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RESUMO 

 



 

 

Este trabalho pretende abordar as assimetrias de gênero presente nas sociedades a partir de 
dois filmes da Disney: Mulan (1998) e Moana (2017) e de um diálogo mantido com a história 
das mulheres e do movimento feminista no Brasil. O objetivo de analisar estes dois filmes, 
num intervalo de quase dezenove anos, é debater as representações elaboradas sobre os ideais 
de feminilidade e acerca dos papéis femininos presentes nos filmes voltados para o público 
infanto-juvenil. No filme de Mulan vemos uma sociedade na qual só caberia o silêncio, 
porém, através de ações e comportamentos, a personagem subverte a ordem e se torna a 
princesa guerreira; mas, apesar disso, algumas práticas ainda são permanecidas, como a do 
casamento e a do silêncio. Já no segundo filme, Moana, apesar de também ter uma abordagem 
de gênero, trabalharemos mais com a autonomia dos sujeitos, de fazer suas próprias escolhas 
e serem capazes de escolher o seu próprio rumo.  
 
Palavras-chaves: Gênero, filme, Disney, Mulan e Moana. 
 

 

 



 

 

ABSTRACT  
 

The present study aims to discuss how the gender asymmetries is in force in societies from 

Disney films: Mulan (1998) and Moana (2017) and a dialogue maintained with a history of 

women and the feminist movement in Brazil and based on the content of two Disney movies: 

Mulan (1998) e Moana (2017). The interval of launch between these movies is of almost 

nineteen years, so the objective is to comprehend the gender asymmetry in society and the 

representations of it in both movies, produced specially to children and teenagers. The plot of 

Mulan brings to light a society in which there is only space to silence, but the main character 

overturns the system through her actions and behavior and becomes the warrior princess. 

Despite all that, some practices remain, like marriage and silence. On the second movie, 

Moana, there is also a gender approach, but more focused on the autonomy of the individuals, 

their capability to make their own choices and to define their own path. 

 
  
Keywords: Gender; movie; Disney; Mulan and Moana. 
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Introdução: 

 

O presente trabalho é dividido em dois capítulos, o primeiro abordando a importância 

de se estudar a historiografia sobre as mulheres, a partir de uma análise entre o presente e o 

passado ter uma visão problematizadora das mudanças e/ou permanências ocorridas nas 

relações de gênero em nosso país. Focamos, igualmente, a posição deste movimento na luta 

contra as desigualdades de gênero.  

Dentro desse capítulo temos uma subdivisão, mostrando a importância do cinema 

como entretenimento e ao mesmo tempo como fonte histórica, ainda evidenciando a 

importância dos filmes da Disney nos dois aspectos.  

A metodologia utilizada partirá da análise do filme Mulan, evidenciando a questão do 

discurso e silenciamento, para isso serão extraídos trechos de falas proferidas pelos 

personagens que imprimem discursos e comportamentos para a personagem principal, além 

de películas do filme que será de fundamental importância, principalmente para perceber a 

mudança visual e comportamental da personagem. 

 Além dessas análises, a música (“Honrar a todos nós”, “Reflexão”, “Não vou desistir 

de nenhum”, “Alguém para quem voltar”, “Saber quem eu sou” e “Canção ancestral”) faz 

presente e de discursos, pois principalmente entre as crianças, essas músicas se tornam virais. 

E, como já foi dito anteriormente, mesmo sendo algo infantil, os contos de fadas imprimem 

discursos de uma cultura, esses serão discorridos a partir da transcrição e abordagem das 

músicas, se necessário utilizando-se da versão original em inglês traduzida e a versão 

adaptada para o português. 

No segundo capítulo abordamos os filmes: Mulan (1998) e Moana (2017), analisando 

trechos do filme, em contrapartida com as músicas e com imagens retiradas.  

O objetivo desta pesquisa é fazer uma análise de gênero, usando conceitos como de 

dominação masculina de Pierre Bourdieu (BOURDIEU, 2005) e o conceito da drag de Judith 

Butler (BUTLER, 2016), ou seja, buscamos utilizar as reflexões de Butler sobre a figura da 

drag com o intuito de realizar uma comparação com Mulan. Além da análise de gênero, 

pretendemos também discutir  a autonomia dos sujeitos, tema central em todo o filme Moana. 

O discurso do filme apresentado em Moana tem a figura do mar como a descoberta, o 

conhecimento, e os recifes como as barreiras, normas impostas.   

Abordamos, também, a dominação masculina, sua forma de imposição, a submissão 

feminina e a violência simbólica que o homem exerce sobre a mulher, utilizando para tanto os 
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filmes da Disney (BOURDIEU, 1999). E, através de argumentos de Judith Butler, a figura da 

drag é avaliada no filme Mulan, pois neste a protagonista feminina exerce o seu gênero de 

performance, ou seja, o masculino. 
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1. A HISTÓRIA DAS MULHERES NO BRASIL: UM OLHAR 

HISTORIOGRÁFICO. 

 

Até a década de 30 do século XX, a história das mulheres foi renegada, predominando 

uma história universal e androcêntrica. Somente na década de 1960, através do movimento 

feminista e outros, a mulher alcançou visibilidade histórica, principalmente na área 

acadêmica, rompendo o silêncio que foi imposto a elas (PERROT, p11, 2016). Este silêncio é 

explicado por Perrot da seguinte forma: 

 

Porque são pouco vistas, pouco se fala delas. E esta é uma segunda razão de silêncio: o 
silêncio das fontes. As mulheres deixam poucos vestígios diretos, escritos ou materiais. Seu 
acesso à escrita foi tardio. Suas produções domésticas são rapidamente consumidas, ou 
mais facilmente dispersas. São elas mesmas que destroem, apagam esses vestígios porque 
os julgam sem interesse. Afinal, elas são apenas mulheres, cuja vida não conta muito. 
Existe até um pudor feminino que se estende à memória. Uma desvalorização das mulheres 
por si mesmas. Um silêncio consubstancial à noção de honra. (IDEM) 

 

 O objetivo desse trabalho de monografia é romper com um silêncio através de uma 

análise historiográfica, mostrando as experiências femininas ocorridas na sociedade desde a 

colonização. Não vemos a mulher como coadjuvante, mas como atriz principal da sua própria 

história, mostrando as permanências e rupturas e evidenciando o movimento feminista como 

divisor de águas para as reivindicações e conquistas. Para isso, foram selecionados alguns 

trabalhos que serão apresentados e analisados. 

 Ao longo do seu texto “Maternidade Negada”, por exemplo, Renato Pinto Venâncio 

(1997) aponta que no período colonial muitas mulheres passavam por dificuldades ao tentar 

assumir ou sustentar seus filhos legítimos ou não. No século XVI, o abandono já era um 

assunto que preocupava os eclesiásticos e administradores, visto que, com a chegada dos 

colonos, os índios se viram indefesos em relação a sua imunidade, pois com as embarcações 

vinham doenças nas quais os índios não tinham mecanismos de defesa, além das batalhas e da 

fome, gerando assim, órfãos desamparados que eram criados nos “colégios dos meninos”, 

instituições mantidas pelos jesuítas e que amparavam essas crianças. 

 No século XVII o abandono dessas crianças se enquadrou em um novo padrão, o 

abandono típico de sociedades urbanas que rompem com as redes de solidariedade 

tradicionais.  E isto se intensifica nos séculos posteriores. No século XVIII, por exemplo, a 

população se multiplica de forma significativa principalmente em zonas portuárias, 

repercutindo na vida das crianças, haja vista que se no campo os abandonos eram mais raros, 
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nas cidades o ritmo e estilo de vida acelerado amplificavam os conflitos sociais levando ao 

abandono. 

 As práticas de exposição de crianças abandonadas no mundo urbano ficaram 

conhecidas como abandono selvagem. Nesta, as crianças de dias ou meses eram deixadas em 

calçadas, ruas, becos, lixeiras, praias, próximas aos animais (cachorro e porco). Aos olhos, 

portanto, de uma população cristã/católica, essa prática era repugnante. Afinal, para este 

segmento, a alma da criança era mais importante que sua vida material e uma criança que 

morria por exposição não recebia o sacramento do batismo, prática que lhe garantiria a 

salvação eterna. Por esse motivo, a mãe que expunha seu filho era considerada uma “mãe 

desnaturada”. 

 Na tentativa de extirpar este tipo de abandono, foram atribuídas às Câmaras 

Municipais esta função que, por sua vez, se eximiam da responsabilidade.  Por este motivo, a 

Santa Casa de Misericórdia precisou criar um novo sistema, que aqui no Brasil só foi 

implementado em Recife, Salvador e Rio de Janeiro, as chamadas Rodas dos Expostos, 

mecanismo cilíndrico que ligava o interior e o exterior da Santa Casa de Misericórdia e sob 

qual era depositado a criança em segredo, garantindo o anonimato da mãe e /ou família. Essas 

rodas geraram uma nova modalidade de abandono: o civilizado. 

 No entanto, à medida que o ritmo de urbanização das cidades aumentava os abandonos 

também cresciam. Os motivos eram os mais variáveis, pobreza, filhos ilegítimos de amores 

proibidos e, até mesmo, uma forma de controle de natalidade. Venâncio, por exemplo, em seu 

texto “Maternidade negada” discorre que, no século XVII, em Salvador e Rio de Janeiro, as 

famílias quando tinham muitos filhos e não podiam criá-los abriam mão dos mais novos. 

