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RESUMO 

   O presente trabalho tem como objetivo mostrar como os contos infantis podem influenciar 

as crianças durante sua formação de identidade, ou seja a sua personalidade, esta que se dá 

por meio de fatores internos e externos, sendo os internos os instintos, impulsos e 

características biológicas herdadas e os atores externos que são culturais , sociais, históricos e 

etc, nesses fatores externos que se implicam os filmes e contos que chegam as crianças 

através da escola, principalmente em relação às condições de gênero. O que percebi ao 

analisar os filmes animados voltados para a infância foi que essas releituras estabelecem um 

padrão no qual as mulheres deveriam se enquadrar para serem consideradas aceitáveis à 

sociedade na qual estão inseridas, modelo este que ainda está legitimado na sociedade 

contemporânea, onde se cultua excessivamente a beleza, onde as diferentes estéticas não são 

aceitas, e parte dessa cultura chega até as crianças através dos livros infantis: as princesas são 

sempre belas, bem comportadas e submissas; os príncipes sempre lindos, fortes, viris. Esses 

padrões acabam por refletir nas crianças como o belo e o aceitável e se legitimam com o aval 

da mídia que também cultua essas formas estéticas como padrão de beleza e comportamento, 

almejo mostrar como o faz de conta se realiza em nosso meio sem que possamos perceber sua 

presença. Utilizei de pesquisas bibliográficas e análise dos filmes, Shrek e A bela e a fera. 

 

Palavras-chave: gênero, sexualidade, estereótipos. 
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ABSTRACT 

 

   This paper aims to show how fairy tales can influence children during their training identity, 

especially in relation to gender conditions, because initially the tales were intended for adults 

and written by men, so the issues involved in them were connected the adult daily life and to 

be transcribed Child care was taken not to think about the stories focused on the child's 

universe, the characters moves, there is a small adjustment, but between the lines of the tales 

adult content remains in thier message the story goes. What I realized when analyzing the 

literary tales focused on childhood was that these readings establish a pattern in which women 

should fall to be considered acceptable to the society in which they operate, this model that is 

still legal in contemporary society, where people worship excessively beauty, where different 

aesthetic are not accepted, and part of that culture comes to children through children's books: 

the princesses are always beautiful, well behaved and submissive; the princes always 

beautiful, strong, manly.    These patterns end up reflecting on children as the beautiful and 

the acceptable and legitimate with the support of the media that also worships these aesthetic 

forms as the standard of beauty and behavior, I long to show how the make-believe takes 

place in our world, and that we can realize your presence. I used bibliographical research and 

analysis of the films , Shrek and The beautiful and the beast. 

 

Keywords: gender, sexuality, stereotypes. 
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INTRODUÇÃO 

 

   Os elementos que compõem a sociedade na qual fazemos parte acabam sempre por 

influenciar na formação dos sujeitos, essa influência às vezes não explicita se dá através de 

elementos simples, mas que constituem diversas culturas, as histórias, por exemplo, antes  

passadas oralmente de geração em geração, anos depois registradas em livros e assinadas por 

autores, que por diversas vezes as reescreviam dando novos sentidos a cada edição,  e muitas 

vezes deixando implícito alguns aspectos que não fazem parte do cotidiano infantil, uma vez 

que em seus primórdios as histórias não eram voltadas para o público infantil e sim para os 

adultos, apresentando conteúdos como pornografias, violência dentre outros conteúdos 

impróprios ao público infantil, como mostra Schneider,(2009). 

Os contos, em sua essência, não eram destinados ao universo das crianças, uma vez 
que as histórias eram recheadas de cenas de adultério, canibalismo, incesto, mortes 
hediondas e outros componentes do imaginário dos adultos. Souza (2005) faz 
menção aos contos, descrevendo-os como histórias que narravam o destino dos 
homens, suas dificuldades, seus sentimentos, suas inter-relações e suas crenças no 
sobrenatural. ( SCHNEIDER; TOROSSIAN, 2009, p. 134) 

 

Creio que por conta disso as releituras baseadas nas histórias originais acabam por 

carregar alguns conceitos como, machismo e estereótipos que não são percebidos em um 

primeiro momento e se espalham por quase todas as releituras e a “literatura por sua vez que 

já não se reserva apenas à função de distração ou de acalanto ao sono das crianças, mas seu 

poder se expressa na magia e na fantasia que despertam no infante” e instrumento de uso 

pedagógico para professores. “Tornam-se, assim, alvo do estudo científico de diversas 

ciências do conhecimento e do desenvolvimento infantil, como a Pedagogia, a Psicologia e, 

em especial, a psicanálise” (SCHNEIDER; TOROSSIAN, 2009, p. 134). 

    Estas mesmas histórias a partir do ano de 1930 ganharam um novo formato, agora as 

histórias infantis começam a ser retratado através de animações gráficas, os personagens que 

habitavam apenas o imaginário infantil, ganharam vida, cor, forma e cenários e cada um deles 

uma imagem que se estabelece até os dias de hoje, sendo Walt Disney o precursor dessa nova 

roupagem dada aos contos de fadas, o que antes tomava forma e cor apenas no imaginário 

infantil, agora tem um rosto, formato e cor comum a todos, como descreve Melo(2015): 
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Esta tradição que colocará em primeiro plano a animação e levará o enredo a tornar-
se secundário, ceifa o campo para o surgimento da projeção maravilhosa efetuada 
pela Walt Disney, que abre uma nova perspectiva para a literatura infantil. A tela do 
cinema conquista rapidamente os jovens pela entrega da imagem pronta e perfeita, 
tirando-lhes o trabalho de “imaginar” as cenas, com a utilização dos recursos mais 
sofisticados de mídia e som para que a imagem impressione por vários aspectos. 
(MELO, 2015, p. 04). 

 

As produções artísticas que levaram a literatura para o cinema influenciam ao passo 

que, ao ler uma história, o sujeito tem a liberdade de imaginar as personagens da maneira que 

lhe convier, os cenários mudam de acordo com cada pessoa e narrativa, mas em contrapartida 

quando surgem essas animações surgem com elas um rosto específico, um cenário próprio, 

uma vestimenta que a identifica, fazendo com que não seja mais preciso exercitar o 

imaginário. 

No entanto meu incômodo foi em relação à padronização em relação à estética e 

comportamento das princesas, principalmente à estética, pois o visual capta mais a atenção 

das crianças do que o comportamento em si. Em meu período de estágio na educação infantil, 

comecei a notar nas brincadeiras, principalmente nas brincadeiras das meninas, o quanto essa 

padronização influencia, ao determinar os papéis na hora de brincar elas observam os aspectos 

físicos uma das outras para decidir que princesa cada uma será e repetem esses padrões 

estabelecidos sem ao menos notarem, e as meninas que não se encaixam nesses critérios não 

brincavam, eram excluídas da brincadeira ou eram taxadas como feias bruxinhas ou algo que 

fosse antagônico à princesa e o mesmo se dava em algumas brincadeiras entre os meninos, 

que assim como as meninas reproduzem esse mundo fantasioso em suas brincadeiras.  

