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DESLOCAMENTO DA FEMINILIDADE EM ELSA E ANNA1 

Uma reflexão sobre Frozen 
 

Rafael Pereira Francisco2 
 
RESUMO 
 
Este artigo tem como proposta abordar os possíveis deslocamentos de feminilidade em 
Frozen (2013), produção do Walt Disney Studios - divisão responsável pela produção de 
roteiros teatrais, musicais e cinematográficos do The Walt Disney Company. A 
personificação das personagens Elsa e Anna, protagonistas da animação, servirão como 
ponto de partida para nossa reflexão, que estará ancorada nos estudos de linguagem 
cinematográfica e nos estudos de gênero. A partir disso, assinalaremos se essas duas figuras 
femininas dialogam e/ou subvertem seu próprio tempo e a ideia doser princesa. Neste 
primeiro momento, nossa intenção é indicar se há aspectos destoantes, relativos à ideia do 
ser princesa, de produções anteriores e como eles são apresentados. Isso é, se há 
continuidades ou rupturas com algum tipo de tradição de personagens femininas em 
animações infantis de princesas encantadas.   

 
Palavras-chave:Cinema. Representação. Princesas. Feminilidades. Gênero.  
 

ABSTRACT 

This article aims to address the possible displacements of femininity in Frozen (2013), 
production of Walt Disney Studio - division responsible for the production of theatrical, 
musical and cinematographic screenplays of The Walt Disney Company. The 
personification of the characters Elsa and Anna, protagonists of the animation, will serve 
as starting point for our reflection, that will be anchored in the studies of cinematographic 
language and in the studies of gender. From this, we will point out if these two female 
figures dialogue or subvert their own time and the idea of being a princess. In this first 
moment, our intention is to indicate if there are divergent aspects, relative to the idea of 
being princess, of previous productions and how they are presented - If there are 
continuities or breaks with some kind of tradition of female characters in children's 
animations of enchanted princesses.  

Key-word: Cinema. Representation. Princess. Femininity. Gender.  

 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT 2 - Diversidade, processos sociais e comunicacionais - ECOMIG 2017. 
2 Universidade Federal de Ouro Preto - Programa de Pós-graduação Comunicação e Temporalidades: Práticas 
comunicacionais e tempo social. E-mail: rafaelfrancisco.jornalista@gmail.com. 
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1. Introdução 
 

Frozen (2013)narra a história de duas personagens femininas, as irmãs e princesas 

Elsa e Anna. Situada em um reino fictício chamado Arendelle, a estética do filme tem 

inspiração nas paisagens, cultura e arquitetura norueguesa, apesar de se basear em um conto 

literário dinamarquês3, “A rainha do gelo”.  

Na trama, Elsa possui poderes mágicos. A garota pode criar e manipular gelo, 

particularidade chamada na literatura ficcional decriocinese. Após ferir, acidentalmente, 

com uma rajada de gelo, sua irmã Anna, as duas são criadas em espaços separados. Por 

segurança, os seres mágicos da floresta, os Trolls, atendendoao pedido por ajuda do rei e da 

rainha, retiram de Anna todas as lembranças de infância que a fizesse lembrar do acidente e 

da peculiaridade da irmã mais velha.  

Já crescidas e com a morte prematura de seus pais, Elsa, como primogênita, é quem 

herda o tronode Arendelle. Contudo, no dia de sua coroação, ao desentender-se com Anna, 

todos do reino descobrem que a recém coroada rainha possuíra poderes mágicos. Para se 

ver livre dos julgamentos e dos “perigos” de seus poderes para os outrosElsa foge para as 

montanhas geladas da cidade fazendo com que seu reino caísse em um profundo e cruel 

inverno. A partir desse ponto a trama se desenvolveem torno de Anna na busca pela irmã 

para salvar, não sóo reino do frio eterno, mastambém,sua própria vida e a de Elsa, 

ameaçadas por intenções dúbias de outros personagens. Baseando-se nesse corpus, 

pretendemos propor algumas reflexões acerca de Elsa e Anna.  

 Observa-se que Frozenpodesugerir, a princípio, olhares, posições e rupturas para o 

público. Quais ideias sobre oser princesa estão postas ou sugeridas nessa animação? Pode-

se destacar subversão das personagens com algum tipo de tradicionalismoconstruído ao 

longo das décadas por uma das maiores companhias cinematográficas? Isso implicaria em 

deslocar e romper com os contornos sobre feminilidadeconcebidos largamente no descender 

do industrialismo? São essas e outras questões que vão guiar esta reflexão fílmica. 

Ancorado em alguns conceitos cinematográficos, e nos estudos sobre gênero, 

                                                             
3 Disponível em <https://viagem.uol.com.br/guia/roteiros/2015/05/14/entre-fiordes-e-minusculos-vilarejos-
conheca-o-reino-que-inspirou-frozen.htm> Acessado em 11/11/2017.  
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observaremosa materialidade fílmica da animação: som e imagem. Não esgotaremos o 

assunto, pelo contrário.Levantaremos alguns questionamentos que, se possível, resultarão 

análises mais profundas em trabalhos mais amplos.  

 

2. Incorporando o discurso feminista à linguagem cinematográfica  
 

Como quase tudo no pós-industrialismo o cinema pode ser considerado, além de 

prática social, uma ferramenta que ambiciona o lucro. E é seguindoessa lógica que o Walt 

Disney Studios vem arriscando, a partir dos anos 1990, representações femininas mais 

plurais em suas animações. Poder-se-ia compreender a atitude da empresa como uma 

tentativa de ocupar um espaço que trata de temas caros às lutas feministas. Essa tomada de 

perspectiva do estúdio americano talvez ocorra em consequência da ligação profunda que a 

quarta onda feminista vem preservando com alguns aspectos capitalistas (RODRIGUES, 

2016).É provável que Frozen, igualmente, tenha surfado nestas ondas de lutas - 

(re)apropriando pautas do movimento político e social feminino -, sem perder seu caráter 

mercadológico. Não à toa, a produçãoultrapassa U$ 1,27 bilhão em bilheteria mundial4.   