(VENÂNCIO, 1997). 

 Outro fator bastante recorrente que levava ao abandono na roda eram os natimortos, os 

chamados “anjinhos”, crianças que nasciam mortas e, para que os filhos tivessem o 

sacramento do batismo, os pais abandonavam-os na Roda dos Expostos acreditando que a 

instituição garantiria este sacramento. Os abandonos dos anjinhos poderiam ser justificados 

também para mascarar o infanticídio, não na modalidade e atendendo aos requisitos que se 

encontram no nosso atual Código Penal, mas na tipicidade da mãe matar o filho ao nascer. De 

acordo com o Artigo 123 do Código Penal, Infanticídio é a prática de matar, sob a 

influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após, e estado 

puerperal é o equivalente a depressão pós-parto. (Código Penal Brasileiro/1940)1. 

                                                           
1
 (Vade Mecum Acadêmico de Direito Rideeel/ Anne Joyce Angher, organização.-15.ed. atual. E ampl. São 

Paulo: Rideel, 2012.-(Série Vade Mecum). 
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 Um ponto levantado no texto é que, mesmo as crianças sendo recolhidas pelo Asilo 

dos Expostos, a taxa de mortalidade permanecia alta. Esta situação era motivada pelos 

inúmeros fatores; tais como, pela amamentação artificial (através de panos, mamadeiras de 

vidros) com alimentos inadequados que podiam levar à morte, sufocamento do bebê e 

doenças da época. Por tudo isso, as crianças corriam o risco de morte com mais frequência 

até os sete anos de vida. 

 A culpa desse abandono era sempre atribuída às mulheres, eram definidas como 

“mães desnaturadas”, ou seja, sem moral e contra uma suposta essência feminina. As 

práticas de manipulação que as mulheres adotam sobre seu corpo são sempre mal vistas, 

uma delas é o aborto. Por inúmeras razões, algumas mulheres recorriam ao aborto que era 

severamente condenado e quando malsucedido restava à mulher somente a opção do 

abandono. 

 O abandono poderia representar também uma nova forma de amor, pois mães 

entregavam seus filhos a outra família para que os mesmos aprendessem um ofício ou 

tivesse a possibilidade de uma melhoria de vida. E os abandonos nas rodas vinham 

acompanhados de cartas para que seus filhos fossem batizados ou até mesmos evidenciando 

a vontade de reencontrá-los no futuro, porém na maioria dos casos isso não acontecia e um 

dos fatores recorrentes era a morte do bebê. 

 Na atualidade ainda temos casos de abandonos e de aborto, ambos tipificados pelo 

Código Penal/1940. Atos considerados abomináveis por uma sociedade que sempre atribui 

às mulheres a responsabilidade dos atos, associando-os à ingratidão ou ao desamor. Apesar 

de terem se passado quase quatrocentos anos, constatamos que a mulher continua sendo 

condenada ao negar a imposição da maternidade, e o mito do amor materno prevalece em 

nossa sociedade. 

Rachel Soihet em seu texto “Mulheres pobres e violência no Brasil urbano” (1997), 

discorre sobre o período da Belle Époque e a tentativa de instaurar uma ordem burguesa no 

Brasil. Para tanto, os hábitos das camadas populares deveriam ser contidos, adequando 

homens e mulheres à uma disciplinarização dos corpos. Porém, a organização da família dos 

estratos mais baixos se dá em uma pluralidade, algumas concepções como de honra e 

casamento, por exemplo, eram vistas e vividas de formas diferente da sociedade burguesa. 

Por conta disso, Soihet considera fundamental compreender as experiências femininas 

desses segmentos. Contudo, as mulheres são silenciadas nas fontes e esse é o desafio que 

Sohiet consegue resolver se utilizando de uma documentação policial e de processos crimes 

para explorar as vivências de mulheres de camadas populares. Assim, nas primeiras décadas 
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do século XX, a medicina social, os jornais e as leis se voltaram para mulheres e homens 

das famílias pobres com o intuito de domesticar esses indivíduos que não se encaixavam 

nos ideais de uma civilidade, modernização e higienização da ordem burguesa. 

 

A medicina social assegurava como características femininas, por razões 
biológicas: a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre as 
intelectuais, a subordinação da sexualidade à vocação maternal. Em oposição, o 
homem conjugava à sua força física uma natureza autoritária, empreendedora, 
racional e uma sexualidade sem freios. As características atribuídas às mulheres 
eram suficientes para justificar que se exigisse delas uma atitude de submissão, 
um comportamento que não maculasse sua honra. Estavam impedidas do exercício 
da sua sexualidade antes de se casarem e, depois, deviam restringi-la ao âmbito 
desse casamento. (SOHIET, 1997, p.363). 
 

 
 São para essas mulheres que se mostram insubmissas que Soihet se volta em suas 

pesquisas.  De acordo com a autora, as leis previstas no Código Penal de 1940 serviam para 

disciplinar e controlar os indivíduos, principalmente as mulheres das camadas populares 

através do controle dos seus corpos e da sexualidade. Estas mulheres, ao sofrerem violência 

de gênero, recorriam à justiça visando obter proteção da lei, sendo que, por muitas vezes, essa 

proteção não as abrangia. A violência, bastante presente nesses processos crime, pode ser 

investigada até hoje através desta documentação. 

 O controle da sexualidade feminina através de normativas presentes nos “crimes 

contra os Costumes” era mantido a partir de um pressuposto de naturalização da dominação 

masculina e, consequentemente, de assimetria de gêneros.  Dessa forma, em nossa sociedade, 

alguns comportamentos- como a infidelidade - eram atribuídos como um comportamento 

adequado somente para os homens. De acordo com esta ideologia machista, o homem tinha 

uma natureza infiel e, por isso, era fadado ao adultério. Assim, muito embora esta prática 

cultural fosse criminalizada para ambos os gêneros, não era mal vista caso o homem fosse o 

agente. Para este, exigia-se que fosse capaz de ser o provedor do lar e o “chefe da família”.  

Ao contrário do adultério feminino que era quase sempre punido com atitudes de violência do 

homem sobre a mulher. 

 O período estudado por Rachel Soihet compreende o governo de Pereira Passos (1902-

1906). Este prefeito do Rio de Janeiro, com o argumento de modernizar a cidade, buscou 

expulsar a população pobre do centro da cidade e, ao mesmo tempo, desarticular os cortiços 

que fugiam do ideal de modernidade, alegando que estas moradias além de insalubres eram 

locais de rixas e de perdição. Neste contexto, segundo Soihet, mulheres dos segmentos 

populares eram presas por embriaguez, por falarem palavrões, ou seja, comportamentos 
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considerados amorais e incivilizados nas primeiras décadas do século XX. Afinal, estas 

mulheres ao expressarem publicamente comportamentos tipicamente masculinos- beber e 

manifestar agressividade- estavam rompendo com a naturalização dos papéis sociais 

atribuídos ao homem e à mulher. A autora sinaliza, também, que  o casamento não era tão 

disseminado nas camadas populares que, em geral, coabitavam e mantinham uniões 

temporárias e instáveis. Aquelas que mantinham uma relação estável através do casamento 

civil adquiriam status na sociedade.  

 Apesar da valorização do casamento civil como forma de união, bem como da figura 

masculina como provedor do lar, nos segmentos populares os lares eram compostos por 

uniões instáveis, tendo mulheres com mantenedoras da casa ou que dividiam essa tarefa com 

o companheiro. Dessa forma, embora nos lares populares prevalecesse também a mentalidade 

patriarcal e machista, a figura masculina nem sempre era presente e, quando existia, era 

incapaz de sozinha ser responsável pelo sustento da família. Este fato intensificava os 

conflitos de gênero, culminando na violência doméstica. Uma violência às vezes justificada 

pela denominação de crime passional.  A tipicidade do crime passional era atribuída aos 

homens que imbuídos de uma forte paixão ou emoção diante da traição das suas mulheres, 

acabavam deixando a suposta racionalidade masculina para cometer o ato de violência que 

podia culminar com o assassinato da mulher. Esta mesma justificativa, no entanto, não podia 

ser atribuída aos atos de violência cometidos pela mulher, pois esta era vista como um ser 

irracional, sem inteligência e, por isso, incapaz de cometer esse tipo de crime. Em relação ao 

adultério, os homens eram sempre absolvidos e somente as mulheres eram presas, uma vez 

que para elas esse fato se constituía crime sem justificativa. 

 Soihet, no entanto, argumenta que, em proporção reduzida, algumas mulheres foram 

absolvidas ou pelo crime passional ou por defesa da honra, alegando que estavam sob forte 

emoção, ou que haviam sido espancadas na hora do crime. A autora, pontuando uma dessas 

exceções, relatara um caso de uma jovem italiana que ao cometer o crime justificou-o ter sido 

motivado em defesa de sua honra, já que seu pai por viver sempre embriagado não era capaz 

fazer isso por ela. (SOHIET, 1997, p395-96). 