Mundo este que vai desde a necessidade de ser bonita, até a necessidade de “ter”, 

estimulando o consumismo no universo infantil, tais formas de comportamento são induzidas 

através dos personagens que se apresentam sempre em um padrão, considerado o correto, por 

exemplo se a mocinha é pobre e solteira, precisa encontra um príncipe que seja rico, que se 

case com ela, para que a história tenha o chamado final feliz, caso contrário não há final, 

segundo Ambrozim(2011) as produções de Walt Disney são as culpadas por estimular essa 

forma fantasiosa de olhar o mundo e muitas vezes de viver dentro dessa perspectiva.  

 Ao contrário da realidade sem graça e freqüentemente dura da escolarização, os 
filmes infantis fornecem um espaço visual, onde a aventura e o prazer se encontram 
num mundo fantasioso de possibilidades e numa esfera comercial de consumismo. Os 
personagens se tornam um veículo para estimular a crença de que felicidade é 
sinônimo de viver num bairro rico com uma família de classe média, branca e intacta. 
A noção de que os pais solteiros e famílias “desfeitas” são a fonte de todos os males 
sociais, tem se tornado a matéria prima dos filmes da Disney. (AMBROZIM, 2011, p. 
21) 
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Um discurso muito repetido também entre as crianças, eram questões de diferenciação 

de gênero, menino não pode usar ou gostar de rosa e menina não pode gostar ou usar azul por 

exemplo, e essas questões começaram a me causar um incomodo, que fez com que eu optasse 

por escrever sobre gênero e a influência que os contos infantis têm na formação do sujeito 

desde a infância. Denominado como “máquina de ensinar” por Ambrozim(2011), pois através 

dos contos as crianças não só se deixam influenciar, mas tendem a repetir as ações de seus 

personagens. 

 

 

Tornou-se claro, após uma observação mais profunda, que a idéia anterior em 
que os filmes animados eram considerados estimulantes da imaginação e da 
fantasia e que em geral eram “bons” para as crianças são submetidos pela 
relevância de os mesmos ultrapassarem as fronteiras do divertimento e 
passarem a exercer um importante papel de “máquina de ensinar”. Esses 
filmes inspiram autoridade cultural e legitimidade para ensinar tais como 
escolas públicas, instituições religiosas e a família. ( AMBROZIM, 2011, p. 
21) 

 

Para evidenciar meus achados a cerca do tema escolhi dois filmes infantis para usar 

como parâmetro de comparação entre si e mostrar as pecularidades de cada um e o que eles 

implicitam sobre a diferenciação de gênero. Escolhi o filme A bela e a Fera dos estúdios walt 

disney e o filme Shrek dos estúdios Dream Works, os filmes de imediato já se contrastam 

quando olhamos para seus personagens e o que acontece com eles no final de cada história. 

A análie das duas obras tem como intuito evidenciar aspectos existentes que se 

relacionam com as definições de gênero estabelecidas pela cultura social e que muitas vezes 

não percebemos e chega constantemente a nós através da mídia, de maneira quase 

imperceptiva, mas com resultado muito eficaz. 
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CAPÍTULO 1 – CONCEITOS 

1.1 Conceituando Gênero 

 

 Gênero e sexualidade são sistemas operantes dentro de nossas relações sociais, 

diferenciação de masculino e feminino e macho e fêmea, por exemplo, ou seja, gênero não é 

nada mais que uma construção social, o ser humano nasce condicionado a ser macho ou 

fêmea, mas a sociedade determina o ser masculino e feminino, como descrito no texto.  

 

O modo como homens e mulheres se comportam em sociedade corresponde a um 
intenso aprendizado sociocultural que nos ensina a agir conforme as prescrições de 
cada gênero. Há uma expectativa social em relação à maneira como homens e 
mulheres devem andar, falar, sentar, mostrar seu corpo, brincar, dançar, namorar, 
cuidar do outro, amar etc. Conforme o gênero, também há modos específicos de 
trabalhar, gerenciar outras pessoas, ensinar, dirigir o carro, gastar o dinheiro, ingerir 
bebidas, dentre outras atividades (GÊNERO E DIVERSIDADE NA ESCOLA, 
2009, p. 40).  

 

Há uma expectativa social em relação à maneira como homens e mulheres devem andar, 

falar, sentar, mostrar seu corpo, brincar, dançar, namorar, cuidar do outro, amar etc. 

Conforme o gênero, também há modos específicos de trabalhar, gerenciar outras pessoas, 

ensinar, dirigir o carro, gastar o dinheiro, ingerir bebidas, dentre outras atividades. 

A forma como é determinada ou dividida esse conceito de gênero vai de acordo com a 

sociedade na qual o indivíduo está inserido, muitas são as inquietações referentes às 

diferenciações, mas o não seguir em frente com esses questionamentos nos levam ao senso 

comum que descreve essa diferenciação de forma mais cômoda nos levando a crê que essa 

determinação e feita de acordo com nossa sexualidade biológica e não cultural social, o que é 

explicado por Meyer(2003)  citado abaixo. 

 

[...] o conceito de gênero passa a englobar todas as formas de construção social, 
cultural, e linguística implicadas com os processos que diferenciam mulheres e 
homens, incluindo aqueles processos que produzem seus corpos, distinguindo-os e 
separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e sexualidade. O conceito de 
gênero privilegia, exatamente, o exame dos processos de construção dessas 
distinções – biológicas, comportamentais ou psíquicas – percebidas em homens e 
mulheres [...](MEYER, 2003, p.15). 

 
 

Vejamos os seguintes conceitos de gênero: De acordo com o dicionário Aurélio(2003), 

gênero é o Conceito que engloba todas as características básicas que possuem um 
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determinado grupo ou classe de seres ou coisas. Conjunto de seres ou coisas que têm a mesma 

origem ou que se encontram ligados pela semelhança de suas principais características. 

Espécie, tipo.  

Categoria gramatical que classifica nomes e pronomes de uma língua, distinguindo-os, 

por exemplo, entre masculino, feminino e neutro. A forma que a diferença sexual assume, nas 

diversas sociedades e culturas, e que determina os papéis e o status atribuídos a homens e 

mulheres e a identidade sexual das pessoas. 

De a acordo com CARRARA,(2009), os diferentes sistemas de gênero – masculino e 

feminino – e de formas de operar nas relações sociais de poder entre homens e mulheres são 

decorrência da cultura, e não de diferenças naturais instaladas nos corpos de homens e 

mulheres. Não faltam exemplos demonstrativos de que a hierarquia de gênero, em diferentes 

contextos sociais, é em favor do masculino. De onde vêm as afirmações de que as mulheres 

são mais sensíveis e menos capazes para o comando? A ideia de “inferioridade” feminina foi 

e é socialmente construída pelos próprios homens e pelas mulheres ao longo da história. 

 O conceito de gênero se refere à construção social do sexo anatômico. Ele foi criado para 

distinguir a dimensão biológica da dimensão social, baseando-se no raciocínio de que há 

machos e fêmeas na espécie humana,o ser ou fazer-se mulher é cultural e social como 

LOURO,(2000) descreve abaixo 

As muitas formas de fazer-se mulher ou homem, as várias possibilidades de viver 
prazeres e desejos corporais são sempre sugeridas, anunciadas, promovidas 
socialmente (e hoje possivelmente de formas mais explícitas do que antes). Elas são 
também, renovadamente, reguladas, condenadas ou negadas. Na verdade, desde os 
anos sessenta, o debate sobre as identidades e as práticas sexuais e de gênero vem se 
tornando cada vez mais acalorado, especialmente provocado pelo movimento 
feminista, pelos movimentos de gays e de lésbicas e sustentado, também, por todos 
aqueles e aquelas que se sentem ameaçados por essas manifestações. Novas 
identidades sociais tornaram-se visíveis, provocando, em seu processo de afirmação 
e diferenciação, novas divisões sociais e o nascimento do que passou a ser 
conhecido como "política de identidades" (LOURO, 2000, p. 04). 

