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Resumo 
 

Objetivamos discutir a Escola de Princesas, uma instituição que pretende transformar 
meninas em princesas. Atentamos ao discurso da Escola (site institucional) para 
compreender o que significa se tornar uma princesa na acepção da instituição. Como 
bases teóricas temos autores como Tomaz, Baccega e Teixeira que discutem sobre o 
sentido de infância na contemporaneidade, estereótipo e gênero e sexualidade. 
Recorremos às pesquisas bibliográfica e documental, utilizando técnicas de Análise de 
Discurso e de Imagem. Entre os aprendizados temos que a Escola de Princesas representa 
uma das vozes sociais que disputa espaço em nossa escala valorativa sobre a constituição 
em torno da ideia de gênero e, via de regra, procura germinar uma perspectiva reacionária 
do que é ser menina.  
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Introdução 

Esse artigo parte do nosso contato com o livro The Princess Problem: Guiding 

Our Girls Through the Princess-Obsessed Years, em tradução livre O Problema Com as 

Princesas: Guiando Nossas Meninas Pelos Anos de Obsessão Por Princesas, uma obra 

de Rebecca C. Hains, especialista em cultura midiática para crianças. Em suas reflexões, 

a autora explora quatro assuntos que, na sua percepção, constroem o que chama de cultura 

das princesas: (a) a força do licenciamento de marca e a segmentação de gênero; (b) os 

estereótipos de gênero, (c) a ênfase na beleza e a (d) limitação da representação racial.  

Primeiramente, Hains (2014) comenta sobre a força do licenciamento das 

Princesas da Disney. Em 2000, Andy Mooney, chairman de bens de consumo da Disney 

na época, criou a marca Disney Princess, que une e comercializa todas as princesas 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática DT8 Estudos Interdisciplinares da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação do 8o semestre do Curso de Publicidade e Propaganda da ESPM-SP. E-mail: 
nuraabdouni@hotmail.com 
3 Orientadora do trabalho e do artigo. Doutorada em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Professora dos cursos 
de graduação em Publicidade e Propaganda e em Ciências Sociais e do Consumo, na ESPM-SP. E-mail: 
rosilene.marcelino@outlook.com 
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Disney4. De acordo com Hains (2014), “enquanto os filmes das Princesas Disney 

arrecadaram mais de $2,6 bilhões em bilheterias ao redor do mundo, a marca Disney 

Princess arrecadou mais de $4 bilhões em vendas no varejo mundialmente” (p. 68). No 

livro, Hains (2014) entende a marca Disney Princess como uma Lifestyle Brand (em 

tradução livre, marca de estilo de vida) no sentido de que ela encontra-se entrelaçada com 

a identidade das pequenas e está em tudo e em todos os lugares. A marca não está presente 

apenas nos filmes e nos brinquedos, mas em alimentos, roupas, aplicativos, artigos para 

casa, por exemplo. A escritora também argumenta que a Disney expande a sua marca 

utilizando-se de produtos licenciados para os adultos também. A marca verte também em 

itens de luxo para mulheres como os sapatos inspirados na Cinderella de Christian 

Louboutin5; a coleção de jóias desenvolvida pela joalheria francesa Chopard e a linha de 

maquiagem feita em parceira da marca MAC Cosmetics.  

 Hains (2014) também explora porque o fenômeno das Princesas Disney é tão 

eficaz. De acordo com a autora, a maioria das crianças começam a prestar atenção em 

gênero quando elas entram na escola. Elas percebem que a sociedade é separada em 

“meninos” e “meninas”, “mulheres” e “homens” e tendem a caracterizá-las como opostos. 

As crianças procuram por indícios na cultura para determinar o que é uma menina e um 

menino. Elas encontram estereótipos como meninas possuem cabelo comprido e meninos 

cabelo curto. Meninas gostam de princesas e meninos gostam de carrinhos e super-heróis. 