Essa ambígua relação se dá devido às ambivalências deixadas pela segunda onda 

das lutas feministas, que permitiu equiparar as mulheres aos homens nas benesses de 

autonomia individual, escolha valorizada e avanço meritocrático, no lugar de ações 

coletivas pregadas, a princípio, pela corrente. Issodemonstra, segundo a filósofa Nancy 

Fraser, que o feminismo se submeteu, em certa medida,às lógicas neoliberais (FRASER, 

2013).É neste cenário que se tentou consolidar o “GirlPower”, não apenas como espaço 

cedidoàs demandas das mulheres, mas como estratégias de mercado, da qual Elsa e Anna, 

entre outas princesas ‘rebeldes’, parecem fazer parte. Esta mistura de convicções opostas, 

entre neoliberalismo e lutas feministas, parece se arrastar, como resseca, até a atualidade. 

Elsa e Anna são representações com certos deslocamentos daquilo que oWalt 

Disneyacostumou-se a representar sobre feminilidade e ideaisfemininos. Percebe-se a 

subtração de signos amplamente defendidos em animações anteriores.A atitude, porém, não 

                                                             
4Disponível em <http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2014/05/bilheteria-de-frozen-e-quinta-maior-
da-historia-do-cinema.html> Acessado em 16/12/2017. 
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é nova. 5Todavia, pode-se dizer que os discursos evocados nessas produções são legítimos? 

Ou teriam sidos eles recodificados às lógicas neoliberais afim de se garantir lucro, ainda 

que mantido, superficialmente, discursos progressista e de empoderamento feminino?  

A antecessora de Elsa e Anna– Merida6 –, não teve o mesmo desempenho em 

bilheteria. A princesa arqueira, em Valente, é a personagem do Walt Disney Studios que 

mais se afastaria, em uma rápida análise, do cânone construído pela empresa. Trata-se, no 

caso de Valente,de uma empresa pertencente ao grupo Disney- a Pixar Animation7 -, que 

tem um perfil de público diferente; aspecto que pode ter influenciado na performance do 

longa.O que escaparia,de forma bastante incisiva, doscontornos de feminilidade, como 

aparentemente ocorre em Valente, estaria fadado ao fracasso mercadológico? Seria esse um 

sinal que o olhar e o prazer cinematográfico do público estão, inquestionavelmente, 

consolidados segundo perspectivas masculinas? O olhar é masculino? Para chegarmos 

próximo de uma conclusão poderíamos aplicar esses questionamentos, por exemplo, por 

meio de outros métodos e técnicas. São perceptíveis os caminhos díspares das duas 

produções e a questão merece melhor aprofundamento e reflexão em um próximo 

momento.  

O sucesso de Frozen não está apenas no retorno financeiro direto para os criadores 

de “Uma aventura congelante” – subtítulo do filme no Brasil, isto é, na bilheteria do 

cinema. Segundo a Federação Nacional de Varejistas dos Estados Unidos8, as bonecas 9de 

Frozen desbancaram uma outra figura feminina muito conhecida entre o público infantil: a 

                                                             
5 Filmes como “A Bela e a Fera”, “A pequena sereia” e “Mulan” também apresentaram em suas respectivas 
épocas alguns sinais de mudanças.  
6 Valente é a primeira animação da Pixar Animation com uma protagonista feminina. O filme foi lançado em 
2012, arrecadando em bilheteria mundial U$ 538, 983 milhões. Sua criadora e diretora é Brenda Chapman. 
Disponível em <http://www.imdb.com/title/tt1217209/?ref_=fn_al_tt_1> acessado em 16/12/17.  
7A Pixar Co.  foi comprada pelo Walt Disney Co.  por U$7,4 bilhões em 2006, tornando Steve Jobs, então 
chefe executivo à época da Pixar, maior acionista individual das empresas Disney.  Disponível em 
https://omelete.uol.com.br/filmes/noticia/walt-disney-compra-os-estudios-pixar/> Acessado em 23/10/2017. 
8Disponível em<https://oglobo.globo.com/economia/os-numeros-do-sucesso-frozen-14715351> Acessado em 
05/09/2017.  
9 Elsa e Anna, em forma de brinquedos, foram os objetos mais desejados por meninas americanas no Natal 
daquele ano, de acordo com o órgão estadunidense. O The New York Times relatou que durante e após o 
lançamento de Frozen o varejo americano arrecadou, também, US$ 1 bilhão em vendas de produtos. Segundo 
a própria empresa Disney, três milhões de vestidos inspirados nos figurinos das personagens do filme foram 
vendidos somente na América do Norte à época do lançamento da animação 
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Barbie.  Isso é um indicativo da comodificação10do mercado cinematográfico 

hollywoodiano,além de demonstrarcomo a sociedade é profundamente influenciada pelos 

objetos de desejo e consumo da Cultura Midiática, sobretudo pelo poder da imagem 

fílmica.  

Organizadora de modelos, comportamentos e produtora de efemeridade 

“fundamental para a experiência da modernidade” (HARVEY, 2008, p. 262), a indústria 

cinematográfica é, indiscutivelmente, especializada na produção e venda de imagens, 

sonhos, expectativas, sistematizadora de manias e modas. Ademais, a tendência 

globalizante dos produtos possibilitou que o ser princesa atravessasse o Norte e Sul 

Global11, induzindo sujeitos de todas as idades, sobretudo meninas, neste caso, a 

confrontarem suas próprias identidades. A massiva produção de imagens alterou, 

seguramente, as interações sociais. Guiado anteriormente pela tríade composta pela Igreja, 

Estado e Família, o Eufoi deslocado em sua vida diária, alterando seus valores, objetivos, e 

modos de enxergar a si próprio e o Outro (KALLNER, 2001). Esses aspectos 

mercadológicos e de deslocamento dos sujeitos, não impediu, tampouco impede, o cinema 

de ter construído ao longo de sua existência seu valor estético, de experimentação e 

significação (MARTIN, 2011).  

