuras e sua localização abaixo do 

solo: 

Figura 15 – Sala do avô de Mateo 

 
Fonte: GERBER, 2016 

 

É nesse ambiente que Mateo consulta um dos muitos livros de seu ancestral sobre 

criaturas mágicas, um estudo comum para aqueles que conhecem cultura maruviana. A trama 

dos episódios explica que os maruvianos seriam um povo mítico e mágico que habitou Avalor 

há milhares de anos atrás e que, por motivos desconhecidos, cessou de existir, deixando para 

trás algumas de suas relíquias e objetos mágicos.  

 

Figura 16 – Mateo consulta um livro sobre criaturas mágicas 

(continua) 



122 
  

 
Fonte: GERBER, 2016 

 

Ao longo da primeira temporada, este povo ancestral de Avalor é citado quando os 

personagens treinam seus poderes, descobrem cidades perdidas e lidam com criaturas 

mágicas. A forma como essa sociedade é representada na animação espelha como a cultura 

dos povos originários da América Latina é comumente retratada pela mídia de massa, como 

algo exótico, selvagem, e estranho e como uma herança de um passado maravilhoso que se 

esvaiu por todas as razões concebíveis ou, em alguns casos, por nenhuma razão, apenas 

deixaram de existir. Quando, na realidade concreta, os povos originários ainda existem e 

persistem com suas multiplicidades de organizações sociais, cosmologias e línguas.  

Ao enquadrar sua representação de povos ancestrais como uma memória registrada 

em livros empoeirados e relíquias perdidas, focando sua narrativa nos centros urbanos de 

Avalor e no destino de sua nobreza, o escopo dos temas desenvolvidos na animação acaba por 

se tornar limitado, especialmente quando a campanha de lançamento da obra frisou que 

“Elena de Avalor” teria suas raízes na América Latina. A insustentabilidade da promessa feita 

pela equipe de marketing da Disney torna-se perceptível também quando notamos que, nos 

episódios analisados, o único personagem negro é um líder estrangeiro chamado Rei Joaquim, 

que somente com interferência de Elena para de seguir precipitadamente seu líder caucasiano.  

Os dados empíricos e qualitativos apontam que nossa hipótese inicial, a de que existe 

um processo de homogeneização das culturas não europeias representadas pela Disney, se 

confirma. Todavia, como é o caso de toda comunicação, é difícil prever os efeitos que uma 

princesa dita latina pode ter na audiência. Em páginas online como o Common Sense Media é 

possível encontrar relatos de responsáveis por crianças que não recomendam a animação por 

conter “bruxaria, necromancia e espiritismo”, ao mesmo tempo em que outros recomendam 

Elena e seus amigos por eles serem bons exemplos para as crianças (COMMON SENSE 



123 
  

MEDIA, s.d.). Neste contexto, compreender como uma geração de crianças será ou não 

impactada pela mais nova integrante do grupo de princesas Disney é tema para outra pesquisa.  
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CONCLUSÃO 

Esta pesquisa foi realizada utilizando a plataforma de streaming Netflix para que 

conseguíssemos acesso aos episódios de “Elena de Avalor” (GERBER, 2016) durante os 

últimos dois anos. Entretanto, a comodidade de assistir a animação com poucos cliques foi 

interrompida subitamente no mês de encerramento da dissertação, quando o site removeu a 

série de seu catálogo de conteúdos disponíveis para o Brasil. Esta ocorrência não é somente 

um lembrete para a importância da diligência com os materiais que fazem parte do Corpus da 

pesquisa, mas também uma observação acerca do fluxo quase ininterrupto do consumo de 

conteúdos simbólicos: na lista de audiovisuais que a Netflix oferece para clientes brasileiros, 

não existe um lugar vago que era ocupado por “Elena de Avalor” (GERBER, 2016), pois este 

foi preenchido automaticamente por outros audiovisuais prontos para serem assistidos.  

Ao longo destas páginas tentamos explorar uma pequena parcela desse fenômeno 

massivo que é o consumo de obras audiovisuais na contemporaneidade. Ao focar nossos 

esforços na compreensão dos impactos que podem ser gerados nas identidades gendradas que 

uma obra da Disney, voltada primariamente para crianças, pode gerar em sua audiência, 

acreditamos que nossa hipótese inicial, de que povos que fogem da tradição europeia “passam 

por um processo de padronização nas adaptações da Disney”, foi confirmada. Especialmente 

no que diz respeito à identidade de mulher latino-americana.  