 
 

Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não 

decorrência da anatomia de seus corpos. Por exemplo, o fato de as mulheres, em razão da 

reprodução, serem tidas como mais próximas da natureza, tem sido apropriado por diferentes 

culturas como símbolo de sua fragilidade ou de sujeição à ordem natural, que as destinaria 

sempre à maternidade. 

Com base nesse conceito de gênero e o uso da mídia como ferramenta de lazer ou 

material didático influencia na concepção de gênero que vamos adquirindo ao longo de nossa 

formação enquanto indivíduos. 
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Contemporaneamente, o universo da criança é composto de novas informações, 
advindas principalmente, dos meios de comunicação de massa. Estas informações 
são geradas por revistas, livros, filmes, desenhos comerciais, programas infantis, 
dentre outros. Sabendo que a educação e a construção de nossa subjetividade se 
fazem presentes em todos os locais sociais com os quais temos contato, entres eles a 
mídia, este trabalho está voltado para analisar a abordagem da relação de gênero nos 
filmes utilizados na Educação Infantil. (REIS; BORGES, 2015, p. 01) 

 

Os estímulos ofertados pela mídia chegam de maneira muito intensa na vida infantil, 

pois não só nas escolas, mas também em seus lares, uma vez que muitos pais usam os filmes 

para entreter as crianças enquanto estão fora das salas de aula, não só os filmes, mas 

animações diversas voltadas para o público infantil, com isso as crianças são bombardeadas 

constantemente com tantos estímulos, exemplos e inspirações, que proporcionaram 

construção de conceitos próprios para cada uma delas. 

 

Aqui cabe uma primeira reflexão sobre que imagem sobre o corpo nos é apresentada. 
Fica claro que as classes menos favorecidas economicamente não têm acesso a um 
corpo (peças) semelhantes às que possuem as classes que podem comprar peças novas 
para construírem um corpo aceito socialmente. Se na sociedade dos robôs as 
diferenças corporais são traduzidas pela "qualidade" das peças, em nossa sociedade, 
um corpo aceito socialmente irá depender do ambiente social que ele circula. Cabelos 
lisos, corpo enxuto, malhado e cirurgicamente contornado, são características que 
marcam um corpo tipo como belo pela cultura de massa. Esses corpos são veiculados 
na mídia de um modo geral (revistas, televisão, etc) e nos levam a crer que há somente 
uma possibilidade de se ter um "corpo bonito", ou seja, só podemos aceitar nosso 
próprio corpo se ele estiver dentro dos padrões atuais de beleza. Mas com a 
velocidade de mudanças desses padrões essa busca se torna uma tarefa que parece 
interminável, uma vez que o que é o ideal corporal hoje, já não será mais em um curto 
determinado espaço de tempo. A indústria de cosméticos e das cirurgias plásticas nos 
oferece a cada dia uma infinita possibilidade de corrigir o que nos desagrada em nosso 
corpo. Cabe a nós fazer uma leitura seletiva - e não simplesmente se posicionar 
contrário a esse consumo desenfreado - do que o mundo atual nos apresenta e o que 
realmente essas marcas que podemos construir em nosso corpo (cor do cabelo, da 
pele, etc).(MUHLEN, 2007, p. 03). 
 

Características que são legitimadas e que se estabelecem em nossas vidas e reflete em 

nosso meio social, quando nos deparamos com os aspectos citados acima, quando deixamos 

que a mídia determine quem seremos e como seremos. 

 

1.2 Conceituando Sexualidade 

 

Segundo Flausino, (2002) sexualidade não está ligada a sentimentos e sensações, como 

desejos, controle ou vergonha, ela assim como o gênero é uma construção social e não uma 

força inerente a espécie humana. 
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A sexualidade é construída, ela não é simplesmente uma força inerente à espécie, 
uma força biológico-natural que produz toda uma série de comportamentos sexuais 
(e “consequentemente” a identidade de género e a orientação sexual). Ela é 
aprendida pelo indivíduo no meio sócio-histórico-cultural que nascemos e 
crescemos, por isso existem várias formas de viver a Sexualidade. (LOURO, 2000, 
p. 05) 

 
Falar sobre sexo em qualquer ambiente social ainda é considerado um tabu, muitos 

ainda acreditam que falar sobre sexualidade principalmente na infância estar vinculado a 

incitar ao sexo, e não é bem assim, pois a sexualidade faz parte do nosso cotidiano, a 

sexualidade está presente em todos os espaços, estamos envoltos por ela o tempo todo, desde 

uma brincadeira com um amigo por conta de um cabelo mais afeminado, um olhar diferente 

para uma mulher com traços mais masculinizados até a discriminação e homofobia. 

A sexualidade entra na sala de aula através dos livros não biologia e ciências, mas 

também nas ilustrações de história que retratam obras artísticas de culto aos corpos, nas 

conversas de prevenção a DST´S e gravidez na adolescência, até mesmo as primeiras 

percepções infantis quanto às diferenças físicas entre meninos e meninas. 

 
Sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, 
convenções... Processos profundamente culturais e plurais. Nessa perspectiva, nada 
há de exclusivamente "natural" nesse terreno, a começar pela própria concepção de 
corpo, o mesmo de natureza. Através de processos culturais, definimos o que é — 
ou não — natural; produzimos e transformamos a natureza e a biologia e, 
consequentemente, as tornamos históricas. Os corpos ganham sentido socialmente. 
A inscrição dos gêneros — feminino ou masculino — nos corpos é feita, sempre, no 
contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As 
possibilidades da sexualidade — das formas de expressar os desejos e prazeres — 
também são sempre socialmente estabelecidas e codificadas. As identidades de 
gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por relações sociais, elas são 
moldadas pelas redes de poder de uma sociedade. (LOURO,2009, p.03) 

 
 

Segundo ESTEVES,(2010) atualmente a sexualidade é um termo utilizado para se 

referir às capacidades associadas ao sexo. Mas o próprio sexo tem vários significados o 

conjunto de características físicas e funcionais que distinguem o macho da fêmea (que 

acabam servindo para classificar as pessoas “do mesmo sexo “ou “do sexo oposto”; os órgãos 

sexuais; a relação sexual; a atividade reprodutora; a sensualidade e o prazer sexual; “às 

noções relativas à saúde, à reprodução, às tecnologias e ao exercício do poder, por isto é 

muito difícil distinguir na sexualidade humana o que nela se deve à biologia, à cultura, à 

sociedade, ao individual e à história”. 