Posto isso,prosseguiremos paraa problematização em torno da construção da 

feminilidade. Em seguida será ponderado, simultaneamente, por meio da materialidade 

fílmica,o poder evocativo das imagens, aspossíveis sugestibilidades 

cinematográficaedeslocamentos (rupturas e permanências)presentes em Frozen, 

tencionando-osaos conceitos postos ao decorrer deste trabalho. Não temos a intenção, neste 

primeiro momento, de levantar a questão ideológica hollywoodiana ou � parafraseando 

Henry Giroux (1995) �, o caráter pedagógico dessas animações, ainda que esse aspecto 

tenha seu alto grau de relevância. Independente das intencionalidades ou “ausências” delas, 

o objetivo neste artigo é fazer uma leitura das personagens femininas protagonistas em 

Frozen, para assim apontar(a) ou (as) rupturas e continuidades na representação do ser 

princesa. 

                                                             
10Chama-se de comodificação o fenômeno contemporâneo que transforma bens, serviços, e até pessoas, em 
objetos vendáveis. Ver (BECK e CUNHA, 2017).  
11(CONNELL; PEARSE, 2015) 
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3. Incorporando marcas do inconsciente à linguagem cinematográfica  
 

É preciso sinalizar a existência de uma socialização que impõe limites ao sujeito. 

Tais delimitaçõesse manifestam, principalmente, sobre o inconsciente por meio de 

incisivosreflexos sobre o corpo. A maneira de se vestir, de se portar, da conduta apropriada, 

dos comportamentos que perpassam a ideia do ser menina ou menino, homem ou mulher 

dão forma ao espectro da feminilidade e da masculinidade� conjuntos de marcas 

construídas no corpo social, sobretudo por meio da linguagem, com significativos traços 

sob os indivíduos e seus corpos(BOURDIEU, 2012) 

Maria Rita Kehl (2016) chama essas marcas, ancorada na perspectiva 

psicanalítica,de “modos de inscrição de cada sujeito no discurso do Outro”projetadas no 

campo da dimensão simbólica (KEHL, 2016, p 23). Isto é, o sujeito carregatraços 

alegóricosdaquilo que lhe foi posto. São inscritos no indivíduo,antes mesmo de seu 

nascimento, marcações predominantes, sendo que uma dessas primeiras marcas é a 

diferenciação sexual. Pertencente seja do feminino ou do masculino, essas inscrições 

delimitam não só diferenças anatômicas, “mas o pertencimento a um de dois grupos 

identitários carregados de significações imaginárias” (ibidem,p 23). É desta forma que, 

valendo-se da expressão da psicanalista, que os sujeitos carregam tatuado em seu 

inconsciente o direcionamento o qual se espera que esses se alinhem; “ser mulher” ou “ser 

homem”, designando-os a ocupar determinados “lugares, posições, deveres, traços 

identificatórios”(ibidem, p 23). Contudo, essas inscrições não são fixas, tampouco rígidas. 

A trama social, a qual direciona sujeitos, se modifica na história12, sofre rupturas, 

modificações e, consequentemente, altera os lugares que culturalmente são conferidos aos 

sujeitos (Ibidem, 2016).  

Embora o Walt Disney Studiorepresente suas personagens femininas ainda com 

profundas amarras à figura do ser princesa, é possível perceber algumas rupturas e 

modificações em algumas animações. Elsa, apesar de ser uma rainha, não se casa, tampouco 
                                                             
12 Ângela Davis em seu impactante trabalho “Mulheres, Raça e Classe” (1944), demonstra claramente que 
relações de gênero e ideias sobre feminilidade e masculinidade se manifestaram de formas diferentes àquelas 
conhecidas após a industrialização, sobretudo para homens e mulheres de cor preta.  
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se apaixona por um príncipe ou rei. Tal fato não é um problema para a personagem e para 

seus súditos no filme. Quem vai ter interesse no matrimônio e em relações amorosas é sua 

irmã Anna. São aspectos que não fazem parte da narrativa central de Frozen, apesar de 

estarem postos de forma bastante objetiva. Veremos essa questão um pouco mais adiante.   

Os arranjosgenerificados fazem parte de um esforço social para “canalizar o 

comportamento das pessoas” (CONNELL; PEARSE, 2015, p 38)enão são sempre 

aleatórios, ao contrário, seguem,geralmente, certos tipos de padrões, apesar das rupturas e 

dos furos na trama social como já pontuado. Assim, se observados como parte de aspectos 

mais gerais, como por exemplo, o corte de cabelo distintoentre homens e mulheres, a forma 

como se sentam ou guardam suas carteiras� no bolso de trás da calça ou dentro de uma 

bolsa �, brincadeiras para meninos que se distinguem das de meninas, trejeitos e 

comportamentos específicos de cada gênero, farão sentido àquilo que Connell e Pearse 

chamam de “ordem de gênero em sociedade contemporâneas”. (ibidem, p 36) 

Tais aspectos, normatizadose de certa maneira essencializados, do que é ou não 

feminino/masculino ou dotado de feminilidades/masculinidades, são definidos 

arbitrariamente segundo o discurso hegemônico ancorado em princípios androcêntricos 

(BERALDO, 2014). É por meio desse tipo de aprendizagem tácita, socialmente aprendida, e 

sua capacidade de repetibilidade e reprodução incessante, às custas de múltiplas práticas 

sociais, como no caso do longo histórico de filmes de princesas encantadas do Walt Disney 

Studios, que a disciplina dos corpos, sobretudo femininos, talvez se preserva.  