 O que fica claro nos trabalhos de Sohiet e Venâncio é que as práticas culturais além de 

serem historicamente condicionadas, são experimentadas e/ou apropriadas conforme o 

segmento social daqueles que as vivenciam. O ideal de recato e passividade feminina, não se 

enquadrava para as mulheres das camadas populares, haja vista que a necessidade de 

sobrevivência as obrigavam a ocupar o espaço público e todos os conflitos e experiências que 

este espaço produz.   
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 Enquanto Sohiet em seu artigo buscou retratar as experiências das mulheres nas 

camadas populares, o texto de Maria Ângela D’Incao “Mulher e família portuguesa” (1997) 

aborda sobre esse ideal de modernização no governo de Pereira Passos e seus efeitos nas 

mulheres das classes burguesas. Essas mulheres eram reservadas o espaço privado, a 

manutenção da virgindade até o casamento e a vida doméstica, esta última através dos 

cuidados com o marido e os filhos. 

  Para as mulheres dos estratos médios e altos da sociedade, portanto, o comportamento 

deveria ser ditado pelo recato, pela passividade, atitudes que garantiam a identificação e 

permanência na classe social dominante. Esse ideal de mulher e sua relação com o espaço 

privado era perpetuado principalmente pelos romances, evidenciando um ideal diferente de 

amor (amor romântico) e ao mesmo tempo apresentando padrões comportamentais que 

deveriam ser seguidos. As mulheres eram letradas, ocupavam o seu tempo com os romances, 

bibliotecas e esperavam um amor, que muitas vezes não acontecia, pois, os casamentos eram 

arranjados, não dando espaço para que as mulheres fossem donas das opiniões e corpos. 

 Por último, Margareth Rago “Trabalho Feminino e sexualidade” (1997) buscou, 

mediante comparação com o livro romancista de Patrícia Galvão (Pagu) “Parque Industrial” 

(1933), mostrar e descrever a vida difícil das mulheres operárias. Condições precárias de 

trabalho, alta carga horária que levavam estas a exaustão, ao mesmo tempo em que recebiam 

baixos salários. Este fato teria feito com que algumas mulheres conciliassem o trabalho na 

fábrica com a prostituição.  

 Ainda relata a autora, que a maioria dos funcionários, principalmente nas fábricas 

têxtis, era composta por crianças e mulheres, em sua grande parte imigrantes que - com o 

projeto de embranquecimento do Estado - vinham para o Brasil procurar melhores condições 

de vida. Estas mulheres exerciam trabalhos que em geral não dependia de muito esforço 

intelectual, pois as atividades mais elaboradas eram atribuídas aos homens que exerciam 

cargos superiores. A subordinação do trabalho feminino nas fábricas gerava um grande 

número de assédio sexual aplicados pelos seus superiores. Por conta disso, segundo Rago,  

nos jornais as feministas reivindicavam igualdade de condições de trabalho entre homens e 

mulheres. A situação de vulnerabilidade feminina no trabalho fabril foi retratada pelo jornal 

anarquista “O Libertário”, mesmo que este o fizesse concordando o ideal de fragilidade 

feminina. 

 Ainda segundo a autora, nesse período (décadas de 20 e 30) as mulheres começaram a 

conquistar o espaço público, sendo encontradas em espaços de sociabilidade como o cinema, 

o teatro, as lanchonetes, etc. Estes espaços, contudo, não eram isentos de conflitos de gênero e 
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classe. As mulheres negras recém-saídas do escravismo, por exemplo, continuavam à margem 

da sociedade, exercendo atividades que a remetiam ao processo de escravidão (o trabalho 

doméstico e o pequeno comércio de alimentos) e sem possibilidade de mobilidade. 

 É pensando nesse espaço de trabalho feminino nas fábricas, bem como os direitos civis 

das mulheres brasileiras que nos voltamos para um espaço de reivindicações e de lutas dessas 

mulheres, é que iniciamos uma reflexão sobre o movimento feminista no Brasil. Um 

movimento social que visava e ainda visa equidade de direitos entre mulheres e homens 

(emancipação) e libertação feminina. É importante frisar, contudo, que este movimento muito 

embora tenha surgido pensando em uma parcela dessas mulheres, de classe média, brancas e 

letradas, hoje se estende às mulheres de todas as classes e grupos étnicos.  

 

1.1. AS MULHERES E O MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL. 
 

 
Em seu texto “Feminismo e cultura política: uma questão no Rio de Janeiro dos anos 

1970-80” (2007) Rachel Sohiet mostra a trajetória das militantes, suas reivindicações e 

pensamentos políticos a partir da história oral. A autora argumenta que a presença das 

mulheres na história é algo recente, já que a historiografia tradicional elencava o homem 

enquanto sujeito universal e o espaço público e político como os únicos capazes de produzir 

história. Dessa forma, a presença das mulheres – sujeitos históricos que não tinham 

visibilidade nestes espaços – só poderia ser analisada e preenchida através da fonte oral, 

metodologia que possibilita o acesso a uma “história subterrânea”, como discorre Sohiet uma 

história dos marginalizados e das minorias2. 

Somente nos anos 60 é que podemos constatar tanto nos Estados Unidos como na 

Europa Ocidental a influência das manifestações feministas no espaço acadêmico e, 

especificamente nos cursos de História, dando início a uma história da mulher(es). Soihet, 

portanto, propõe construir a memória coletiva das feministas no Brasil através do recurso de 

histórias de vida de algumas militantes do movimento. Afinal, conforme afirma Soihet, “Cabe 

ressaltar que a memória, além de constituir fenômeno individual, deve ser entendida, também, 

ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social” (SOHIET, p414, 2007). A importância 

de se estudar o movimento feminista em sua historicidade está diretamente ligada à 

compreensão de que as ações desse movimento contribuíram para mudar a mentalidade da 

                                                           
2 Lugar “minoritário” é um topos polarizador de turbulências, conflitos, fermentação social. O conceito de 
minoria é o de um lugar onde se animam os fluxos de transformação de uma identidade ou de uma relação de 
poder. Implica em uma tomada de posição grupal no interior de uma dinâmica conflitual. (SODERÉ, 2005, p1) 
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sociedade brasileira em relação as assimetrias de gênero, bem como as experiências dos 

indivíduos em sociedade. As reivindicações mais importantes eram: os estudos acadêmicos da 

história das mulheres na academia, integração da mulher no mercado de trabalho, plena 

assunção do corpo e da sexualidade (aborto, prazer, contracepção) (SOHIET, 2005, p419), 

entre outras.  

 Uma das formas de entender a mentalidade de uma sociedade é através da análise de 

algumas práticas culturais como, por exemplo, obras literárias, jornais, músicas e, é claro, o 

cinema. Esta última prática cultural – o cinema e seus filmes – tornou-se o foco deste 

trabalho, pois, para Flávia Cópio Esteves (2005) é nítida a importância do cinema para o 

historiador, já que o filme tanto pode ser uma forma de acesso a uma visão de mundo de um 

determinado grupo social sobre um passado como do próprio presente em que este grupo se 

encontra. Assim, é a partir desse pressuposto que neste trabalho procuramos entender, através 

dos filmes da Disney (Mulan e Moana), a compreensão que as sociedades mantêm das 

relações assimétricas de gênero.  

 
 

1.2 COMO A INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA DA DISNEY PRODUZIU E 

REPERCUTIU IMAGENS DE GÊNERO NO BRASIL (1998-2017).  

 

Os filmes “hollywoodianos” exercem uma influência muito grande sobre a sociedade 

brasileira. A Disney com sua franquia de princesas arrecada bilhões de dólares ao longo 

desses setenta e oito anos, as princesas mexem com o imaginário de crianças e adolescentes, 

tendo como público ativo o adulto, principalmente os pais que acompanham o 

desenvolvimento dos seus filhos e a influência que os desenhos exercem na vida das crianças. 

No seu texto, Jéssica Dombrowski Netto (2014) busca sinalizar o que mudou desde o 

primeiro filme “A Branca de Neve” até o último que na época da escrita do trabalho 

monográfico estava no auge, “Mérida”, a autora tenta mostrar o que mudou na indústria 

cinematográfica ao longo de mais de 60 anos e como o estereótipo da figura feminina foi 

reestabelecido. 

 

Os tempos mudaram e as mulheres aprenderam a desempenhar 
trabalhos que eram postos para o gênero masculino apenas. Na época 
em que Branca de Neve foi lançado (1937). A figura feminina era 
vista como doméstica, gentil e bondosa a espera de seu príncipe 
encantado. Nos dias atuais, as mulheres não vivem somente com o 
pensamento de que o seu final feliz vai chegar e sim que quem faz seu 
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próprio destino são elas mesmas, como no caso de Mérida, do recente 
filme da Disney, Valente (2012). (NETTO, 2013, p 1) 

 

Em seus trabalhos “ A representação feminina nos contos de fadas das animações de 

Walt Disney: a ressignificação do papel social da mulher” e “As damas e donas do castelo: o 

perfil das mulheres nos contos de fadas adaptados pela Disney nos séculos XX e XXI” 

Eveline Lima de Castro Aguiar, Marina Katoaka Barros e Maria Helena Queiroz  discorrem 

sobre essa preocupação do estereótipo feminino, de como a mulher era sempre representada 

de forma passiva e o homem de forma ativa, sendo que há essa preocupação em demonstrar 

isso nos desenhos, a princesa que sempre precisa de uma figura masculina que possa tirá-la da 

situação de perigo. (DE CASTRO AGUIAR E BARROS, 2015) e (QUEIROZ, 2015) 

 Nos primeiros desenhos, a mulher é associada aos afazeres domésticos e sempre de 

forma dócil, sem esboçar nenhuma insatisfação pela condição que encontra sua vida, exemplo 

disso é Cinderela que, mesmo sendo obrigada e vista como doméstica da casa,  encara sua 

realidade de forma conformista, sonhando sempre que a melhora daquela situação viria 

através de um Príncipe Encantado, gerando nas crianças e adolescentes o “complexo de 

Cinderela”, em busca sempre do homem perfeito que irá transformar sua vida. 