Dos três aos seis anos, as crianças tipicamente brincam apenas com crianças do mesmo 

gênero e rejeitam tudo que é associado ao sexo oposto. A autora argumenta que essa é a 

maneiras delas expressarem quem elas são. Hains (2014) acredita que a Disney está 

“agressivamente” comunicando estereótipos para crianças dessa faixa etária, que usam os 

estereótipos para descobrir quem elas são. Esse tipo de estratégia resulta numa 

segmentação demográfica de gênero do mercado, o que na visão de Hains é negativa.  

 Em segundo lugar, a cultura das princesas estereotipa o comportamento e 

interesse das meninas. De acordo com a autora “os filmes de princesa, incluindo mas não 

limitando apenas os da Disney, ensina as meninas que elas devem ser bonitas e passivas” 

(HAINS, 2014, p. 2). As histórias das princesas “refletem a maneira como a sociedade 

                                                
4 SETOODEH, Ramin. Disney's $4b 'Princess' Brand. Disponível em: <http://www.newsweek.com/disneys-4b-
princess-brand-96993>. Acesso em: 17 fev. 2017.  
5 Christian Louboutin: Designer francês de sapatos identificáveis por suas solas vermelhas vendidas em boutiques de 
luxo. Disponível em: <https://global.britannica.com/biography/Christian-Louboutin>. Acesso em: 25 fev. 2017.  
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incentiva as meninas a serem dependentes e desemparadas, acreditando que um homem 

algum dia ira cuidar delas” (HAINS, 2014, p.161).  

 Além disso existe ênfase na beleza física que pode afetar a imagem corporal e 

a autoestima das meninas. A autora trata sobre o The Pretty Princess Mandate (em 

tradução livre, o Mandato da Princesa Bonita) que defende que a sociedade ocidental é 

tendenciosa em relação a pessoas bonitas e acreditamos que pessoas bonitas são mais 

felizes, têm mais sucesso, têm uma vida social mais agitada por exemplo que é enfatizado 

pela mídia constantemente. Não apenas isso, mas existe muita pressão para mulheres 

serem bonitas, mas os padrões culturais da beleza são irrealistas. A beleza estereotipada 

engloba: cabelo bonito, pele clara e sedosa, se referindo aos padrões de beleza caucasiano, 

olhos grandes, e um biotipo magro e curvilíneo. A mídia está, via de regra, dominada de 

imagens de mulheres jovens que são altas e magras, e a mídia quase nunca oferece outras 

percepções do que constituí a beleza. A maioria das bonecas destinadas as meninas 

seguem o Pretty Princess Mandate.     

Além do mais, Hains (2014) argumenta que há uma escassez na diversidade racial 

e cultural na cultura das princesas, que não reflete a realidade. Quando olhamos as 

bonecas Barbie negras, por exemplo, percebemos que estas têm exatamente o mesmo 

corpo e rosto das bonecas como pele branca. Isso significa que as características das 

bonecas estão seguindo os padrões caucasianos de beleza. De acordo com Hains (2014), 

na mídia como um todo, “pessoas negras são sub-representadas, marginalizadas, e 

estereotipadas, e mulheres negras são raramente apresentadas como sendo glamorosas 

como seus pares brancos” (HAINS, 2014, p. 209). Quando meninas de outras etnias 

internalizam o ideal da beleza branca, isso pode afetá-las no longo prazo. 