Vale ressaltar que mesmo após décadas das primeiras animações produzidas pelo 

Walt Disney Studioscomo; Branca de Neve e os sete anões (1937), Cinderela (1950) e A 

Bela adormecida (1959) -, o signo princesa ainda continua marcado, majoritariamente, nos 

roteiros cinematográficos da empresa. Os três milhões de vestidos vendidos inspirados nos 

figurinos de Elsa e Anna, como já dito, evidenciam não só o terreno mercadológico de um 

mundo globalizado pautado pela serialização das coisas. É significativo, especialmente, por 

serem vestidos destinados ao corpo feminino, mas, também, pelo significado histórico 

imbricado nas rendas, pedras brilhantes, babados, paetês e coroas. Meninas e meninos não 

vestem apenas roupas inspiradas em símbolos midiáticos. Vestem, sobretudo, códigos e 
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convenções daquilo que tange aos gêneros e às expectativas sociais, as quais, como 

pontuado por Kehl (2013), espera-se que esses se ajustem.  

Se anteriormente as roupas; espartilhos (um dos mais emblemáticos), as saias 

longas, entre outros adereços, pertencentes a um conjunto de regras, traços e deveres 

continham os corpos, atualmente são utilizados outros mecanismos a fim de se deixar 

marcas tão incisivas como de outrora. Poder-se-ia dizer que houve, após a industrialização, 

sobretudo com a midiatização social, mudanças técnicas e simbólicas em relação às 

primeiras violências sobre o corpo feminino. A busca pela beleza estampada na capa de 

revista, o desejo do corpo perfeito, as intervenções cirúrgicas, são alguns exemplos, pode-se 

dizer, de inscrições sobre o sujeito a partir do discurso do Outro - esse Outro 

preponderantemente entendido neste artigo como gênero, também construído, masculino. 

Tratando-se do universo infantil, voltados para meninas, a movimentação é ainda bem mais 

instigante. No início dos anos 2000, o The Walt Disney Company lançou a franquia 

intitulada Disney Princess, composta, inicialmente, por 11 de suas princesas já conhecidas 

pelo público. Após dois anos de seu surgimento,a franquia tornou-se uma das marcas mais 

bem-sucedidas do planeta lucrando U$ 3 bilhões 13 em vendas ao ano. Idealizada por Andy 

Mooney, presidente da Disney Consumer Products até meados de 2013, aDisney 

Princesslançou revistas, quadrinhos, mangás, fantasias, jogos eletrônicos, desenhos, 

seriados, singles, eventos, atrações temáticas e ainda continuam a expandir, como o próprio 

site da empresa diz, “o estilo de vida de garotas para mais categorias14”. Todo esse conjunto 

de produtos e intenções sobre os sujeitos pode ser chamado de tecnologias sociais ou 

tecnologias de gêneros (LAURETIS, 2004). São intenções sob o corpo feminino a fim de 

não só contê-los, educa-los, mas também para incliná-los ao consumo. Inclusive é por meio 

do consumo e da (re)apropriação das pautas sociais e políticas, neste caso a feminista, que 

essas tecnologias atravessam os corpos.Sãos estratégias cuidadosamente pensadas a fim que 

se modifique as relações e compreensão do Eu, por meio do consumo. Esse “estilo de vida”, 

defendido pela Disney Consumer Products, atende aquem? Serve para quais garotas e 

mulheres? Ademais, quais as finalidades deste olhar masculino sobre o feminino?  
                                                             
13Disponível em  <https://thewaltdisneycompany.com/disney-princess-proves-shes-still-the-fairest-of-the-
land-girls-lifestyle-brand-set-to-become-worlds-largest-in-2006/> Acessado em 16/12/2017. 
14Disponível em https://thewaltdisneycompany.com/disney-princess-proves-shes-still-the-fairest-of-the-land-
girls-lifestyle-brand-set-to-become-worlds-largest-in-2006/> Acessado em 26/10/2017 
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É por essas tecnologias existentes que “princípios antagônicos da identidade 

masculina e da identidade feminina” se colocam a serviço do corpo, “que são como que a 

realização, ou melhor, a naturalização de uma ética” (BOURDIEU, 2012, p. 38). Diante 

disso surge um questionamento; será que a personalidade feminina é frágil ao ponto de se 

submeter tão facilmente perante tais convenções? A questão é bem mais profunda e 

complexa. Em um mundo onde as histórias das mulheressão invisibilizadas, as quais 

serviriam de referência as individuas do “segundo sexo”, garotas são inclinadasa se 

identificarem com signos imagéticos inanimados, efêmeros, baseados em perspectivas 

masculinizadas e muitas vezes vazias.  

Talvez, seja pertinente e emblemático nos lembrarmos de um dos acontecimentos 

mais importantes, segundo a ampla cobertura midiática, dos últimos anos; o casamento real 

do príncipe William e Kate Middleton, em 29 de abril de 201115. Após a cerimônia, como 

manda o protocolo, o casal real atravessou parte da capital inglesa em sua carruagem. Além 

dos sorrisos e postura contidos da então duquesa Middleton, algo a mais chamou a atenção. 

Em determinados pontos do trajeto, William e Kate encenavam um movimento em respeito 

à memória de soldados mortos em guerra. Ele prestava continências, levando a mão direita 

à têmpora, em um gesto impetuoso, mirando o longe, com seu olhar fixo e imóvel. Ela, por 

sua vez, parava de acenar para seus súditos, olhava para baixo, em um movimento sutil, 

delicado e, novamente, comedido. É claro se trata de uma instituição extremamente 

conservadora; a monarquia britânica. Ainda assim é interessante olharmos para esse 

acontecimento, midiatizado como “encantado”, “o sonho de toda mulher”, para entender 

aquilo que Bourdieu (2012) chamou de “moral da honra masculina e submissão feminina”.  