 Através das perspectivas das autoras, podemos perceber que os contos geram uma 

insatisfação pelos pais brasileiros que acham que essas princesas geram uma alienação e que 

não preparam suas filhas para a chegada da vida adulta. As Histórias iniciais seriam uma 

máscara colocada na realidade, já a nova geração de princesas é construída a partir da 

perspectiva feminista e mostra que o verdadeiro significado de beleza não precisa ser 

enquadrado em um padrão, mas na personalidade e em características peculiares de cada 

indivíduo. Quem determina o final feliz é você, essa é a mensagem que fica dos novos filmes, 

além de que o diferente não é anormal.  

O filme além de ser uma produção cultural de entretenimento, se configura como fonte 

histórica, levando os historiadores às análises amplas sobre a sociedade, sobre as relações 

interpessoais e diversos outros fatores. Segundo Barros:   

 

A partir de uma fonte fílmica, e a partir da análise dos discursos e práticas 
cinematográficas relacionados aos diversos contextos contemporâneos, os 
historiadores podem apreender de uma nova perspectiva a própria história do século 
XX e da contemporaneidade. De igual maneira, como se verá oportunamente, os 
historiadores políticos e culturais podem examinar os diversos usos, recepções e 
apropriações dos discursos, práticas e obras cinematográficas. (BARROS, 2011, 
p178). 
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Acreditando nessa premissa é que abordaremos no segundo capítulo o cinema tanto como 

fonte como influenciador cultural. 
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2. “O SEU LUGAR”: UMA ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO 3A 

PARTIR DOS FILMES DA DISNEY MULAN (1998) E MOANA (2017). 

 

O filme Mulan (1998) da Disney é baseado em uma lenda contada em forma de 

balada4, que conta a história da guerreira mais famosa da China Hua Mulan, iremos nesse 

capítulo fazer uma analogia entre a versão fílmica e a lenda que foi passada de geração a 

geração, contando a história da grande guerreira, fazendo relação também com o filme Moana 

(2017), pertencente a Disney. Como diz a lenda: 

 

Suspiro após suspiro, 
Mulan tece diante de sua porta. 
Ninguém pode ouvir o som do tear, 
apenas os suspiros da pobre menina. 
Pergunte-a quem está em seu coração, 
ou quem está em sua mente. 
Ninguém está em seu coração, 
e ninguém está em sua mente. 
Ela viu os rascunhos militares ontem à noite, 
Khan está convocando muitos soldados. 
Uma dúzia de listas rascunhadas, 
cada uma com o nome de seu pai. 
O pai não tem um filho crescido, 
Mulan não tem irmão mais velho. 
Ela decide adquirir um cavalo e sela, 
e alistar-se em lugar de seu pai. 
No mercado leste, ela compra um cavalo, 
no mercado oeste, uma sela. 
No mercado norte, ela compra um freio, 
e, no mercado sul, um longo chicote. 
À alvorada, ela se despede de seu pai e de sua mãe, 
ao anoitecer, ela acampa às margens do Rio Amarelo. 
Ela não podia ouvir os pais chamando pela filha, 
apenas as águas do rio fluindo. 
À alvorada, ela deixa o Rio Amarelo, 
ao anoitecer, ela chega à Montanha Negra. 
Ela não podia ouvir os pais chamando pela filha, 
apenas os cavalos selvagens na vizinhança do Monte Yan. 
Viajando dez mil milhas ao encontro da batalha, 
passando montanhas e serras como se voando. 
… 
Ventos amargos carregam os sons do sino do vigia, 
uma luz pálida brilha em sua armadura de ferro. 
Generais morreram em uma centena de batalhas, 
os soldados mais fortes retornaram após dez anos. 

                                                           
3
 “... o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e 

o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. ” (SCOTT, 1989, p21) 
4 Balada. Na Idade Média, poema lírico de origem coreográfica, primeiro cantado, depois destinado somente à 
recitação. (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Eletrônico Aurélio Século XXI. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Fronteira e Lexikon Informática, 1999. Versão 3.0. 1 CD-ROM.) 
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Eles retornaram para encontrar o imperador, 
o Filho do Céu sentado no palácio imperial. 
Ele recordou seus méritos em doze pergaminhos, 
e concedeu centenas de milhares de recompensas. 
O Khan pergunta a Mulan o que ela deseja, 
um título de grande ministro não tem utilidade para Mulan. 
Ela pede uma montaria rápida para levá-la a milhares de milhas, 
e trazer a filha de volta para casa. 
… 
Quando pai e mãe ouvem sobre sua chegada, 
eles se apoiam até o portão da cidade. 
Quando a irmã mais velha ouve sobre sua chegada, 
ela se adorna e a espera em sua porta. 
Quando seu irmão mais novo ouve sobre sua chegada, 
ele afia a faca e prepara o porco e a ovelha. 
“Abram a porta de meu quarto ao leste, eu sento no sofá de meu quarto ao oeste. 
Removo meu uniforme de guerra, e visto minhas roupas dos velhos tempos.” 
De frente para a janela, ela prende seus cabelos macios como nuvem, 
no espelho, ela põe flores amarelas. 
No portão, ela encontra seus camaradas, 
eles ficaram todos surpresos. 
Lutando juntos por doze anos, 
eles jamais suspeitaram que Mulan fosse mulher. 
Lebres macho gostam de chutar e pisar, 
lebres fêmeas têm olhos enevoados e acetinados. 
Mas se as lebres correm lado a lado, 
quem pode dizer qual é ele ou ela? 
https://www.epochtimes.com.br/hua-mulan-a-lendaria-e-corajosa-
guerreira/#.WWv5u4jyvIU, Acessado em 16 de julho às 20:52 

 

 A lenda não aborda a necessidade de Mulan arranjar um marido, sabemos que o filme 

é uma adaptação, porém, a todo o momento o filme deixa claro os lugares a serem exercidos; 

ao homem, a guerra e o trabalho; à mulher, a família. É a dicotomia presente na sociedade 

ocidental entre o espaço público e privado.  

 Mulan passa doze anos no exército lutando em condições de igualdade com seus 

“camaradas”, no filme são retratadas questões de meses, mostrando a evolução da mesma, que 

precisa se encaixar naquele ambiente que não deveria ser seu. Mesmo depois de conseguir 

salvar os seus companheiros, Mulan é vista como desonrosa, uma víbora.  Já na lenda, apesar 

de surpreender os seus companheiros, os mesmos a entendem, pois lutaram por longos anos, a 

sua família também a recebe em festa. Provavelmente a diferença entre o filme e a lenda se 

dê, pelo fato de o primeiro se preocupar com as desigualdades de gêneros e a intolerância, 

enquanto a segunda se preocupa com a questão da honra e a importância da família.  

 Na balada, homens e mulheres são comparados a lebres, que, ao exercerem a mesma 

função, não têm como diferenciar se é ele ou ela, pois não é o corpo que demonstra essa 

diferença e, sim, os comportamentos. Ao mostrar a virilidade como atributo exclusivamente 
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masculino5, a mulher precisa adotá-la para que consiga exercer as mesmas funções 

desempenhadas por ele, assim, a mulher incorpora para si os atributos masculinos a partir do 

momento que ela passa a agir como um homem. No caso em questão, o atributo de um 

guerreiro.  

 

Helena Carreiras (2009) discute o processo em que os termos masculinidade e 
militar foram plasmados numa “grelha simbólica”, que dicotomiza a relação 
mulheres-paz e homens-guerra. Processo em que a imagem do “outro-mulher”, 
mesmo que não unívoca, desempenha um papel crucial na definição de militar como 
alteridade referencial. A ideia de mulher, segundo a autora, cristalizada pela sua 
ausência, constitui um elemento estruturante do universo simbólico da cultura 
militar. (MOREIRA, p324, 2011) 

 

 Já o filme começa com a invasão dos Hunos na China e a reflexão de que um homem 

pode definir a vitória e/ou a derrota, à mulher não cabia aquele papel. São enviadas cartas de 

recrutamento por todas as províncias. Enquanto isso, Mulan se prepara para conhecer a 

casamenteira e precisa decorar uma espécie de cartilha da esposa perfeita, os adjetivos usados 

são: calma, reservada, refinada, equilibrada, pontual, graciosa e delicada. Características que 

eram consideradas inerentes a uma suposta natureza universal e imutável da mulher. 