No capítulo 3, os dados quantitativos e qualitativos apontaram para um desinteresse 

da narrativa em abordar explicitamente temas relacionados à identidade racial da princesa. Em 

um primeiro momento esta opção pode parecer incongruente, tendo em vista os esforços de 

marketing da Disney em colocar a latinidade da série em primeiro plano. Entretanto, para 

autoras que estudam os pontos de contato entre racismo e a descriminação por gênero, o 

apagamento desta questão é, na verdade, uma escolha estratégica. Ao longo do capítulo 2, 

citamos os escritos de Floya Anthias (2008) para enfatizar a importância que determinadas 

vertentes das teorias sociais contemporâneas dedicam à ideia de que identidade não é um 

atributo que indivíduos possuem, mas sim um processo que precisa ser constantemente 

contextualizado. Tendo isto em mente, ao observar o apagamento das questões raciais ao 

longo da série, o conceito de “branquitude” se tornou uma questão urgente que gostaríamos de 

propor para reflexões futuras que venham a partir deste trabalho.  

No texto ‘“Eu não preciso falar que sou branca, cara, eu sou Latina!” Ou a 

complexidade da identificação racial na ideologia de ativistas jovens (não) brancas’, onde a 

autora Dieuwetje Dyi Huijg (2011) explora as imbricações raciais entre membros do 
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movimento feminista brasileiro no início do século XXI, ela afirma que “branquitude” é uma 

“construção social relacional, dinâmica e dependente de tempo, contexto e lugar” (HUIJG, 

2011, p.83. Grifo nosso). Assim como outros conceitos associados a raça, a “branquitude” 

reverbera nos discursos e possui efeitos concretos na realidade objetiva (HUIJG, 2011). Logo, 

quando autores utilizam a categoria “branquitude” não está em jogo somente uma crítica das 

ideias de desprezo por indivíduos não caucasianos, mas também se questiona a manutenção 

de um sistema de privilégios desigual que beneficia pessoas brancas (HUIJG, 2011, p.83). 

Para Huijg (2011), se gênero afasta mulheres brancas do centro das estruturas de 

poder, a “branquitude” às aproximam desses privilégios se aferirmos suas experiências com 

aquelas de mulheres não caucasianas, especialmente negras e indígenas no que diz respeito à 

América Latina. Entretanto, estas minúcias dos processos de identificação tendem a cair em 

um “hiato cognitivo” (PERRY, 2002 apud HUIJG, 2011), fazendo com que a “branquitude” 

não seja debatida. Como um atributo pouco observado, a identidade racial de pessoas brancas 

passa a ser adotada como uma identificação padrão em obras simbólicas que inadvertidamente 

adotam a “branquitude” como uma categoria não-racial (HUIJG, 2011). Evidentemente, se ela 

não é observada com facilidade, a “branquitude” e os privilégios raciais que a sondam 

dificilmente são questionados. Sobre os laços da “branquitude” e do sexismo, Huijg (2011) 

afirma que: 

  

Gênero e raça ganham significado através dos conflitos sociais e da luta política 

(Omi & Winant, 1986:123), mas também através da evasão do conflito e do 

deslocamento de luta social. Mulheres brancas podem se identificar como oprimidas 

pelo sexismo, apagando como um outro “ismo”, por exemplo, o racismo, [que] as 

privilegia (Wildman & Davis, 1995 – 95 – 8) e, portanto, legitimando a 

predominância de sua luta contra o sexismo sobre a luta contra o racismo. Muitas 

vezes, a branquitude é caracterizada para a manutenção do status quo (Bento, 2002, 

2003a). (HUIJG, 2011, p.84) 

 

Deste modo, se retomarmos algumas observações sobre “Elena de Avalor”, como a 

falta da tematização explícita dos processos de racialização na narrativa de uma obra que 

abertamente explora outras formas de dominações sociais, os moldes eurocêntricos da 

monarquia à qual Elena pertence e o relacionamento entre a princesa e o Rei Joaquim, onde a 

protagonista age como uma guia moral do aristocrata negro, vemos sob a superfície da lúdica 

da animação questões próximas àquelas que são debatidas nos estudos acerca da 

“branquitude”. Quando iniciamos esta discursão sobre este tema, frisamos o caráter relacional 
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do conceito e como ele deve ser observado de forma contextualizada. Assim, acreditamos na 

relevância de pesquisas que venham a explorar a relação da representação da primeira 

princesa latino americana da Disney com a “branquitude” e o feminismo liberal branco, onde 

a disparidade racial não é uma questão colocada em discussão. 