Sãoessas representações imagéticas que têm papel integrador nas práticas culturais. 

Na cultura pós-moderna, a reprodução de imagens está entrelaçada nas tecnologias sociais: 

é, entre outras coisas, referência que direciona a busca e construção de identidade pelos 

indivíduos, sejam elas ficcionais ou reais. Ademais, além do valor mercadológico 

presentena imagem, como já pontuado, há também, intencionalmente ou não, a produção de 

signos e sistemas de signos referente às imagens. As significações das imagens, imbricadas 

                                                             
15 Estima-se que 2 bilhões de pessoas assistiram à cerimônia pela televisão e 72 milhões pelos computadores. 
Disponível em http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,retrospectiva-2011-o-casamento-do-principe-
com-a-plebeia-kate-middleton,813581. Acessado em 15/10/2017. 
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na montagem e técnicas cinematográficas, por exemplo, podem escapar ao espectador, 

sobretudo de um público infantil que está em processo de formação (MARTIN, 2011). 

Munida com a capacidade de convencimento por ser dotada de características do real, ainda 

que alguns personagens, ou criaturas, sejam apresentados em discordância do realmente 

real � caso de Olaf; boneco de neve, dotado de linguagem (característica do real) e 

apaixonado pelo calor, em Frozen, a imagem fílmica desperta em seus espectadores 

sentimentos de realidade � “induzir à crença da existência objetiva do que aparece em tela” 

(Ibidem, p. 22). É por meio da incisão imagética midiática que, nós sujeitos, aprendemos. A 

imagem educa, provoca emoções. Portanto, somos ensinados, cada vez mais, pelo o que 

assistimos no cinema, na televisão (ROVERI, 2012).  

É preciso pontuar que o sentido e a interpretação de imagens têm relação com o 

contexto social e subjetividade de quem a observa; o gosto, realidade social, étnica, e até a 

dicotomia entre os gêneros, femininoe masculino,são relevantes no resultado ao assistir e ao 

interpretar um filme.  Isso sinaliza que a imagem, apesar de sua “exatidão” figurativa, está 

passível de interpretações às mais diversas, passíveis de uma profusão de ângulos16. O 

espectador mais desavisado e, novamente, crianças, podem perder o essencial, “fixando sua 

atenção num detalhe pitoresco” (MARTIN, 2011, p. 28) com pouco ou nenhum significado, 

negligenciando o que seria essencial � ainda que alguns estudos demonstram que crianças, 

frente a produtos midiáticos, tenham recepção e compreensão muito ativa. Tentaremos 

olhar mais além, oferecendo assim outras possíveis leituras de Frozen. Isso não quer dizer 

que as considerações aqui levantadas sejam definitivas ou “as corretas”, melhores ou 

superiores a outras.  

As tecnologias de gênero,presentes em práticas sociais; sejam elas coberturas 

midiáticas jornalísticas, de entretenimento como o cinema, etc. são partes significativas na 

construção de discursos que, por serem não só construções socioculturais, mas sistemas de 

representação eaparatos semióticos, atribuem valor, identidades, hierarquias (LAURETIS, 

2004).  

                                                             
16 É a partir da análise interna do filme � baseando-se na totalidade da produção fílmica �, que seria possível 
desviarmos de uma interpretação totalmente “equivocada”, defende Martin (2011) � apesar que o primeiro 
movimento proposto neste trabalho não é, a princípio, a análise fílmica propriamente.  
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Esses meios, coberturas jornalísticas, novelas, filmes, produzem - “significados, 

identidades e sujeitos – pressuposto que se fundamenta na articulação dos conceitos de 

poder, saber e sujeito feita por Michel Foucault” (FISCHER, 2001, p 588). E é por meio 

dessas práticasque os discursos atravessam os sujeitos, exercendo vigilância e sua vontade 

de verdade.  

Parece-nos que filmes de princesas encantadas contribuem para a manutenção de 

estruturas masculinas sobre o feminino (BERALDO, 2014). Essas produções têm sido 

escritas, dirigidas e comercializadas, em sua maioria, por homens e por instituições 

comandadas por homens. São perspectivas de homens sobre meninas e mulheres17. É em tal 

terreno que a aparelhagem ideológica encontra espaço para se solidificar, confrontar tudo 

àquilo que foge do que é tido comofeminino, em igual instancia daquilo que foge do que é 

masculino.  

Ao falar sobre representação, grosso modo, pode-se encontrar uma variedade de 

significados. Originalmente, o verbo representar se restringia à definição de exibir algo 

novamente. De forma breve, portanto, representar significaria estar no lugar de. Valendo-se 

dessa definição, pode-se encontrar representações, estar no lugar de, em diversos campos 

simbólicos artísticos ou em produtos da cultura da mídia. 

De forma também breve, devido às limitações de espaço deste artigo, podemos 

entender o estereótipo como imagens pré-concebidas. Além disso,ele teria o caráter 

imutável e marcaria determinadamente as relações sociais. Contudo, eles podem e são 

revalidados, reformulados de acordo com o contexto e intenção de quem dele se apropria 

(BRITO; BONA, 2014).Alguns teóricos no campo dos estudos culturais entendem o 

estereótipo como uma “definição comum posta em larga circulação, mas que não 

necessariamente faz jus à realidade” (Ibidem, pág 18). Outros teóricos o definem como 

“uma força de um dado contexto social, que o produz e divulga com uma intenção” 

(Ibidem, pág. 18). É na carência e na invisibilidade de histórias reais femininasqueas 

imagens estereotipadas de meninas em animações encantadas encontram, talvez, espaço 

para cristalizar a cadeia de significado doser princesa.É exatamente nesse espaço que as 

dicotomias de gênero encontram vasão: meninos são heróis e meninas são princesas. 
                                                             
17O corpo executivo do Walt Disney Studios é composto majoritariamente por homens. A diretoria do The 
Walt Disney Company é composta por 8 homens e 4 mulheres.  
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Discursos esses que serão incorporados à linguagem cinematográfica, resignificando ou 

perpetuando o comum e “o tipo social18” (Ibidem, pág 18).  