 O pai de Mulan, Fa-Zhou reza para os ancestrais para que a única filha consiga 

impressionar a casamenteira e honrar a sua família, porém, sabia que a filha não se encaixava 

em nenhum dos adjetivos acima citados e, portanto, aquela tarefa seria algo difícil. A 

expectativa do pai só é possível dentro de uma estrutura mental patriarcal, na qual honra da 

família só é possível através da honra da mulher. Mulan se atrasa, mas chega para se arrumar 

e começa uma das músicas que serão de suma importância para análise desse trabalho. 

 

                                  
                                          Honrar a todos nós 

Este caso é muito raro, 
Mas jeito sempre tem. 
Um banho perfumado 
E vai ficar bem. 
 
E então vai estar 
Pronta para encontrar seu par. 
Uma noiva mais que exemplar 
traz mais honra a todas nós. 
 
Verá só 

                                                           
5 Maiores informações  sobre a construção da virilidade ver: (CORBIN, 2013). 
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Virá um 
Bom rapaz que não tem vício algum. 
Tendo sorte, 
Não é incomum, 
Traz mais honra a todas nós. 
 
A moça vai trazer a grande honra ao seu lar, 
Achando um bom par, 
Com ele se casar. 
 
Mas terá que ser bem calma, 
Obediente, 
E ter vigor. 
Com bons modos e com muito ardor, 
Traz mais honra a todas nós. 
 
Servimos ao imperador que é o nosso protetor, 
Com muita devoção 
E sempre com ardor. 
 
Mas não vá fracassar, 
Com a sorte um dia vai achar, 
E irá sempre junto a ele estar. 
Traga honra a todas nós. 
 
Pérolas, são belas... 
E então vamos mostrar. 
E leve um grilo, traz sorte, 
Que até você vai brilhar. 
 
{Mulan} 
Ancestrais, ouçam bem, 
Eu vos peço proteção também 
Pra que encontre logo um alguém 
E ao meu pai eu vou honrar. 
 
Assustadas em fileira, 
Vamos à casamenteira. 
Ancestrais, cuidem bem 
Destas pérolas que aqui vem, 
Prontas para aprender também 
Como honrar a todos nós. 
Como honrar a todas... 
Como honrar a todas... 
Como honrar a todas... 
Como honrar a todas... 
Como honrar a todas nós. 
(Letra completa- Honrar a todas nós-Filme Mulan) 
 

 

 Na letra, em conjunto com as cenas dos filmes, vemos a importância de se encontrar o 

par perfeito, o ideal de mulher (ideais formados pela submissão masculina), como vimos na 

cartilha, e de homem também, alguém sem vícios (código de conduta militar). Quando Mulan 

é chamada pela casamenteira, a mesma responde mal e já viola um dos requisitos que seria 

falar sem permissão, é preciso seguir os padrões de beleza, saber de cor os deveres da boa 



28 

 

esposa e principalmente ser silenciosa. A mulher é feita única e exclusivamente para o 

homem, não possui autonomia. 

 
 

Sabendo que nossa cultura nos instrui muito cedo sobre a diferença entre o 
masculino (ativo) e o feminino (passivo), ao reproduzir os discursos dos contos de 
fadas estamos transmitindo, de forma subliminar, como deve ser o comportamento 
para o universo feminino. Essa busca pela pessoa perfeita, pelo ideal de amor, acaba 
ocasionando um sofrimento pois nem sempre o indivíduo acha o que procura.  
(QUEIROZ, 2015, p.1) 

 

 

Mulan, por não seguir esses padrões, é tida como desonrosa pela casamenteira, sendo 

considerada uma desonra para sua família. Por conta disso, ela volta para casa de cabeça 

baixa, tendo a consciência de que não pode desviar dos padrões exigidos para uma mulher e 

que, por isso, precisa transformar-se para honrar a sua família. Essa transformação, entretanto, 

obriga a negar seus próprios desejos e expectativas de vida.  

 

                                         Reflexão 
Olhe bem 
A perfeita esposa 
Jamais vou ser 
Ou perfeita filha 
Eu talvez 
Tenha que me transformar 

Vejo que 
Sendo só eu mesma 
Não vou poder 
Ver a paz reinar 
No meu lar 

Quem é que está aqui 
Junto a mim 
Em meu ser 
É a minha imagem 
Eu não sei dizer 

Como vou desvendar 
Quem sou eu 
Vou tentar 
Quando a imagem 
De quem sou 
Vai se revelar 

Quando a imagem 
De quem sou 
Vai se revelar 
(Trecho da música- Reflexão) 
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Depois de chegar em casa, cada família recebe uma carta de convocação, por não ter 

irmãos mais novos, a carta é destinada ao seu pai, que mesmo tendo limitações físicas 

decorrentes de outras batalhas, a recebe. Desesperada, Mulan pede para que poupem seu pai 

de ir à guerra; um dos cavaleiros do imperador fala: “Seria bom ensinar sua filha a dobrar a 

língua na presença de homens”, (MULAN, 1998) demonstrando assim que a mulher deve ter 

uma postura totalmente submissa, de dominação, o fato dela ter se pronunciado, para o pai Fa-

Zhou, foi uma grande desonra. 

Mais uma vez observamos “o lugar a que cada um pertence”, quando Fa-Zhou, ainda 

com raiva, fala, “Eu conheço o meu lugar, está na hora de você conhecer o seu” (IDEM), 

quando ela questiona ao pai sobre morrer pela honra, a resposta é clara, é preciso defender o 

país, o imperador e a família, esse é o lugar dele, o dela é o de casar. De acordo com 

Bourdieu: 

 

Os homens continuam a dominar o espaço público e a área de poder sobretudo 
econômico, sobre a produção), ao passo que as mulheres ficam destinadas 
(predominantemente) ao espaço privado (doméstico, lugar da reprodução) em que se 
perpetua a lógica da economia de bens simbólicos, ou a essas espécies de extensões 
deste espaço, que são os serviços sociais (sobretudo hospitalares) e educativos, ou 
ainda aos universos da produção simbólica (áreas literária e artística, jornalismo etc). 
(BOURDIEU, 2005, p.112) 
 
 

Então, se o lugar dela é outro, ela precisa mudar para pertencer ao lugar do homem. 

Assim, Mulan se transforma, corta os cabelos, o prende e rouba a armadura, a espada e a carta 

de convocação do pai, tomando seu lugar na guerra.  O pai depois que descobre a partida de 

sua filha para a guerra, não faz nada, pois representaria uma desonra à tradição, podendo 

perder a fazenda ou até mesmo ser morto. Os ancestrais brigam entre si, e um deles fala “A 

sua bisneta teve que ser transformista”. (IBDEM). 

“A performance da drag brinca com distinção entre a anatomia do performista e o 

gênero que está sendo performado”. (BUTLER, p.237, 2016). Nas análises de Butler, Mulan 

se encaixaria em que: seu sexo anatômico é feminino, sua identidade de gênero é feminina, ao 

mesmo tempo que sua performance de gênero seria masculina. 

Mushu, o dragão ancestral, é convocado para invocar o grande dragão, mas acaba 

tendo que desempenhar o papel de protetor: “Tudo porque a outra resolveu dar uma de 

machão”, ele acha que a única solução é fazer com que Mulan vire herói de guerra. A espada 

(associada ao falo) e a guerra são vistas como símbolos de masculinidade, virilidade. 

(MULAN, 1998) 
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A virilidade, em seu aspecto ético mesmo, isto é, enquanto quididade do vir, virtus, 
questão de honra (nif), princípio da conservação e do aumento da honra, mantém-se 
indissociável, pelo menos tacitamente, da virilidade física, através, sobretudo, das 
provas de potência sexual.... Compreende-se que o falo, sempre presente 
metaforicamente, mas muito raramente nomeado e nomeável, concentre todas as 
fantasias coletivas de potência fecundante. (BOURDIEU, p. 20, 2005) 
 
 

“Se o exército descobrir que você é mulher, a sentença será a morte”, Mushu começa a 

ensiná-la como se comportar como homem, mostrando que a figura masculina deveria ser 

nojenta, agressiva, violenta, dar socos. Mulan, então, responde ao dragão, “É, a masculinidade 

dá vontade de quebrar as coisas, arrotar ou falar palavrões” (MULAN, 1998), transforma-se 

em Ping, precisando, como diz Mushu, botar o machão para fora. Para isso seria necessário 

disciplina e força, nesse momento de discussão da transformação da personagem principal, 

começa uma canção dos membros do exército apontando as qualidades de um homem, porém, 

apesar do refrão da música falar “homem ser”, a impressão de quem escuta é que os 

personagens dizem “vou vencer”, fazendo um trocadilho de que a vitória está diretamente 

ligada ao fato de ser homem. 

 

Homem ser! 
Seremos rápidos como um rio 
Homem ser! 
 