 Mesmo mediante a tantos significados a sexualidade de acordo com senso comum está 

ligada ao ato sexual em si e por isso, se tornou um assunto que para muitos é pecaminoso, 
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para outros, motivo de constrangimentos e transtornos. Mesmo estando ligada ao sexo a 

sexualidade vai muito além dessas questões e conceituações biológicas que implicam 

erotismo, prazer, satisfação, libido dentre outros, até porque estes estão ligados a ela por meio 

da cultura social que os determinou, mas com uma separação conceitual que determina que 

sexualidade, se relaciona ao gênero quando falamos de identidade sexual, e o sexo se 

relaciona ao prazer e reprodução da espécie humana. 

Sexualidade nos acompanha desde o nascimento até o final da vida, ela se transforma ao 

longo da vida de acordo com as experiências vividas, relações estabelecidas em sociedade que 

o indivíduo se permite viver, por isso a sexualidade é algo dinâmico.(CARRARA,2009) 

A sexualidade como construção social ou senso comum, se constituiu ao longo da 

história, e se firma e reafirma sobre a diversidade das discursões e saberes sobre o sexo em si, 

questões estas que são regulamentadoras e legitimam verdades produzidas por eles, o que 

dificulta uma definição que possa ser considerada exclusivamente correta. 

 
Em um sentido comum e popular, sexualidade é considerada sinônimo de 
genitalidade assim como vida sexual é tida como equivalente a relação sexual. Freud 
dá ao termo um significado bem mais amplo situando sexualidade tanto aquém 
como além do ato sexual (XI: 207-213). Ele prefere falar em psicossexualidade (XI: 
208). Freud usa a palavra sexualidade dentro da mesma conotação que na língua 
alemã se emprega o termo "lieben" (amar) (XI: 209). Sexualidade vai além da 
reprodução (XVIII: 71; XX: 51-52); Freud identifica o instinto sexual já na infância 
(I: 372; VI:240; X: 109,165) e detecta a presença dos germes dos impulsos sexuais 
no recém-nascido (VII:181,177, 212; IX: 243-247; XVI: 363, 366; XXIII: 177-
181); considera o homossexualismo (XI:111; XVI: 356-357); leva em conta a 
sublimação (VII: 245; IX: 193; XIV: 111-112; XV: 36); até nos chistes ele 
identifica a sexualidade (VIII: 117-122); etc. É preciso salientar, contudo, que uma 
parte das dificuldades do assunto (sexualidade) decorre do fato de serem os instintos 
do organismo um tema também complexo e controvertido (XIV: 137-162; XVIII: 
51,58; XIV: 55-63). (BEARZOTI, 1993, p.03) 

 
   Muitos são os conceitos de sexualidade, mas todos trazem em comum à questão de 

que ela se estabelece como uma construção ao longo da vida e do cotidiano, e que ela está 

envolta a uma diversidade de subconceitos que não cabem em nossa temática, mas vale a pena 

ressaltar que sexualidade é um tema muito amplo, e muito discutível. 
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CAPÍTULO 2 - BELA OU FIONA? INFELIZES PARA SEMPRE 

 

A mídia também tem sido produtora das relações de gênero, raça, 
sexualidade, e outras informações, mostrando como a sociedade deve se 
comportar em determinadas situações, definindo assim seus valores, sua 
cultura e a forma de vida das pessoas. As crianças, ao conviverem com essas 
fontes de informações, acabam achando que os meios de comunicação 
passam uma mensagem correta, e aceitam a ideologia e os valores repassados 
com relação à questão de gênero sem questionamento. (REIS; BORGES, 
2015, p. 01) 

 

A escolha das princesas Bela e Fiona  foi com intuito de estabelecer como parâmetro de 

comparação por conta de um paradoxo existente em suas histórias, e especialmente em 

relação a estética, pois  as princesas se diferem bruscamente quando se analisa a beleza física 

de ambas.  

Fiona é uma “princesa” que por conta de uma maldição, sempre que o sol se põe se 

transforma em uma ogra (também conhecido como bicho-papão, monstro lendário que se 

alimenta de carne humana) e por conta disso ela perde toda sua beleza e encantamento, seus 

pais então a trancam em uma torre para que o reino de ”Tão tão distante” vejam a forma 

monstruosa que sua filha tem, forma esta que não é aceita, uma vez que uma princesa precisa 

ser impecávelmente linda e por não atender ao comportamento que se espera de uma princesa, 

ou seja, ficar feia e por conta disso é rejeitada, o que contrasta com as das demais histórias, 

assim como a de Bela que é linda, doce, submissa, meiga e dedicada, ou seja, todos os 

predicados que uma princesa precisa ter e ser. 

Bela em sua narrativa é uma menina humilde que por um ato de amor ao pai acaba indo 

morar no castelo da Fera, um príncipe que assim como Fiona foi vítima de uma maldição e se 

transformou em um horrível monstro, amargurado e triste ele então se deixa conquistar e se 

apaixona pelo jeito meigo e carinhoso de Bela, que ao casar-se com ele no final  ascende 

socialmente e de menina humilde se torna verdadeiramente uma princesa, e Fera sendo 

inicialmente um personagem feio,mas sendo descrito como um ser forte, poderoso e com 

poder aquisitivo muito alto e por conta disso teria o domínio sobre outras pessoas, assim 

como a própria Bela. 

Características inerentes a um príncipe dos contos de fadas e a um homem na realidade 

social, onde tem de ser sempre o provedor da família e alicerce onde a mulher se apoia e se 

torne dependente. A história de Bela é usada em salas de aula para mostrar às crianças que as 
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pessoas bonitas tendem a ser bondosas e generosas, e se por acaso forem diferente destes, ela 

se torna uma pessoa feia. 

No entanto, Fiona é uma princesa feia e seu príncipe que deveria ser lindo, forte e 

valente é substituído por Shrek, um ogro sem beleza, sem comportamento real e nada de 

encantado e, ao contrário do Fera, não tem poder aquisitivo algum e não é considerado pelas 

crianças um príncipe, é apenas um personagem engraçado e para os professores ele é usado 

como exemplo acerca de como eles não devem se comportar. 

 

Tornou-se claro, após uma observação mais profunda, que a ideia anterior em que os 
filmes animados eram considerados estimulantes da imaginação e da fantasia e que 
em geral eram “bons” para as crianças são submetidos pela relevância de os mesmos 
ultrapassarem as fronteiras do divertimento e passarem a exercer um importante 
papel de “máquina de ensinar”. Esses filmes inspiram autoridade cultural e 
legitimidade para ensinar tais como escolas públicas, instituições religiosas e a 
família (AMBROZIM, 2011, p. 21. 

 

Tornando estes exemplos como dois padrões a seguir, se a criança é limpa, delicada, 

loirinha, olhos claros e educada ela é uma princesa ou um príncipe, no entanto se ela se difere 

disso ela é feia e no universo da criança ela não encontra um intermédio entre esses dois 

extremos, ela acaba por não ser quem ela quer e sim o que está imposto tanto em relação as 

meninas quanto aos meninos enquanto crianças. 

Uma questão de suma importância que se destaca nos contos infantis é o fato dos 

adultos relacionarem os personagens dos contos com os comportamentos das crianças, o que 

também reflete nas brincadeiras das crianças. Por exemplo, as crianças que não têm um 

comportamento próximo ao de uma princesinha ou de um principezinho são associadas ao 

casal Fiona e Shrek, o que pode gerar incômodo e transtornos mediante ao fato que crianças 

agem de acordo com os estímulos que recebem dos meios sociais nos quais estão inseridos e 

respondem a cada um deles de acordo com os efeitos que cada um tem sobre eles. 