As coisas falam por si próprias dando vazão ao mundo imaginário; “à primeira 

vista, parece que toda representação (significante) coincide de maneira exata e unívoca com 

a informação conceitual que veicula (significado)” (MARTIN, 2011, p. 18). A disposição 

das imagens cria no filme elementos discursivos. Estruturada diferentemente de como 

ocorre na vida e fundamentada nas plurais intenções narrativas, a realidade em tela se 

distancia da neutralidade e é quase sempre alguma coisa a mais.  Alguns autores defendem 

que o cinema não é feito de pura e simplesmente imagens, mas da alma das imagens. Nesse 

sentido a linguagem cinematográfica teria um alto poder figurativo de evocar ideias.  

Se a representação de Anna, em Frozen, dialoga muito mais com uma 

temporalidade em que a delicadeza, o lírico, a feminilidade, doçura eram traços marcantes 

da identidade feminina � aspectos relacionados à mística feminina (WOLF, 1992), Elsa 

subverte, aparentemente, sua própria temporalidade fílmica desprendendo-se, 

ocasionalmente, da mística que envolve sua irmã. Explicitamente, a rainha com poderes de 

criocinesenão tem a menor pretensão por qualquer tipo de relação amorosa. Inclusive isso é 

percebido e afirmado dentro do universo fílmico em determinado momento (Ver a 

sequência de figuras 1 e 2 abaixo). Contudo, loira, magra e com um físico simetricamente 

“bem distribuído”, Elsa é submetida a um outro signo marcante, ao da beleza. Isso não quer 

dizer que a preocupação desta seja a busca e manutenção do belo e da juventude, não a 

princípio.  

                                                             
18 Sobre isso ver (BRITO: BONA, 2014).  
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Figura 1Cena em que Hans comenta que não consegue se aproximar amorosamente de Elsa  

 

 

Figura 2 – Sequência da cena 1  

 

Anteriormente a serviço da magia e religião, segundo a corrente teórica francesa, as 

artes se tornaram uma atividade com especificidade própria. Criador de beleza, o cinema, 

pouco a pouco, ganhou linguagem; meio de conduzir e veicular um relato. Uma 

característica essencial desse aparato, defendida por alguns teóricos, é a sua universalidade 

que “permite contornar o obstáculo da diversidade das línguas. Assim, ela realiza o sonho 

antigo de um esperanto visual” (MARIE, 2012, p. 159). Já para os formalistas russos, a arte 
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cinematográfica, que consequentemente gera sua linguagem própria, só ocorre “quando 

existe transformação artística do mundo real” (Ibidem, p. 165).  O cinema é linguagem 

porque trabalha com as imagens dos objetos e não com os objetos em si. É dessa duplicação 

imagética que o fragmento do real é arrebatado e usado para fins discursivos, a partir da 

intenção estruturadora narrativa que a representação simbólica se torna elemento 

enunciativo (MARTIN, 2010).  

É preciso sinalizarum aspecto, talvez, simples, mas significativo. Se compararmos 

Frozen à outras produções, algo de pronto se destaca; são duas princesas, não uma. Branca 

de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Jasmine, Mulan, Tiana, Rapunzel, Merida e, a 

última protagonista feminina de animação, Moana (ainda que esta última não seja 

considerada uma princesa pelo estúdio Disney), não dividem espaço, em seu universo, de 

igual para igual, com outra personagem feminina. Nesse sentido, Elsa e Anna poderiam ser 

consideradas, entre outras coisas, contraste do que se entende sobre o feminino. Isso porque 

pode-se destacar certa distinção de interesses, personalidade e comportamento entre as duas 

irmãs. Essa disparidade entre as personagens, porém, não significa, do ponto de vista deste 

artigo, estar livre de objeções. Inclusive as duas personagens carregam em sua memória 

uma relaçãobastante estreita com determinada temporalidade, seja ela conservadora ou 

progressista, por assim dizer.  

Nos primeiros 20 minutos de filme é perceptível alguns contrastes entre as duas 

protagonistas (Ver figuras 3 e 4). Elsa é comedida, cautelosa, demonstra poucos 

sentimentos, pouco sorri. Provavelmente tal comportamento é quase determinante sobre seu 

corpo, impositivo, a fim de que ninguém descubra sobre seus poderes. No entanto, mesmo 

após o dissolvimento da trama, ao final do filme, Elsa mantém o semblante e postura 

“discreta”. Anna, por sua vez, é agitada, brincalhona e bem mais ativa fisicamente que a 

irmã, chegando a ser desastrada em alguns momentos.  
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Figura 3 – Cena em que mostra a solidão vivida por Elsa  

 

Figura 4 – Cena em que Anna demonstra suas características de personalidade; uma delas comer chocolate 

Nas cenas em que são mostradas sua coroação, Elsa quase sempre está com as mãos 

baixas e dedos entrelaçados (talvez oprimida). Anna exagera nas gesticulações. No quesito 

comportamento, Elsa seria tão submissa e comedida como Kate Middleton, incorporando as 

inscrições e marcas relacionadas à feminilidade, obediente às regras de etiquetas a que toda 

boa moça deve se sujeitar. Apesar disso, como já pontuado, Elsa fura sua própria trama, 

desvia de alguns dos “deveres” e desvencilha de algumas marcas sob o inconsciente 

impostas a ela, as quais se espera que uma princesa, no caso dela uma rainha, cumpra. Para 
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esclarecer a ideia do que significa ser uma princesa utilizaremos, mais uma vez, a 

animação Valente para embasar nossas argumentações. 