Com força igual a de um tufão 
Homem ser! 
Na alma sempre uma chama acesa 
Que a luz do luar nos traga inspiração! 
(Trecho da música-Não vou desistir de nenhum) 

 

 

A partir do momento que Mulan e os outros da tropa começam a se encaixar no 

espírito de equipe, é que a preparação para guerra começa, e por se destacar Mulan/Ping acaba 

chamando a atenção do Coronel Shang. Na versão original em inglês, na fala do Coronel Lee-

Shang “eu pedi por filhos e me mandaram filhas”, vemos de forma mais agravante a 

misoginia presente no filme, chamar um homem de mulher ou de mulherzinha como é visto 

ao longo do filme é sempre tratado de forma pejorativa, “Eu não dou gritinho de mulher” 

(MULAN, 1998).  

A personagem principal precisa dos seus hábitos de higiene, mesmo que represente a 

figura do masculino, “só porque me pareço com um homem não significa que eu precise 

cheirar como um”, a higienização é vista como “mania de mulherzinha” (IDEM), assim como 

no parágrafo anterior, a comparação com uma mulher parece ser uma ofensa. Para Bourdieu 
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essas atitudes representariam o medo de serem excluídos dos “homens” sem fraquezas. 

(BOURDIEU, p.66,2005) 

A música Alguém pra quem voltar descreve as características que os soldados 

atribuem como sendo do feminino, a mulher a quem a música se direciona é aquela que espera 

o soldado depois da guerra. 

. 

 

Por um longo tempo estamos só marchando 
Como um gado velho que vai se arrastando 
O som do tambor varrendo os pés 
Sentindo o chão pautar 
Ué! Pensem em ter alguém pra quem voltar 
O que? 
Foi o que eu disse 
Alguém pra quem voltar 
Sua pele branca como a lua 
Estrelas no olhar 
Mostrar a ela meu poder 
Feridas pra cuidar 
Eu não me importo com o que veste ou com beleza 
Mas se cozinha com destreza 
Boi, porco, frango, hum! 
O sucesso com as garotas é enorme 
E aumenta mais usando um uniforme 
A saudade só aperta quando vamos guerrear 
Queremos ter alguém pra quem voltar 
Minha garota é demais 
Com ela eu sou o tal 
É, mas se ela o cérebro usar 
Vai ser a maioral? 
Não! 
Eu sei que sou sensacional, irresistível 
Sua modéstia é terrível 
A mulher pra mim tem que ser um colosso 
A mulher pra ele é a mãe que faz o almoço 
Quando a guerra acaba e a vitória vem nos alegrar 
Queremos ter alguém pra quem voltar 
Desejo ter alguém pra quem voltar 
Alguém pra quem vol... 
(Música completa-Alguém pra quem voltar) 
 
 
 

Essa música se dá de forma crucial para entender o lugar, esfera privada, trabalho 

doméstico, restando apenas à mulher exercer o papel de mãe tanto quanto com o filho e com o 

marido, a de cuidar do marido, o da espera constante nas guerras, o da cozinha, e quando 

Mulan/Ping dá a característica do cérebro usar (racionalidade), eles respondem em coro: Não! 

Diferente das características das mulheres abordadas na música, Ping/Mulan utiliza a 

estratégia, racionalidade e derrota o exército inimigo e consegue salvar a vida do coronel 
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Shang. “Ping eu nunca tinha visto um homem louco como você, mas sua loucura salvou a 

minha vida, a partir de hoje você tem minha confiança”. 

Porém, essa confiança dura pouco, pois Shang descobre que Ping/Mulan está 

machucado, o mesmo demonstra uma preocupação no olhar, com um misto de admiração, 

poderíamos dizer até que o olhar foi apaixonado, dependendo do ponto de vista do espectador. 

        

              Ping/Mulan e Chang, depois da mesma salvar sua vida  
 

 
Fonte: Captura de tela. 
 
 

 Quando os médicos examinam, percebem que Ping é na verdade uma mulher, o 

conselheiro do rei leva-a de forma violenta e a joga no chão, demonstrando como a violência 

de gênero é vista como algo normal na sociedade. “Uma mulher, víbora traiçoeira” (MULAN, 

1998). 

                                       

                                               Conselheiro do rei a empurra e joga no chão 

 
    Fonte: Captura de Tela. 
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 Mesmo machucada, Mulan é empurrada e humilhada, ela até tenta explicar que a 

situação de saúde do pai a levou a essa decisão, porém, mesmo depois de ter salvado a todos, 

é tida como desonrosa e traidora, tendo como pena, a morte. Shang menciona matá-la, mas 

joga a espada no chão, alegando ser uma vida por outra. Naquele momento Mulan era uma 

subvertora da ordem, burlando com as hierarquias de gênero existentes. 

 

 

                                      Mulan depois de Shang ter a poupado da morte por traição 

 
                                      Fonte: Captura de Tela 

 

 

 Depois disso, eles marcham e Mulan fica sozinha no frio, ferida e sem suprimentos, 

mostrando seu verdadeiro valor para o exército, ou seja, nenhum. E ela admite a Mushu que 

talvez o motivo dela ter ido à guerra não fosse o pai, mas a vontade de olhar no espelho e ver 

alguém que valesse a pena. Mulan descobre que o chefe dos Hunos e alguns deles ainda estão 

vivos e corre para avisar a Shang, que está em um cortejo de agradecimento feito pelo 

imperador.  

                            

                                           Shang no cortejo de comemoração 

 
Fonte: Captura de Tela. 
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 A imagem acima representa a tristeza de Shang, mas o que motivaria esta tristeza? 

Acreditamos em três possibilidades: 1) A tristeza de Shang seria por descobrir que Ping era 

uma mulher, 2) pela descoberta da mentira, 3) pela falta que ele sente do companheiro, essas 

são as três hipóteses que podemos levantar. Quando ela aparece avisando que os Hunos 

sobreviveram, ele a manda ir embora, dizendo que aquele não era o lugar dela e a mesma 

indaga “você confiava em Ping, qual a diferença com Mulan agora? ” (MULAN, 1998). 

 Na batalha entre chineses e hunos, Mulan tenta avisar ao imperador sobre o ataque do 

inimigo, mas não é levada a sério. Para o imperador, “a China dormirá tranquila graças aos 

nossos bravos homens”. Por ser mulher, Mulan é ignorada, “Ninguém aqui me ouviu”, 

“Desculpa, o que foi que disse?”, “Você é mulher de novo, não lembra? ” (IDEM) Mushu 

completa, naquele momento Mulan pertencia ao mesmo lugar que todos os outros, o do 

silêncio. 

 

 

De acordo com Austin, para uma afirmação ter força afirmativa (em outras palavras, 
para que posso realizar o que nomeia), ela deve: (1) ser enunciada pela pesssoa 
designada para fazê-lo e num contexto apropriado; (2) observar determinadas 
convenções; e (3) levar em conta a(s) intenção (ões) do enunciador. (BUTLER, 
p.127, 2015). 

 

 Naquele momento Mulan não é reconhecida, pois não se afirma como homem, aquele 

contexto não era, com diz Butler, o apropriado para ela. 

 

                                      Mulan sendo ignorada por ser mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Captura de Tela. 
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O imperador é sequestrado e Mulan toma uma atitude, ela tem uma ideia e coloca os 

soldados vestidos de mulher, se passando por concubinas e nessa hora passa novamente o 

trecho da música “homem ser”, “vou vencer”, já mencionado anteriormente. (IBIDEM) 

                Nesse momento é preciso a inversão de papéis, para obter o êxito, aos homens agora 

restaria o lugar do silêncio, da subordinação a outros homens, para que pudessem passar 

despercebidos. 

 

                                                Inversão de papeis. 

 
Fonte: Captura de Tela. 

 

 A partir do plano e sob a liderança de Mulan, os papéis se invertem, os soldados agora 

têm que se comportar como se mulher fosse: “Uma pergunta, esse vestido me engorda? ” 

(IBIDEM), os confrontos se dão e ela poderia ter fugido com os outros, mas corta a corda que 

os outros estavam fugindo para salvar o homem que ama.  

 O líder dos Hunos fala que o coronel Shang tirou a vitória dele, Mulan prende o cabelo 

e diz que foi ela que tirou, o derrotando em seguida e salvando a China. O conselheiro do 

imperador chega dizendo “Onde ela está? Agora ela conseguiu, olha que bagunça, saia daí, 

essa criatura não é digna de proteção”. Shang rebate: “É uma heroína”, “É uma mulher, nunca 

será digna de nada” (IBIDEM). Apesar de ter salvado a China ainda é vista por alguns como 

um ser inferior, alguém indigno, por ser mulher. 

 O Imperador agradece e se curva a ela, levando a todos a repetir o mesmo gesto e a 

nomeia como conselheira imperial, honraria recusada para poder voltar para casa, o 

Imperador a entrega seu colar para ela entregar ao pai e honrá-lo e a espada do líder dos 

Hunos, para ela sempre lembrar do que fez. Shang fica sem jeito para falar com ela e Mulan 

sai sendo ovacionada pelo público. É necessário que uma autoridade, um poder supremo a 

reconheça, para que todos os outros façam o mesmo. Uma força de lei. 
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                                       Todos se curvam a Mulan 

 
Fonte: Captura de Tela. 