Ser Shrek ou Fiona para algumas crianças é apenas se libertar das correntes que a 

sociedade os impõem e, para outras, uma encruzilhada, por não se encaixar em nenhum dos 

lados e apenas  permanecer em sua identidade a qual se perde em meio a duas vertentes 

aceitas, mas onde apenas um ponto se da como positivo, o que acaba os obrigando a uma 

escolha que não é a melhor mas, sim a que é precisa, e legitimada pelo meio no qual ela está 

inserida. 
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(Shrek e fiona ( Dream Works,2001) X Bela e a Fera(Walt Disney,1991) 

 

A partir dessas análises percebemos questões de ordem estética e de valores que ficam à 

margem, rótulos que se tornam cada vez mais forte, e mais explícito dentro do mundo da 

criança, nota-se essas questões no brincar em grupo, onde elas mesmas determinam pelos 

padrões estéticos percebidos por elas mesmas quem é quem na hora de brincar, como por 

exemplo; a criança que é mais “gordinha” ou mais “feinha” não pode ser a princesa, pois ao 

ver das crianças de acordo com as características que elas aprenderam a identificar com as 

produções da Walt Disney. 

Princesas não são e nem podem ser “gordinhas” e “feinhas”, e com esses conceitos 

internalizados desde a infância eles aprendem suas primeiras lições a cerca do preconceito e 

estereótipos, que não são corrigidos tão pouco filtrados, porque nem sempre esses 

comportamentos são percebidos pelos pais e professores, mas são expostos pelas crianças no 

seu brincar e no se portar. 

 

“Não podemos esquecer que o corpo também aprende. A mente e o corpo tomam 
conhecimento dos fatos que o circundam. O corpo está constantemente aprendendo 
na relação, na interação com o outro, que também pode se materializar através da 
televisão, dos livros, da Internet, das revistas, enfim, da mídia de um modo geral e 
dos modelos idealizados que apresenta”. (MUHLEN, 2007. P. 05) 
 

Nesse sentido, a forma como as crianças vêm lidando com esse tipo de questão, devem 

ser observadas pelos adultos, de forma que leve à reflexão sem buscar respostas exatas e 

adotadas como verdades, mas explicar as diferenças sem tentar  impor uma escolha, ou tão 

pouco incentivar, usando comparações para corrigir comportamentos, como as tão comuns 

frases como; “isso não é coisa de princesa”, “mocinha bonita não faz isso”, “meninos 

corajosos agem assim”, frases como essa sugerem comparação e obriga de certa forma uma 

mudança comportamental nas crianças, que para se igualarem aos seus personagens ou ser 

comparados a eles é necessário mudar, e nem sempre o mudar é preciso ou é bom. 
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No entanto, mesmo que exista um entre lugar nesse paradoxo, a existência do belo e do 

feio sempre acaba por se contrapor, pois se encontram como opostos e muitas vezes  chega a  

implicitá-los para que apenas uma vertente sobressaia, ou seja, faz com que não haja meio de 

saída nos forçando a assumir uma identidade que muitas das vezes não nos cabe, mas é o 

aceitável para a sociedade e coercivamente tem que ser aceitado ou assimilado, por que 

existem apenas dois lados e a escolha e entre esses pontos , onde começa se estabelecer as 

relações de rótulos, como bem explica Bhabha,1998. 

 

Estereótipo, como uma estratégia de dominação, uma forma arbitrária de fixar uma 
característica do sujeito que acaba formando identidades e rotulando o sujeito. O 
estereótipo situa no sujeito algo que o diferencia dos demais e que não permite 
avistar as suas características restantes, impedindo, assim, a circulação do 
significante na medida em que aliena o corpo do sujeito (BHABHA, 1988, p. 35. 

 

Bhabha (1998) fala sobre a pressão que o estereótipo que são as relações de estereótipos 

começam por conta de um suposto pré-conceito que se estabelece a cerca de comportamentos, 

aparência, roupas, aspecto físico, condições financeiras, sexualidade, geralmente são 

conceitos infundados sobre social e individual, que se caracteriza por seu caráter pejorativo e 

depreciativo, convertendo em rótulos que em sua maioria são negativos, mas existe também o 

outro ponto de vista que diz que os rótulos também podem ser positivos quando remetem a 

uma pessoa, país ou sociedade em questão como um exemplo que é bastante usado para 

definir estereótipos como “Brasil país do futebol” que rotula o país como um lugar onde 

existam jogadores muito bons o que caracteriza o país.  

Relações de gênero, sexualidade são influências externas que são exercidas sobre a 

personalidade do indivíduo,  e a forte  influência que os meios de comunicação lançam sobre 

as crianças e como elas absorvem isso e vêem aquilo como manual de vida. As crianças não 

percebem o que os livros infantis incutem em suas vidas, elas apenas internalizam e com o 

passar do tempo vão externalizando esses conceitos com ações e diferenciações que fazem em 

suas escolhas de roupas, companhias, calçados e até decoração de festas. 

As meninas em sua fase infantil tem como referencial de  beleza as personagens que 

fazem parte de suas vidas, sendo em sua maioria personagens de desenhos animados, 

telenovelas, seriados etc, o que estimula o querer ser bonita tal qual a princesa ou personagem 

qualquer que ela assiste com frequência.  

Fatos como este que me levaram a questionar como os contos e filmes  influenciam na 

formação de identidade social das crianças, se analisarmos os contos e filmes vamos encontrar 

as princesas sempre padronizadas, sempre com uma postura diferente da realidade de muitos 
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de seus apreciadores, elas seguem um mesmo curso em sua história e seus “felizes para 

sempre ” são sempre iguais e dependem único e exclusivamente da existência e um príncipe 

encantado, o que deixa implícito que a mulher não é capaz de construir um futuro promissor 

sem a assistência de um homem, que sem ele ela não supera sua condição de mulher frágil, 

sofrida e incapaz. 

Em contraponto a tudo isso vemos que a identidade é sempre produzida em relação à 

outra no momento que as relações sociais estabelecidas são as principais contribuições para se 

formar um conceito sobre quem você ou sobre quem você se tornou. 

No filme Shrek, a princesa Fiona e o próprio Shrek desconstroem a imagem de príncipe 

e princesa e principalmente de comportamento que uma geração de meninas e meninos 

tinham como padrão, Shrek é um conto de fadas que vem com uma nova roupagem, ao 

contrário de outros, ele questiona esses padrões, crítica o culto ao belo e a aversão ao feio, o 

filme fez com que milhões de crianças amassem dois monstrinhos e não se importassem com 

aparência eles. 

Shrek de uma forma muito singular acaba não somente com o culto ao belo mas 

também  relações de gênero que se demarcam no comportamento feminino e masculino 

esperado pela sociedade faz tudo isso de forma bem humorada e surpreendente, o personagem 

que era pra ser um príncipe, é um ogro, nada educado, tão pouco belo e cavalheiro, um prícipe 

completamente as avessas, mas que com seu jeito atrapalhado desconstruiu todo um conceito 

a respeito de contos de fadas, eles desorganiza não só o conceito mas também os próprios 

contos existentes e com releituras realizadas pela Walt Disney, mostra que depois do felizes 

para sempre existem outras questões, e que a comodidade do felizes para sempre não existe. 