É importante enfatizarmos que o motivo de trazermos essa questão somente na 

conclusão da pesquisa se dá devido a natureza do método. Como foi dito no capítulo 3, 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016) é um conjunto de instrumentos metodológicos 

valiosos para o campo da Comunicação Social, almejando o desenvolvimento de estudos de 

objetos de pesquisas conhecidos pelos autores da forma mais equânime possível. Todavia, 

esta também é uma metodologia que extrai seus dados daquilo que foi explicitado pelo 

material, fazendo com que a etapa de inferência (BARDIN, 2016) seja desenvolvida em torno 

do que foi dito. Tradicionalmente, os “não-ditos” e os processos de silenciamento não são 

contabilizados pelas diversas formas dos cálculos de frequência que constituem parte 

relevante do método.   

Logo, para futuras pesquisas que explorem a questão da “branquitude” em discursos 

midiáticos, seria crucial a utilização de aportes teórico e metodológicos desenvolvidos para 

lidar mais intensamente com aspectos ocultos das comunicações, como a Análise do Discurso, 

especialmente a partir da obra da brasileira Eni Pulcinelli Orlandi (2007), que especificamente 

aborda como o silêncio e os processos de silenciamento são condutores de sentidos. Ademais, 

a literatura do feminismo negro e do feminismo decolonial, onde autoras desenvolvem suas 

pesquisas pensando nos processos de identificação e de opressão nos territórios das antigas 

colônias oferecem reflexões inestimáveis sobre o tema.  

 Neste ponto, ressaltamos que uma das dificuldades dessa pesquisa foi encontrar 

autoras do campo da comunicação social que discutissem especificamente a questão da 

representação midiática da mulher latino-americana. A literatura sobre os impactos que as 

representações das princesas Disney podem causar em sua audiência, por outro lado, é um 

nicho amplo da produção acadêmica. Assim, pesquisas que foquem nas obras recentes da 

Disney, onde é cada vez mais comum que as protagonistas sejam provenientes de grupos 

minoritários, são cada vez mais relevantes, principalmente no contexto atual de expansão da 

empresa.  

 Entretanto, acreditamos que seria equivocado de nossa parte afirmar que os conteúdos 

exibidos pela série não produzem quaisquer efeitos positivos na audiência no que diz respeito 
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sobre sua concepção sobre si e do Outro. Estudos acerca da recepção do audiovisual e até 

mesmo aqueles que dizem respeito às mediações (BARBERO, 2015) podem ser elaborados 

utilizando os dados aqui expostos como referência para tentar compreender as informações 

retidas pelo público e os usos que são feitos deste tipo de conteúdo. Outra possibilidade de 

utilização desta pesquisa é nos trabalhos que discutem o apagamento da questão negra e 

indígena em obras ficcionais que retratam a América Latina.  

 Por fim, gostaríamos de ressaltar que, em tempos de proliferação de conteúdo 

audiovisual e “consumo de ativismo” (DOMINGUES; MIRANDA, 2018), uma princesa 

latino-americana, membro de uma aristocracia aos moldes daquelas originárias da península 

ibérica, pode parecer um quadro animador entre as representações midiáticas das mulheres da 

América Latina. Entretanto, acreditamos que estamos em um momento peculiar da história 

dos meios de comunicação, onde se pode questionar que tipo de representação as pessoas 

mulheres e demais pessoas minorizadas desejam.  

Gostaria de apontar não somente para a aparente oportunidade de escolha que o 

contexto atual oferece, mas também para a chance de consumirmos conteúdos audiovisuais 

produzidos por indivíduos latino-americanos no continente. Como exemplo, podemos citar 

animações infantis brasileiras como “Irmão do Jorel” (ENRICO, 2014), “Tromba-Trem” 

(BRANDÃO, 2011) e “Oswaldo” (EBOLI, 2017), que são produzidas no Brasil, transmitidas 

em plataformas populares de streaming e figuram personagens de identidades gendradas que 

atraem, inclusive, um mercado de bens de consumo artesanais, como a Vovó Juju do “Irmão 

do Jorel”, que é tema de tatuagens, bordados e até fantasias de carnaval. Esta observação não 

busca afirmar que as representações animadas produzidas em nosso continente sobre nós 

mesmos sejam perfeitas, mas certamente existe relevância em contarmos nossas próprias 

histórias.  
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