 

 O imperador sinaliza para Shang a importância de aceitar a adversidade e por isso o 

aconselha a procurar Mulan, para que Shang vá atrás dela “A flor que desabrocha na 

adversidade é a mais rara e bela de todas” (MULAN, 1998). Mulan volta para casa, se curva e 

entrega os presentes do Imperador a seu pai, que os joga no chão e a abraça, dizendo que seu 

maior presente e honra é tê-la como filha, interpretação do amor filial, que - a partir da família 

nuclear e burguesa - tornou-se amor incondicional. 

 A avó conversa com a mãe e diz “ela trouxe para casa uma espada, deveria ter trazido 

um homem mara...” (IDEM) e é interrompida com a chegada de Shang, ela o chama para 

jantar e a avó pede para que ele fique para sempre. Os ancestrais comemoram, brigando entre 

si para saber que lado da família ela puxou, dando fim ao filme. 

 Apesar de ser um filme que mostra um papel da mulher diferente daquele imposto pelo 

nascimento, vemos que a figura masculina e o casamento ainda são importantes, a fala da avó 

dela deixa isso bem claro, a mesma pode ter salvado a China duas vezes, mas a importância é 

arranjar um marido, essa seria a verdadeira forma de honrar os ancestrais. 

 Após dezenove anos, a Disney lança Moana, o filme, baseado no mito do deus 

trapaceiro polinésio Maui, fala do papel da mulher, porém esse é outro do destinado a Mulan, 

o papel de Moana é o papel de líder e a mesma desde pequena sempre soube que esse seria 

seu lugar, independente de marido ou de um casamento. Diferentemente de Mulan que a sua 

vida foi regida em conseguir um casamento perfeito. 

 O filme de Moana começa com a avó Tala contando o mito de criação do universo e 

da ilha mãe6 para as crianças da aldeia, todos os meninos choram de medo, exceto Moana que 

                                                           
6
 O filme começa com a avó, Tala, contando a história da criação da ilha mãe, Te Fiti. A ilha era encarregada de 

criar a vida e dividir com o mundo, porém muitos queriam o seu coração, local em que conservava seu poder de 
criar, até que o semideus Maui rouba; Te Fiti some espalhando a escuridão. Maui tenta fugir, mas é golpeado por 
Te Ka, um demônio de terra e fogo, sem seu o anzol mágico, perdido no mar junto com o coração de Te Fiti, que 
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fica fascinada pela história. Este filme se diferencia do primeiro, por contestar que o papel da 

mulher não está limitado apenas no mundo privado e na família, mas cabe a ela explorar os 

seus desejos, o desconhecido. 

 Ela aproveita que os meninos distraem o Chefe Tui, seu pai, e sua avó e corre para o 

mar, onde o oceano a entrega o coração, pertencente a ilha mãe. Desde pequena o sonho dela 

sempre foi ir ao mar, mas o pai sempre disse que o lugar que ela pertence é na aldeia, sendo 

uma grande líder. O mar em questão seria uma metáfora para novos conhecimentos, e para 

adquiri-los Moana precisaria quebrar as normas vigentes. A respeito das normas impostas aos 

homens e mulheres, discorre Rodrigues: 

 

O casamento heterossexual e monogâmico, bem com a impossibilidade de sua 
dissolução jurídica, foram questionados nas várias discussões sobre a aprovação da 
lei do divórcio. Da mesma maneira, passou a ser contestada a figura do pai como 
chefe de família e símbolo de um poder ao qual a esposa e filho deveriam submeter-
se. A contestação do poder paterno e da opressão familiar possibilitou uma maior 
liberação nos hábitos e comportamento das pessoas. Um comportamento mais livre 
levou os jovens a negarem valores tradicionais, coma a honra da família centrada no 
controle da sexualidade feminina. (RODRIGUES, p47, 2007) 

 

 O pai explica o papel dela e mostra o local onde os ancestrais colocaram a sua pedra, 

dizendo que em breve a dela também estará ali, junto com os outros chefes “você é o futuro 

do nosso povo, Moana, quando você fizer isso o nosso povo será elevado”. (MOANA, 2017) 

 

                                      Local das pedras dos ancestrais 

 
Fonte: Captura de Tela. 
 

   

[Moana]: É o meu lugar 
Meu lar, meu povo que eu amo 
E quando eu olho o futuro 
É o meu lugar 

                                                                                                                                                                                     

dava a ele o poder de ser transmorfo, ele não representa ameaça. Pela falta do coração, as ilhas começam a ser 
drenadas, vida após vida. 
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Vou liderar 
E eu terei quem me ensine 
A construir um futuro 
Em nosso lar 

Porque meu caminho me leva ao 
Meu lugar 
Eu posso ser feliz no 
Meu lugar 
Meu lugar 
(Trecho da música-Seu lugar) 

 

 Ao longo dessa música o Chefe Tui tenta convencer Moana, que o lugar dela é na 

aldeia, que lá eles têm tudo o que precisam, e ela precisa cumprir o dever dela de chefe, o 

lugar da liderança, ao mesmo tempo em que a avó diz que ela tem que respeitar o pai, mas que 

também precisa seguir a voz que a guia, que esse sim é o lugar ao qual ela pertence. Fica 

evidente a preocupação do indivíduo em construir e ter suas próprias escolhas, de ter o 

controle da sua própria vida, de ter autonomia. Moana fica confusa porque quer fazer o certo, 

e acaba terminando a música dizendo que aquele é o lugar que ela pertence, mas o desejo de ir 

para o mar fala mais alto. 

 Podemos perceber que todos na ilha, sem distinção de sexo, exercem as mesmas 

funções, pelas análises das cenas, como pescaria, colheita, confecção de cestas e etc. Moana 

desempenha o seu papel, dando conselhos sábios e os moradores a consideram uma grande 

líder, porém quando o conselho é ir além dos recifes o Chefe Tui se aborrece. Este trecho do 

filme provavelmente indica necessidade de buscar novas experiências através do 

conhecimento e de questionar as normas.  Moana acha que o fato dele não querer que ela vá 

para os recifes, é porque ele não sabe nada sobre ela, porém a mãe Sina, explica que ele era 

igual a Moana, atraído pelo mar, até um dia que sofreu um acidente e perdeu seu melhor 

amigo. Mostrando que, assim como Moana, o seu pai quando jovem ambicionava o 

conhecimento. Assim, a juventude cabe o papel questionador, a burla de normas. 

 

Eu sou moradora dessa ilha 
Todos vivem bem na ilha 
Tudo tem o seu lugar 
Sei que cada cidadão da ilha 
Tem função nessa ilha 
Talvez seja melhor tentar 
Posso liderar o meu povo então 
E desempenhar essa tal missão 
Mas não sei calar o meu coração 
Por que sou assim? 
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Essa luz que do mar bate em mim me invade 
Será que eu vou?  
Ninguém tentou 
E parece que a luz chama por mim e já sabe 
Que um dia eu vou 
Vou atravessar para além do mar 

O horizonte me pede pra ir tão longe 
Será que eu vou?  
Ninguém tentou 
Se as ondas abrirem pra mim de verdade 
Um dia eu vou saber quem sou 

                                             (Trecho da música-Saber quem eu sou) 

 

Nessa música, percebemos a angústia de Moana, aparece uma vontade de ser uma boa 

filha e de ocupar o lugar para o qual nasceu, mas, o desejo que nutre pelo mar, pela aventura, 

é mais forte que isso tudo. Há um conflito latente em Moana, entre obedecer às normas e 

buscar novos horizontes, que se finda no momento em que resolve ultrapassar os limites 

estabelecidos, os recifes. A personagem principal acaba descobrindo que seus ancestrais eram 

viajantes, mas por causa de Maui, as viagens foram proibidas.  

A sociedade é mutável, para Moana aquela realidade sempre foi estática, porém 

percebemos que assim como a sociedade, os costumes e normas estão em constante 

volatilidade. 

A avó de Moana no leito de morte pede para que a mesma siga seu sonho, restaure o 

coração e salve a ilha, mas antes encontre Maui, chegue até ele e diga “Eu sou Moana de 

Motonui, vai embarcar no meu barco, cruzar o oceano e restaurar o coração de Te Fiti” 

(MOANA, 2017), demonstrando a possibilidade da autonomia do indivíduo na sua vida. 

Assim, com a ajuda da mãe, ela vai embora e a partir daí inicia-se a segunda parte da música 

“saber quem eu sou”. 

 

As respostas estão no horizonte, tão longe 
Ninguém tentou, mas hoje eu vou 
Meu destino enfim vai se cumprir, de verdade 
Sozinha estou, pro mundo eu vou 

Este é o meu dever que o futuro trás 
Muito pra aprender, eu não volto atrás 
Para o mar eu vou, encarar quem sou 
Me atirar enfim 

Ela vai ser a luz a seguir na noite 
O mar chamou, agora eu vou 
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Essa lua no céu que me sopra a verdade 
E logo eu vou saber quem sou 
(Segunda parte da música- Saber quem eu sou) 

 

 A partir desse momento, Moana decide o que é melhor para si, independentemente do 

lugar que deve ocupar, e consegue atravessar os recifes, mas ela não tem experiência 

nenhuma com navegação e está sozinha com o frango Hei Hei, o barco vira e ela acaba indo 

parar na ilha de Maui; respondendo a vaidade e a tentativa de heroísmo do semideus, Moana 

fala “você não é meu herói, e eu não estou aqui para ganhar um autógrafo” (MOANA, 2017). 