 

Quanto mais os estereótipos se materializam e fortalecem, provavelmente, tanto 
menos as pessoas modificarão as suas idéias preconcebidas com o aumento da sua 
experiência. Quanto mais dura e complicada é a vida moderna, mais as pessoas se 
sentem tentadas a agarrar-se a clichês que parecem conferir uma certa ordem àquilo 
que, de outra forma, seria incompreensível (CASTRO ET AL, 2015, p. 10). 

 

Uma questão que vale à pena ser abordada em relação a essa formação do 

comportamento e até caráter do indivíduo se exemplifica nas relações de classes sociais 

envolvidas nos contos Shrek e a Bela e a Fera. No conto Shrek, Fiona enquanto era bonita não 

poderia ficar e até um certo ponto da história não queria ficar com o ogro Shrek, afinal de 

contas ela era um membro da realeza e ele apenas um ogro que tinha apenas um pântano para 

chamar de seu, por conta disso seus pais também não aceitavam e tentaram casar Fiona com 

lord Farquaad, que embora não fosse bonito, pertencia a corte. 
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Em outro momento da história Shrek (filme Shrek II), convencido de que não poderia 

ficar ao lado de Fiona sendo um ogro, toma uma poção mágica que o transforma sua 

aparência em um príncipe, mas percebe que seu comportamento não se adequa aquele 

estereótipo e, ao final, Shrek e Fiona se casam em forma de ogros e selam assim o destino 

deles e voltam ao pântano (filme Shrek 1). 

Em contra partida a tudo isso, no conto A Bela e a Fera, Bela era humilde e a Fera um 

príncipe com aparência de Fera, mas a união do casal só se dá após a Fera tomar a forma 

física de um príncipe e Bela assumir o posto de princesa, posto esse que só foi alcançado com 

o casamento, nos levando a questionar o porquê desses desfechos, nota-se que o belo se 

prende ao belo e o feio se prende ao feio, ou seja, cada qual com seu igual, pois existem entre 

eles o preconceito social tanto em relação a classe social quanto a estética, esse preconceito 

consiste em acreditar que as pessoas de classe social mais baixa ou com aparência diferente 

são inferiores. 

 

(filme A Bela e a Fera,lançado em 1991 pela walt Disney e Shrek I, lançado em 2001, pela 

Dream Works) 
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CAPÍTULO 3 - ERA UMA VEZ... 

 

O personagem Shrek exibido no filme, produzido pelo estúdio DreamWorks, de Steven 

Spielberg, é um sucesso no mundo todo, mas o ogro representado nos cinemas já existia como 

personagem do livro de, William Steig escrito em 1990 e o título do livro que também dá 

nome ao personagem principal se origina do alemão e seu significado literal é medo, horror, o 

que descreve a aparência física de Shrek, já que se trata de um ogro, que em latim que dizer 

inferno e em alguns contos se apresenta como um monstro ruim, que se alimenta de seres 

humanos, mas Shrek se diferencia dos ogros convencionais por ser bondoso, não se alimentar 

de humanos e ser muito sossegado,(DICIONÁRIO AURÉLIO 2017) 

O autor William Steig, por sua vez fez de Shrek uma espécie de anti-herói, 

completamente distinto dos heróis convencionais dos clássicos contos de fadas, um herói feio 

e fora dos padrões, assim como descreve em seu livro que o monstrinho tinha a quem puxar: 

"A mãe era feíssima, o pai era feíssimo, mas Shrek era muito mais feio que os dois juntos". E 

desde pequenininho já assustava os outros: Shrek sai em andanças pelo mundo e um dia tem a 

sorte de encontrar sua cara-metade. Foi amor à primeira vista: "Tu já sabes que te amo", ele 

diz, "e sabes até por quê: é que não há neste mundo Princesa mais feia que vosmecê!". 

Totalmente apaixonado, "sapecou uma mordida no nariz dela. Ela tascou-lhe um beliscão na 

orelha. E os dois se engalfinharam num abraço de quebrar ossos". Não tinham dúvida de que 

haviam nascido um para o outro. E assim termina o livro, presenteando os pequenos leitores 

com um indiscutível final feliz´..( BRISSOS-LINO,2012) 

 

 

 

 

 

Filme 2 como revolução 

 

 

 

 

(capa do livro Shrek, william steig-1990) 
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Outro dado importante que constatei a cerca da origem do filme Shrek, foi a existência e 

um homem que possivelmente foi a inspiração não só para o filme mas também para o autor 

Willian Steig, segundo o DAVID(2007)o  personagem de desenho animado que é sucesso em 

todo mundo foi criado a partir de uma máscara mortuária do francês Maurice Tillet, Poeta e 

ator, Tillet nasceu em 1903, Muito inteligente, falava 14 idiomas.  

Na adolescência, contraiu uma doença rara, chamada acromegalia, que causa a 

desfiguração de partes do corpo. A transformação para um quase 'monstro' não o abateu. Ele 

emigrou para os Estados Unidos e converteu-se num profissional da Luta livre, com o nome 

de 'Assustador ogro do ringue'. Lutou até quando pôde. Morreu em 1954, aos 51 anos, de um 

ataque cardíaco. Pouco antes, seu parceiro de partidas de xadrez, Bobby Managain, pediu para 

fazer um lifecast (máscara mortuária) dele. Tillet concordou e Bobby fez cópias em gesso da 

cabeça do amigo. Uma delas foi para o Museu Internacional da Luta Livre, em Iowa. A outra 

foi parar no Hall of Fame do York Barbell Building para mostrar os primórdios das formas da 

luta livre moderna e do halterofilismo.( BRISSOS-LINO,2012) 

 

 

(Maurice Tillet x Shrek) 

No entanto, segundo Brissos-Lino, 2012,  o filme a Bela e a Fera foram inspirados 

originalmente nos contos da francesa Gabrielle-Suzanne Barbot de Gallon de Villeneuve, a 

qual ela inclui alguns elementos omitidos por outros autores, Segundo essa versão, a Fera foi 

um príncipe que ainda jovem perdeu o pai, e sua mãe partiu para uma guerra em defesa do 

reino. A rainha deixou-o aos cuidados de uma fada malvada, que tentou seduzi-lo enquanto 
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ele crescia; quando ele recusou, ela o transformou em fera. A história revela também que Bela 

não é realmente uma filha do mercador, mas a descendente de um rei. A mesma fada que 

tentou seduzir o príncipe tentou matar Bela para casar com seu pai, e Bela tomou o lugar da 

filha morta do mercador para se proteger. 

Em seguida outros autores, como o italiano Gianfranceso Straparola e pelo também 

francês Charles Perrault, também contribuíram com suas versões. As versões pioneiras vieram 

da tradição oral, que retratava a história entre uma linda jovem e uma Fera, cuja sua aparência 

seria o resultado de uma maldição por ter seduzido uma pequena órfã. A maldição da 

pedofilia é quebrada graças ao amor e ao perdão de uma linda jovem chamada Bela. Quando 

isso acontece, a Fera volta a ser um homem. .( BRISSOS-LINO,2012) 

 

 

 

CAPÍTULO 4 - PRINCESINHA EU? 