 O livro de Hains (2014) nos instiga a problematizar a cultura das princesas no 

Brasil. Notamos que no País, a despeito de eventuais críticas feitas `as princesas, existem 

instituições querendo transformar meninas em princesas instruindo-as a valorizarem a 

beleza exterior, a moda, a passividade, realização de tarefas domésticas e elementos nessa 

direção. Nesse sentido, trazemos aqui como objeto de estudo a Escola de Princesas, uma 

instituição criada em 2013 pela psicopedagoga Nathalia de Mesquita para ensinar 

meninas os “valores de uma princesa”6. A primeira unidade da escola abriu em Uberlândia 

                                                
6 HYPENESS. ‘Escola de Princesas’ que ensina etiqueta e tarefas domésticas levanta polêmica. Disponível em: 
<http://www.hypeness.com.br/2016/10/escola-de-princesas-que-ensina-etiqueta-e-tarefas-domesticas-causa-
polemica/>. Acesso em: 23 jan. 2017. 
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(MG)7 e, de acordo com Silvia Abravanel8, responsável por inaugurar a primeira unidade 

em São Paulo, a ideia da escola é resgatar "valores que estão se perdendo em meio à 

tecnologia (...) (e) resgat(ar) valores morais das meninas que estão iniciando a vida sexual 

cedo demais"9. A Escola ainda abrirá uma unidade no Rio de Janeiro e em Manaus.  

O curso tradicional10 tem três meses de duração e ensina meninas de quatro a 15 

anos de idade a arrumar o cabelo, se maquiar e organizar a casa, além das regras de 

etiqueta e culinária11. Outra atribuição da escola é ensinar sobre os “perigos” dos 

relacionamentos precoces, como gravidez indesejada, doenças sexualmente 

transmissíveis e “consequências sociais”12. De acordo com a dona da escola, as meninas 

devem evitar relacionamentos cedo para não ficarem com a imagem maculada13.  

Diante deste objeto nos questionamos: O que nos revela uma instituição que 

pretende ensinar apenas meninas a se tornarem princesas? Deste modo, objetivamos com 

este artigo analisar o discurso da Escola de Princesas a partir de seu site oficial. Para isso, 

dividimos nossas reflexões nos seguintes tópicos: (a) Referencial teórico, no qual 

tomamos contato com as transformações do conceito de infância ao longo do tempo; 

problematizamos ideias acerca da construção do gênero e refletimos sobre o conceito de 

estereótipo. Para isso recorremos a autores como Tomaz, Postman, Baccega, Louro e 

Teixeira. (b) Procedimentos metodológicos é o subtítulo em que buscamos esclarecer 

nossas operações metodológicas para a realização deste artigo. Já no tópico (c) Educação 

para a vida real? realizamos a análise da Escola das Princesas por meio dos discursos 

de seu site institucional.  

 

                                                
7 BARROS. Mabi. Silvia Abravanel lança Escola de Princesas — recatadas e do lar. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/entretenimento/silvia-abravanel-lanca-escola-de-princesas-recatadas-e-do-lar/>. Acesso em: 
23 jan. 2017. 
8 Silvia Abravanel: apresentadora do SBT e filha do empresário brasileiro Silvio Santos.  
9 GOMES. Marilise. Silvia Abravanel lança Escola de Princesas em SP: 'Resgate de valores morais'. Disponível 
em: <http://www.purepeople.com.br/noticia/silvia-abravanel-lanca-escola-de-princesas-em-sp-resgate-de-valores-
morais_a141735/1>. Acesso em: 23 jan. 2017.   
10 A Escola também oferece cursos de curta duração como o Chá de Princesas, workshop de 2 horas de oferece os 
fundamentos de etiqueta a mesa; o Aniversário de Princesa, festa de aniversário só para meninas que inclui aula de 
culinária, dicas beleza e moda e aula de etiqueta c mesa entre outros eventos. Disponível em: 
<http://escoladeprincesas.net/ws/>. Acesso em: 4 mai. 2017.     
11 BARROS. Mabi. Silvia Abravanel lança Escola de Princesas — recatadas e do lar. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/entretenimento/silvia-abravanel-lanca-escola-de-princesas-recatadas-e-do-lar/>. Acesso em: 
23 jan. 2017.  
12 HYPENESS. ‘Escola de Princesas’ que ensina etiqueta e tarefas domésticas levanta polêmica. Disponível em: 
<http://www.hypeness.com.br/2016/10/escola-de-princesas-que-ensina-etiqueta-e-tarefas-domesticas-causa-
polemica/>. Acesso em: 23 jan. 2017.  
13 HYPENESS.‘Escola de Princesas’ que ensina etiqueta e tarefas domésticas levanta polêmica. Disponível em: 
<http://www.hypeness.com.br/2016/10/escola-de-princesas-que-ensina-etiqueta-e-tarefas-domesticas-causa-
polemica/>. Acesso em: 23 jan. 2017. 
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Referencial teórico 