Nesse trecho percebemos que a autonomia exige conhecimento, e Moana por ser podada deste 

conhecimento junto com todas da sua ilha, não tinha nenhum sobre navegação. 

 

O que motiva o Espírito em suas viagens, o que impede de simplesmente desistir 
diante dos estágios sucessivos de sua jornada quando descobre seus próprios erros, é 
o desejo- o desejo de superar os obstáculos postos em seu caminho, porém, o mais 
crucial, o desejo de conhecer a si mesmo. (SALIH, p38, 2015) 
 

  Maui, contando os feitos dele como semideus, canta a música “de nada” para enganá-

la e prendê-la na caverna. “Seu miserável, desgraçado” (MOANA, 2017), - ao longo dos 

filmes a Disney vai modificando também o vocabulário, porque nos filmes das princesas 

consideradas “clássicas”, como Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida, era 

impensado uma princesa xingar -, mas como ela estava acostumada a subir nas vigas para 

consertar as estruturas das casas, ela consegue sair da caverna. 

 Sem empecilhos para ir na próxima missão, Maui pergunta “Você está pronta para 

enfrentar tudo isso” e Moana rebate “Não, e o senhor? ” (IDEM), ele desconversa dizendo que 

não vai entrar em uma missão com uma humana, para esconder o medo que ele estava 

sentindo, pois seus feitos e sentimentos aparecem em suas tatuagens, Moana percebe isso e 

começa a convencê-lo do papel de herói que ele tem que exercer, eles fazem um acordo de 

pegar o anzol e depois devolver o coração. 

 Moana pede ao semideus que a ensine a navegar, e o mesmo fala que a questão não é 

navegar, mas ser aventureiro e a chama de princesa, mas a jovem aventureira responde de 

imediato que não é uma princesa, é filha do Chefe, e ele diz que “dá no mesmo”, “tá de 

vestido e tem um bichinho de estimação, é uma princesa, não é uma aventureira e nunca será 

aventureira, e nunca conseguirá...” (IBIDEM), mas, o oceano dopa-o, fazendo com que Maui 

seja obrigado a ensiná-la. Vemos no esteriótipo de princesa, uma mulher que não é 

aventureira, que usa vestidos e tem um bichinho, ele limita totalmente o que ela pode fazer, 
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pelo simples fato de ser uma princesa. “Por exemplo, uma ‘princesa” era uma mulher da 

sociedade burguesa, a única que tinha condição social que as permitia uma educação 

diferenciada das mulheres de classe menos abastada” (QUEIROZ, p.1, 2015). 

    Eles chegam no reino dos monstros, onde o anzol está e Moana pergunta “Nós 

vamos para o reino dos monstros? ” E ele diz “Nós? Nós, não! Eu, você vai ficar aqui com o 

outro frango. Chamei ela de frango, porque os frangos são medrosos” (MOANA, 2017). Ao 

longo do filme, observamos que Hei Hei é um frango diferente assim como Moana, e que ele 

representa tudo o que ela não pode ser, medrosa.  

 

                                      Maui e Moana subindo para o mundo dos monstros. 

 
Fonte: Captura de Tela. 

 

 Moana ignora as provocações de Maui e escala a montanha, muito habilidosa por ser 

acostumada a fazer isso na ilha, ele a questiona, “Então, filhinha do chefe, você não devia 

estar na aldeia, cuidando dos bebês e tal? ” Ela o olha com cara de que não acredita que ele 

pode dizer isso, mostrando a visão machista que os homens e algumas mulheres têm delas 

mesmas, que precisam se limitar ao espaço privado, sendo “bela, recatada e do lar” 

(MOANA, 2017). 

 Maui tem problemas em se transformar e Moana o convence de que pode e que 

consegue, então, Maui conta que foi abandonado pelos pais e os deuses o pegaram e o 

transformaram em um semideus “Eles me fizeram Maui”, por isso ele queria o coração para 

os humanos, para ser amado, e Moana explica para ele, “mas os deuses não fizeram de você 

Maui, você fez”. Ele tenta novamente e consegue se transformar, eles vão a Te Fiti e Maui dá 

o controle do barco para Moana. “Moana, Moana, ela é demais” (IDEM).  

 A mensagem presente no filme, é da autonomia dos sujeitos, vemos que os mesmos 

são donos das suas escolhas e desejos. 
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Você foi sempre um orgulho 
Tão forte e especial 
Que ama o mar e seu povo 
De um jeito tão natural 

O mundo parece injusto 
E a história vai te marcar 
Mas essas marcas revelam 
Teu lugar 

Encontros vão te moldando 
Aos poucos te transformando 
E nada no mundo cala 
A voz que vem num encanto 
E te pergunta baixinho 
"Moana, quem é você " 
Moana tente, você vai se encontrar 

[Moana]Quem eu sou? 
Eu sou a filha de uma ilha 
E o mar chama por mim, de longe 
E o meu povo eu devo conduzir 
Com o passado eu aprendi 
Esse legado mora aqui, me invade 

Tanta coisa eu tive que enfrentar 
Encarei meus medos 
E o que eu tinha mesmo que aprender, na verdade 
O que sou, esse instinto 
Essa voz, já faz parte 
Do que me atrai nessa minha vontade 

Com você junto a mim posso ir bem mais longe 
Eu me encontrei, agora eu sei 
Eu sou Moana! 

                                             (Música completa- Canção Ancestral) 
                                             
                                              Moana e sua avó Tala. 

 
                                            (Fonte: Captura de Tela) 

 
 

Ela mergulha, pega o coração, conserta o barco e muda o discurso “Eu sou Moana de 

Motunui, vou embarcar no meu barco, vou cruzar o oceano e restaurar o coração de Te Fiti”, a 

partir desse momento ela percebe, que pode fazer o que quiser. Explica o plano a Hei Hei e 
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fala “Você não entendeu nada porque é um frango”, pois agora o medroso é o frango e não ela 

(MOANA,2017). 

Hei Hei salva o coração “Mandou bem” (IDEM), Maui aparece e enquanto ele luta 

com Te Ka, ele manda Moana ir lá e salvar o mundo. Maui golpeia Te Ka e o anzol se parte, 

restando a Moana enfrentar Te Ka sozinha. E ela descobre que na verdade Te Ka é Te Fiti. 

 

                                          Moana e Te KA. 

 
(Fonte: Captura de Tela) 

                   
                 Te Ka vira Te Fiti. 

 
(Fonte: Captura de Tela) 

A ilha mãe volta para o seu lugar, restaurando a ilha e Maui, assim, no fim, é Moana 

quem salva a si, ao semideus e ao universo, assumindo o papel que supostamente seria dele 

(do semideus), do masculino. Maui reconhece o espírito aventureiro da garota na narrativa: 

Moana, “Pode ir junto se quiser, meu povo vai precisar de um mestre navegador”, Maui 

responde, “Agora eles já têm uma”, e nas tatuagens dele aparece Moana em um barco 

(IBIDEM). 

O lugar destinado a uma pedra recebe o lugar da concha, demonstrando que ela 

finalmente conseguiu alcançar o lugar almejado, a descoberta foi feita e a mesma encontrou o 

espaço para sua autonomia. 

 

   Moana finalmente coloca sua pedra, uma concha. 

 
(Fonte: Captura de Tela) 
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    CONCLUSÃO: 
 

 Ao longo da história das mulheres percebemos mudanças significativas na nossa 

sociedade, provando que a mesma não é engessada, porém ainda conservamos práticas 

racistas, homofóbicas, machistas e etc. 

 Porém alguns setores, principalmente da cultura, procuram romper com as práticas 

assimétricas de gênero, e um deles é o cinema, que além de ser um entretenimento, ainda pode 

ser analisado como fonte para compreender a sociedade. 

  É fato que a Disney é uma empresa, portanto visa o lucro, no decorrer dos anos vemos 

os esforços para que diferentes públicos sejam atingidos, porém, através dos detalhes 

observamos que há ainda uma permanência e perpetuação de alguns discursos, como em 

Mulan temos o do casamento. 

 A princesa guerreira pode ter salvado a China, porém o mais importante para a honra 

da sua família seria um casamento com um par perfeito e que a mesma seguisse a cartilha da 

boa esposa, sempre obediente e silenciosa. Por mais que a heroína utilize de ações, os seus 

diálogos são pouquíssimos, reafirmando assim, o local do silêncio. 

  No segundo filme Moana temos um discurso de gênero presente, mas a mensagem 

principal é sobre a autonomia dos sujeitos, utilizando a metáfora do mar como o 

conhecimento, o desconhecido e os desejos pessoais em contrapartida com os recifes, 

barreiras que representam as normas impostas pelas sociedades. 

 Essas barreiras são quebradas de forma individual, mostrando que cada um é dono dos 

seus próprios anseios e realizações, suas escolhas definem quem você é, e não os outros. 

Atingindo um público diverso, principalmente por romper a necessidade de um par ideal, um 

príncipe encantado, colocando Moana, a nossa princesa, como a Chefe, a que tem o local de 

liderança, mostrando que à mesma cabe o lugar que escolher, não delimitando, mas 

ampliando horizontes. 
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