 

Em todas as edições do filme Shrek, há inúmeras distinções dos tradicionais 

personagens dos contos de fadas, o filme mostra um conto que de encantado não tem nada, 

mas que encantou a todos pela forma que se apresentou mostrando uma realidade nunca 

imaginada, um lado da história que pode sim existir, mas que os livros não contam. 

Mas em especial no filme Shrek 3, mostra de forma significativa tais distinções em 

relação principalmente comportamento inerente as princesas, que simbolizam de forma bem-

humorada, sarcástica e crítica o antagonismo com que é retratado os padrões comportamentais 

das belas princesas, até mesmo no falar com usos de gírias em alguns casos, atritos entre elas 

o que caracteriza a humanização desses personagens, deixando eles mais próximos de nossa 

realidade. 

Atitudes estas que não são consideradas apropriadas para uma princesa, mas são 

comuns aos indivíduos, com isso o filme rompe toda a fragilidade e encantamento criado ao 

redor das princesas, o que causa estranhamento em muitos, mas em contrapartida o humor 

aplicado dá uma leveza tão grande a crítica que torna mais fácil a assimilação da verdadeira 

mensagem que o filme passa, que consiste na desapropriação desses valores pré-estabelecidos 

na sociedade que chegam as crianças através da mídia, e o filme por sua vez usa a mesma 

fonte para tentar inverter esse quadro. 

O filme tem toda sua intencionalidade bem explicita, em todas as cenas e diálogos, a 
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começar pelo anti-herói, que não tem nada de príncipe, uma princesa que não tem nada de 

princesa apesar de ser princesa por hereditariedade e não princesa por maldição, mas que ao 

escolher entre a beleza e o verdadeiro ”felizes para sempre” optou por ser feliz com uma 

aparência que aos olhos do seu meio social não fosse a mais bem aceitada.  

Em uma cena do filme depois que descobrem a gravidez de Fiona, as princesas 

resolvem fazer um chá de bebê e então começam a  conversar enquanto entregam seus 

presentes, Cinderela entrega uma pazinha e um saquinho(usados por pessoas pra recolher 

fezes de cães quando passeiam com os animais), diz de forma gentil que é para o “cocozinho” 

do bebe afinal todo mundo faz cocô, deixando bem explícito o que pensa sobre o bebê, afinal 

filho de dois ogros, será um pequeno monstrinho ou animalzinho como ela quis dizer, Branca 

de neve por sua vez presenteia Fiona com um anão, segundo ela um anão babá para que Fiona 

não precise fazer nada, pois o trabalho com filhos e casa com o decorrer do tempo fazem com 

que o casamento se desgaste e a mulher fique feia, levando ao fim do relacionamento, pois 

com o final da gravidez vem as gorduras localizadas, estrias e insônia., fatos comuns ao corpo 

de qualquer mulher normal ,mas não de uma princesa, que tem por obrigação estar sempre 

bela e impecável, Fiona então interfere se posicionando contra essas argumentações, pois 

como mãe quer zelar pelo filho independente do que aconteça com seu corpo. 

Mais adiante o filme mostra as princesas presas em uma cela, ambas reclamando da 

vida e do porquê estarem ali, chegando a surtarem por conta da situação na qual foram 

submetidas, mas quando chega a notícia de que Shrek está preso e poderá ser morto e 

possivelmente não salvará as princesas, Fiona se dá conta de que sua garantia de liberdade era 

Shrek e ele nada pode fazer por ela nesse momento, sendo assim resolve ela mesma junto as 

princesas resolver a situação e libertar as princesas e a si mesma, mas branca de neve 

questiona o fato de estarem em menor número . 

 

Fiona: __ muito bem pessoal precisamos encontrar uma saída agora! 

Branca de neve: __tem razão! Damas assumam posição! 

(Cinderela, senta e pernas cruzadas, Bela Adormecida cochila e Branca de Neve se 

deita) 

Fiona: __ o que estão fazendo? 

Bela: __ esperando resgate. 

Fiona:__não estão falando sério? 

Branca:__o que quer que a gente faça? Somos apenas 4, quer dizer, 3 princesas 

super gostosonas, 2 monstrengos de circo, uma ogra grávida e uma velha 

(SHREK III, 2007, DREAM WORKS) 
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Ao ouvir isso a rainha mãe de Fiona indignada com os comentários tecidos a seu 

respeito surpreende a todas com um golpe na parede que a faz quebrar e liberta as princesas, o 

que demonstra que apesar de intitulada mulher frágil e “velha” ela tem capacidade de fazer 

aquilo que talvez só um homem seria capaz de realizar, a partir desse episódio as princesas 

decidem se libertar e salvar Shrek. 

Filme mostra as princesas em pequenos flash que fazem alusão a treinamentos de guerra 

e uma cena em especial que embora seja muito  rápida me chamou a atenção, pois nos da uma 

dado importante na luta das mulheres pelos seus direitos, a cena mostra a queima de um sutiã, 

detalhe que pode passar desapercebido aos olhos de quem assiste ao filme e não conhecem a 

história desse episódio, mas ao rever o filme para analisar de forma mais detalhada e poder 

afirmar todas as constatações descritas até agora. 

A cena que ficou conhecida como a revolta das princesas de forma bem vaga e sutil 

mostra a simbologia que remete ao episódio conhecido como ‘a queima dos sutiãs’, esse 

acontecimento foi um protesto realizado por conta da insatisfação das mulheres que já 

estavam cansadas da opressão que sofriam por conta de seu gênero, por conta disso algumas 

mulheres se mobilizaram e decidiram ir à rua e lutar por dignidade e direitos enquanto ser 

humano.  

Segundo Cavalcante, 2008 os protestos de cunho feministas tiveram mais destaque em 

meados da Segunda Guerra Mundial (1939-1945)- Revolução Industrial, por conta da saída 

dos homens para as guerras, fazendo com que as mulheres fossem inseridas  no mercado de 

trabalho, para substitui-los, temporariamente, mas as mulheres não pensavam assim, 

começaram a se sentir existente, dentro de uma sociedade que até então fingia não enxerga-

las, no entanto ao final da Revolução Francesa,  em meados do século XIX, os homens 

voltavam ao mercado de trabalho com a exigência de que as as mulheres voltassem para seus 

lares e retomassem suas antigas posições, mas uma vez existente as mulheres se negaram a 

voltar para as sombras masculinas e por decorrência desse desejo de liberdade muitas foram 

mortas   

Depois desses incidentes, o movimento tomou força e uma proporção maior chegando 

aos Estados Unidos, no período da década de 1970, a luta pela liberdade feminina então teve 

seu ápice e seria marcada por uma manifestação que chamou a atenção do mundo inteiro e 

que se tornara até hoje emblemática e memorável. 

 

Cerca de 400 ativistas do WLM (Women’s Liberation Movement) na realização do 

concurso de Miss América em 7 de setembro de 1968, em Atlantic City, EUA, as ativistas 



 

28 

com intuito de acabar com a exploração comercial realizada contra as mulheres, elas se 

aproveitaram do concurso de beleza que ao seu ver era uma visão arbitrária e opressiva em 

relação às mulheres( CAVALCANTE,2008), Elas por sua colocaram no chão, sutiãs, sapatos 

de salto alto, cílios postiços, sprays de laquê, maquiagens, revistas, espartilhos, cintas e outros 

objetos que simbolizavam a beleza feminina, em sinal de repudia ao concurso que 

padronizava a beleza e em sinal de basta a opressão feminina. ( CAVALCANTE, 2008). 