Nesta etapa de nosso trabalho, primeiramente, buscamos compreender as 

transformações no sentido de infância da modernidade à contemporaneidade. Neste 

sentido, segundo Ariès, citado por Tomaz (2015), o surgimento da infância moderna está 

ligado ao processo de escolarização das crianças, responsável por sua saída do ambiente 

laboral e à formação da família nuclear organizada em torno da criança, que se torna alvo 

de cuidados e investimentos. De acordo com Postman (1999), a leitura e a escola criam a 

idade adulta. No mundo medieval, todos compartilhavam o mesmo ambiente 

informacional e, portanto, viviam no mesmo mundo social e intelectual. Não havia a 

necessidade da ideia de infância porque não havia separação entre adultos e crianças, 

coloca o autor. Quando a prensa tipográfica chegou, a idade adulta tinha de ser 

conquistada e, para isso, teriam de apender a ler e escrever. Dessa forma, a visão 

desenvolvimentista (CASTRO apud TOMAZ, 2012) entende as crianças, desde meados 

do século XVII, como seres incapazes que precisavam de uma infância para desenvolver 

habilidades e capacidades que lhes permitissem atingir o ideal de um adulto. Contudo, de 

acordo com Tomaz (2016), nas últimas décadas do século passado, as ciências cognitivas 

e as ciências sociais questionaram a visão desenvolvimentista e formam uma sociologia 

da infância. Os childhood studies defendem que as diferenças entre um adulto e uma 

criança não estão naquilo que a criança ainda não é, mas nas experiências criadas por 

fatores como classe, raça, gênero, formação escolar, religião, localização geográfica etc. 

– diferenças que são socialmente produzidas e não naturais (TOMAZ, 2016). Dessa 

forma, Tomaz (2015) acredita que a infância não é um período natural da vida, mas uma 

construção social, ou seja, uma narrativa da experiência do que é ser uma criança 

produzida pelo adulto. Segundo Tomaz (2015), esses fatores criam uma variedade de 

maneiras de vivenciar a infância e levam a vários significados e possibilidades de 

infâncias. Nessa perspectiva, o que muda não são as crianças em si, elas não estariam 

deixando de ser criança mais cedo, mas os valores da sociedade é que são outros, 

representando-as, classificando-as e normatizando-as de modo adultizado e de acordo 

com os imperativos de nosso tempo (TOMAZ, 2015). 

A partir desse entendimento, uma dessas múltiplas experiências da infância seria 

a infância contemporânea. De acordo com Tomaz (2012), a infância contemporânea 

retrata crianças empoderadas, sabidas, conectadas, estimuladas a crescer, amadurecer e 

preparar-se para um futuro próximo de responsabilidades e desafios. Na virada do século 
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XXI, esta infância acelerada ou a adultização de crianças tem ganhado força. A ideia de um 

amadurecimento emocional e intelectual das crianças, entendemos, está presente nos ideias 

da Escola de Princesas. A Escola pretende ensinar meninas a crescer ou amadurecer sem 

demorar-se muito na infância e sem chegar com tanta pressa na vida adulta. De acordo com 

Tomaz (2012) há um repertório de condutas que são apresentadas às crianças para que elas 

(re)ajam segundo normas e padrões pré-estabelecidos na sua cultura. Essas normas são 

arquivadas ao longo do cotidiano, resultado das interações sociais: “São esquemas que ele 

[o indivíduo] encontra em sua cultura e que lhe são propostos, sugeridos, impostos por sua 

cultura, sua sociedade e seu grupo social” (FOUCAULT apud TOMAZ, p. 124). 