 Elinor, rainha e mãe de Merida em Valente (2012) é taxativa ao dizer para a filha 

como uma princesa deve se comportar. Uma princesa, segundo a narrativa do filme, deve 

demonstrar conhecimento sobre seu reino, não dar gargalhadas. Ao comer não deve encher 

a boca, deve cedo levantar e ter compaixão, ser paciente, cautelosa, asseada. Uma princesa 

nunca altera o tom de voz e, acima de tudo, uma princesa busca a perfeição. Além de claro, 

casar-se com um lordou príncipe que seja corajoso e que lute por seu amor.  

A designação que é dada a Elsa, traços identificatórios da “identidade feminina” e 

da feminilidade, composição significativasque criam abismos entre o masculino e feminino, 

são subvertidos de certa maneira. Um indicativo de que a trama simbólica e social não dá 

conta das pulsões do sujeito, estando passível, portanto, de rupturas e desajustes. Provando, 

deste modo, que as composições e espectativas do gênero na diegese do filme, assim como 

ocorre no social, não sãorígidas. São, entretanto, passíveis de desvios (KEHL 2016, pág. 

23). 

Além dos contrastes, algumas características marcantes padronizadasem filmes de 

princesas foram suprimidas em Frozen. O casamento � que traria a plenitude e completaria 

a mulher (BERALDO, 2014) �, anteriormente signo preponderante em filmes de 

animações encantadas, e um dos mais emblemáticos signos do cotidiano social, desaparece 

(quase) completamente, como sinalizado no começo deste artigo. O amor à primeira vista é 

questionado. Há destaque também para o beijo apaixonado, ato de amor, cura e salvação 

para todas as donzelas, o qual não acontece. O que pode ser percebido nessas subtrações é 

que elas não se dão sutilmente. Pelo contrário, são bem marcadas. Tanto a questão do 

questionamento do amor à primeira vista e a do casamento, assim como a do beijo 

apaixonado, são destacados de forma bastante objetiva.  

Antes que Anna apresente Hans para Elsa e peça a benção da irmã para o seu 

casamento, o filme gasta uma sequência de cenas, beirando os quatro minutos, para deixar 

claro o que se pretende dizer; a possibilidade de se apaixonar quando menos se espera ou 

que toda princesa, possivelmente, tem seu príncipe. Nada de novo. Não à toa, que para a 

sequência, o estúdio usa de um artifício costumeiro em suas produções; o musical. Anna 



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais   7 

a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

canta suas vontades e expectativas sobre o amor. Hans, príncipe das Ilhas do Sul, a 

acompanha, completando suas frases líricas no estilo clássico-melódico-Disney. A música, 

característica extremamente usada nesses gêneros fílmicos, é uma componente chave para 

mediar a mensagem que se pretende; é um “elemento decisivo da imagem pela dimensão 

que lhe acrescenta” (MARTIN, 2011, p. 22).  

Enquanto dançam e encenam, propositalmente (des)sincronizados, a música reforça 

tudo o que está em cena: repete, audivelmente, aquilo que é visual.  Talvez, na tentativa de 

reforçar a mensagem que se pretende. Cheia de pretensões dramáticas, a música-paráfrase 

(MARTIN, 2011) cumpre seu papel categórico� “O amor é uma porta aberta”, repetem os 

dois no refrão, ao mesmo tempo que abrem uma das janelas das torres do castelo. Todo esse 

esforço em torno do amor à primeira vista para, nos minutos seguintes, ocorrer a 

contestaçãoenfática expressa porElsa; “Você não pode se casar com um homem que acabou 

de conhecer”, diz ela para Anna. 

Hans, a princípio pretendente de Anna, nesse universo, é o vilão � aspecto também 

marcante; isso porque o inimigo é um personagem masculino e não figuras femininas 

(bruxas) como nos primeiros filmes clássicos do Walt Disney Studiose em alguns outros da 

era contemporânea. Apesar de seu desenvolvimento no filme ser superficial, é ele quem 

pretende matar Anna e Elsa, a fim de tomar o reino de Arendelle e sair como herói da 

trama. (Ver imagens 5 e 6)  
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Figura 5 – Cana em que Hans revela seus planos para Anna e Elsa 

 

 

Figura 6 – Cena em que Hans se revela para Anna 

Apesar desses deslocamentos de comportamento que talvez indicariam como ser ou 

não ser uma princesa, não se pode dizer que Elsa e Anna rompem totalmente com a 

estrutura que sustenta as inscrições de gênero sobre elas. As duas transitam, 

ocasionalmente, por temporalidades anteriores e posteriores ao próprio universo. As duas 

personagens são anacrônicas. Apesar de situadas em suas próprias temporalidades 
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diegéticas, tomam distância desse mesmo tempo, olham para frente e para trás, se 

deslocam, se movimentam.  

Elas são princesas, e isso já é, por si só, indicativo em qual tempo a identidade 

feminina dessas produções permanece.  Nesse sentido, as duas rompem com certos padrões 

do ser princesa, ao mesmo tempo que reforçam outros parâmetros, de outras maneiras.É 

justamente na representação do feminino, ainda concebidocomo princesa, que, 

paradoxalmente, a construção gendrada ocorre; isto é, ao “tentar” desconstruir aspectos 

ligados à feminilidade, nos moldes Disney, é que são reforçadas outras marcas do 

inconsciente postas ao feminino (LAURETIS, 2004). 