 

(Bra Burning,1968) 

Retomando a narrativa sobre Shrek, as princesas assim como as ativistas, mostram que 

são capazes de solucionar problemas, resolver situações independente da presença ou 

ausência dos homens, em um dado momento antes da prisão destas, o príncipe encantado 

antagonista do filme tem uma fala semelhante a atitude dos homens ao retornarem da guerra , 

ele fala para as princesas que elas iriam voltar de onde vieram, trancafiadas em torres 

(reclusas em suas casas), esfregando chão (zelando pela limpeza do lar), o que sugere o lugar 

onde as mulheres deveriam e estar e de onde não deveriam ter saído. 

Preconceito de gênero camuflado em uma fala que para a criança não significa nada, 

pois em sua inocência ainda não consegue compreender tais discussõemas se tornam 

exemplos, que eles não sabem se são bons ou ruins apenas reproduzem o que gostam, quando 

assistem ou se deparam com algo que faça sentido para eles, por conta disso que se deve ser 

cauteloso ao escolher o que as crianças vão assistir para não influenciar na formação negativa 

de conceitos estabelecidos para as crianças. 

 

Espera-se, portanto, que uma prática educativa de enfrentamento das 
desigualdades e valorização da diversidade vá além, seja capaz de promover 
diálogos, a convivência e o engajamento na promoção da igualdade. Não se trata, 
simplesmente, de desenvolver metodologias para trabalhar a diversidade e 
tampouco com “os diversos”. É, antes de tudo, rever as relações que se dão no 
ambiente escolar na perspectiva do respeito à diversidade e de construção da 
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igualdade, contribuindo para a superação das assimetrias nas relações entre 
homens e mulheres, entre negros/as e brancos/as, entre brancos/as e indígenas 
entre homossexuais e heterossexuais e para a qualidade da educação para todos e 
todas. É no ambiente escolar que crianças e jovens podem se dar conta de que 
somos todos diferentes e que é a diferença, e não o temor ou a indiferença, que 
deve atiçar a nossa curiosidade. E mais: é na escola que crianças e jovens podem 
ser, juntamente com os professores e as professoras, promotores e promotoras da 
transformação do Brasil em um país respeitoso, orgulhoso e disseminador da sua 
diversidade. (CARVALHO, 2015, p. 03) 

 
O que nos remete ao conceito de que nos contos de fadas tal como na realidade social é 

bombardeada por conceitos e pré-conceitos e em ambos tornam a mulher um ser frágil e 

depende do homem, dando a ela a sensação de inexistência, tornando-a apenas um adereço, 

um acessório para complementar o marido e ornamentar a casa. 

Isso é demonstrado em uma das cenas que antecede a prisão das princesas, onde 

Rapunzel, atrai as amigas para que Encantado (príncipe dos contos de fadas) as prenda, e no 

momento que isso é revelado eles tem um pequeno diálogo no qual ele deixa claro que mesmo 

sendo ela quem teve todo trabalho de realizar o procedimento e enganar as amigas , a decisão 

final seria dele e ela apenas teria que acatar o que foi imposto, um diálogo no qual ele usa 

frases como : “meu docinho ” “deixa que o papai resolve”  deixando implícito o que o texto 

gênero e diversidade na escola, diz no seguinte trecho “como as mulheres, estariam mais 

próximos da natureza, devendo ser tutelados, ou seja, tratados como crianças, incapazes de 

exercer plenamente seus direitos políticos” (CARVALHO, 2015). 

 

O predomínio de livros didáticos e paradidáticos em que a figura da mulher é ausente ou 
caracterizada como menos qualificada que o homem contribui para uma imagem de 
inferioridade feminina, por um lado, e superioridade masculina, por outro. É o caso dos livros 
em que a mulher ocupa os lugares de menos prestígio, como, por exemplo, a organização e 
limpeza da casa, ou quando aparece como ajudante nas atividades masculinas, como 
enfermeiras e garçonetes. Silenciosamente, vão sendo demarcados, com uma linha nada 
imaginária, os lugares dos homens e os lugares das mulheres. E os homens e as mulheres que 
fugirem desse roteiro pré-definido terão seus valores humanos ameaçados ou violados. O 
grupo social, respaldado por um conjunto de idéias machistas, exercerá seu controle e 
fortalecerá os mecanismos de exclusão e negação de oportunidades iguais. (CARVALHO, 
2015, p. 06) 
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(princesas, wall Disnel x princesas Shrek o filme, Dream Works) 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 
Ao utilizar o filme como recurso pedagógico, é importante proceder à análise 
criteriosa, procurando identificar os valores repassados com relação às questões de 
gênero e poder/saber presentes nessas produções, pois muitas vezes as crianças 
acabam aceitando as informações repassadas como algo normal e verdadeiro, sem 
questionar. Portanto, cabe aos docentes ficarem atentos quando selecionarem os 
filmes infantis que serão trabalhados nas instituições, analisando os valores e 
ideologias contidos nas produções cinematográficas e propor situações de reflexão 
no ambiente escolar, com as crianças. As mensagens transmitidas nos filmes, na 
maioria das vezes, confirmam e reforçam o que a sociedade tem determinado (REIS; 
BORGES, 2015, p. 05). 

 

Levando em consideração que a escola desde de seus primórdios é usada para moldar o 

caráter do sujeito, devemos ter a preocupação com os instrumentos pedagógicos que são 

utilizados em sala de aula, muitas vezes a não análise de filmes, histórias e outros tipos de 

mídia, faz com que detalhes tão pequenos passem desapercebidos, no entanto procurei 

demonstrar com o seguinte trabalho que, esses detalhes podem surtir na vida das crianças, 

uma vez que , Gênero e sexualidade e estão imbricados na literatura infantil mesmo que de 

forma implícita e nem sempre é notado pela escola que por muitas vezes ao priorizar a leitura 

de contos e fadas em detrimento do lúdico e filmes para entretenimento para as crianças, 

transforma a estes em função pedagógica e acaba por fornecer às crianças os estímulos 

adequados e até mesmo uma visão própria e mundo baseada nos padrões estabelecidos nas 

mídias que chegam até eles. 

A não análise das mídias que chegam as crianças faz com que os professores não pesem 

a interferência que a leitura tem como instrumento pedagógico e por muitas vezes são 

desconsideras as ambiguidades e os valores propostos em cada narrativa, o lúdico dos contos 

são usados pelos professores como uma forma mais agradável de passar para as crianças as 
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normas impostas pela sociedade tal como: Para  às personagens antagonistas  restam escolher 

entre se arrependem e se regeneram, ou serão  castigadas, tudo isso em nome da moral e da 

educação ,legitimando como o poder de coerção social na punição de comportamentos 

indesejáveis e que devem ser estendidos a todos, esse poder é sutilmente passado para as 

crianças sem que ela perceba e junto com essas normas vem os padrões comportamentais que 

são aceitos ou não. 
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