Ao descobrirem sobre seus poderes mágicos, Elsa foge de seu castelo. E é a partir 

desse ponto que Frozen pretende mostrar uma princesa decidida, forte e livre de tudo aquilo 

que a aprisiona. Isolada nas geladas montanhas de Arendelle - reino em que é situada a 

história -, Elsa se liberta. As luvas, antes usadas para limitar seu contato e afetos a fim de, 

também, esconder seu poder, são descartadas. Os ensinamentos do falecido pai - “Não os 

deixe ver [...] Esconda, não sinta, não deixe que eles saibam” não fazem mais sentido.  

O curioso é que a ideia de “esconder quem você é” sugere uma metáfora a respeito 

da sexualidadeou identidade de gênero da então rainha. Elsa passou a infância inteira 

trancafiada em um quarto. Nesse sentido, o filme parece sugerir um “sair do armário” ou 

“assumir-se”. Em sua música tema, Let it Go, cantada quando se vê liberta de tudo - àquilo 

que a prendia, Elsa diz “Turn my back and slam the door” - “Dou as costas e bato a porta” 

(Tradução livre). Seria uma sugestão de nunca mais voltar para o armário? Outra 

sugestibilidades que merece melhor aprofundamento.  

Apesar das dimensões progressistas que podem sugerir uma leitura sobre gênero e 

sexualidade, ao se colocar como livre e desprendida, Elsa reforça um signo de que pouco se 

desvencilhou; a beleza feminina. Antes de cabelos sempre presos, após sua transformação, 

eles são soltos e a partir daquele momento ficam mais caracterizados, senão mais 

penteados. Suas roupas em cores sóbrias, ganham tons mais vivos inspirados em um azul 

Tiffany muito semelhante à paleta de cores do vestido de Cinderela (1950) (Ver imagens 7 

e 8). A silhueta ganha contornos mais visíveis e a garota, antes comedida, passa a andar de 

uma forma mais imponente. Isso talvez possa ser considerado um ponto positivo.  



 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais   7 

a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

 
Figura 7 – Cinderela, segunda princesa do Walt Disney Studios (1950) 

 

Figura 8 – Elsa no momento de sua transformação 
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Se por um lado ela está livre, isto é, não precisa mais se esconder, por outro ela 

corresponde, fisicamente, ainda mais aos aspectos relacionados à feminilidade (comparar 

imagem 8 e 9). Paradoxalmente, sua transformação não se encaixa exatamente com a 

mensagem expressada pela personagem em um dos momentos mais marcantes do filme. 

Elsa diz: “A garota perfeita se foi”, entretanto, a rainha se encaixa à ideia e aos aspectos da 

feminilidade, levado em consideração sua aparência, ainda mais.  

A transformação de Elsa lhe rende um vestido ajustado ao corpo, lhe dá silhueta 

marcada e em certa medida até sensual. Ao contrário de Merida que, apesar ser obrigada 

pela mãe a incorporar a representação generificada, como toda boa princesa deve fazer, 

pratica subversão contra as normas. Os clássicos espartilhos limitam, assim como é 

mostrado em Valente -, seus movimentos e a aprisionaem seu próprio corpo. Sua liberdade 

se dá quando num ato de resistência rasga em várias partesseu vestido, tomando para si 

novamente o controle. Parece que o movimento de libertação entre Elsa e Merida acontece 

de forma oposta, colocandoa rainha de gelona mira de alguns questionamentos. Não se trata 

de fomentar antagonismos entre empoderamento e feminilidade. Mas, como essas 

representações representam o empoderamento, sobretudo o feminino?  
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Figura 9 – Elsa antes de sua transformação  

Se por um lado certos aspectos foram subtraídos em Frozen como o casamento, amor à 

primeira vista e o beijo apaixonado que sempre salva a donzela, outros aspectosainda são 

reforçados. Anna, ao ir em busca da irmã, só consegue chegar até Elsa por intermédio e 

ajuda de Kristoff, por quem, inclusive, se apaixona ao final do filme, dessa vez 

“verdadeiramente”. Não fosse a ajuda do rapaz, Anna mal conseguiria transpor os perigos 

das montanhas geladas. É pela astúcia e experiência do rapaz que Anna sobrevive e alcança 

seu objetivo final. Apesar de Kristoff ser apenas um coadjuvante sua participação e 

autonomia são determinantes para o desfecho da história.  
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5. Considerações finais  

 

Nossa intenção neste artigo foi levantar alguns questionamentossobre a 

repetibilidade das representações do ser princesa em animações do Walt Disney Studios. 

Para isso observamos a construção da feminilidade incorporada às representações imagética 

fílmicas. Ponderamos, também, por meio da materialidade do filme, o poder evocativo das 

imagens, aspossíveis sugestibilidades cinematográfica e deslocamentos (rupturas e 

permanências) presentes em Frozen, tencionando-o aos conceitos postos ao decorrer deste 

trabalho. Por não utilizar, neste primeiro instante, a análise fílmica, método bastante usado 

para observar, problematizar e questionar as produções audiovisuais/cinematográficas, não 

esgotamos o assunto aqui proposto. Portanto, seria ingênuo de nossa parte, apontar 

conclusões. Optamos, assim sendo, por considerações acerca dos questionamentos e 

reflexões feitos neste artigo. É a partir disso que poderemos pensar em análises mais 

profundas, redirecionando nossas inquietações, por exemplo – e se isso se mostrar 

pertinente –, à recepção, em algum futuro próximo.  

Percebe-se, contudo, certo tipo de negociação entre mídia e público, sobretudo em 

uma temporalidade em que as pautas sociais – como o feminismo -, felizmente, adentram 

os espaços essencialmente conservadores e tendencialmente hegemônicos. Cabe a nós, 

pesquisadores e críticos da cultura midiática, não nos deixar inertes frente àquelas 

potenciais mudanças de representação midiática, quando na verdade, estariam reforçando e 

reproduzindo o eterno retorno do mesmo.  
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