Em nossas reflexões também buscamos entender o que são estereótipos. Segundo 

Lippmann, citado por Maria Aparecida Baccega (1998, p. 8), estereótipos são "os padrões 

correntes, as versões padronizadas". Eles interferem nossa percepção da realidade, 

levando-nos a "ver" de um modo pré-construído pela cultura. Dessa forma, Bacega (1998) 

acredita que o estereótipo reflete com desvios a realidade pois há a predominância de 

subjetividade, que se manifesta sob a forma de elementos emocionais, valorativos e 

volitivos, trazendo juízos de valor preconcebidos e preconceitos. 

Eclea Bosi também citado por Baccega (1998) afirma que quando conhecemos a 

realidade, ocorre "um processo de facilitação”. Isto é, colhem-se aspectos da realidade 

previamente recortados e confeccionados pela cultura. Esse "processo de facilitação" resulta 

em uma simplificações dos fatos e acontecimentos sociais. O indivíduo acaba orientando-se 

através de estereótipos e de normas, buscando garantir a aceitação social. Dessa forma 

percebe-se que a Escola de Princesas oferece um tipo de estereótipo do que é ser menina e do 

que significa ser uma princesas ilustrado pelos cursos oferecidos e pelo discurso feito pela 

Escola em seu site institucional. Ao abordar o assunto do que significa ser menina, outras 

questões se fazem importantes para o artigo, como o conceito de gênero e sexualidade.  

Como mencionado acima, julgamos necessário conhecer a construção social de 

gênero e sexualidade. Segundo Scott citado por Teixeira (2009), o desenvolvimento dos 

papéis de gênero e a construção da identidade são socialmente construídos e aprendidos 

desde o nascimento, com base em relações sociais, culturais e históricas. A família, 

escola, igreja, instituições legais e médicas, a mídia, a publicidade e todos os meios de 

comunicação são responsáveis por disseminar valores e ideologias aceitos pela sociedade. 

“Dizem-nos o que vestir, como andar, o que comer (como, quando e quanto comer), (...) 

como “ficar de bem com a vida”, como se mostrar sensual, como aparentar sucesso, 
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como... ser” (LOURO, 2008, p. 19). De acordo com Louro (2008), essa construção é um 

processo que se dá ao longo da vida e nunca está acabado. Conforme Teixeira (2009), a 

noção de gênero é entendida a partir da percepção social das diferenças biológicas entre 

os sexos. Essas diferenças biológicas são construídas como justificativas naturais para as 

diferenças sociais entre os gêneros. Essa relação está baseada em oposições que 

determinam o masculino/feminino, como forte/fraco; grande/pequeno; acima/abaixo; 

dominante/dominado (BOURDIEU apud Teixeira, 2009). De acordo com Teixeira 

(2009) essas oposições/hierarquizações são arbitrários e são historicamente construídos. 

 Segundo Teixeira (2009), a representação é um dos processos sociais por meio 

dos quais diferenças são construídas ou modificadas. As representações são produzidas 

com base em características específicas de cada grupo social. Elas são importantes para a 

produção de categorias sociais, como gênero, raça/etnia, classe, sexualidade, geração. 

Elas transformam esses fatores em marcadores culturais construindo desigualdades. 

Teixeira (2009) argumenta que representações de gênero, raça e etnia, entre outras, são 

produzidas e reforçadas por meio de artefatos culturais. Algumas dessas representações 

estão “naturalizadas” e não pensamos em questioná-las (SABAT apud Teixeira, 2009).  

 

Procedimentos metodológicos 

 Neste artigo mesclamos em nossas problematizações pesquisas bibliográfica, 

documental e recorremos a técnicas para analise de imagem e de discurso. 

 Para a pesquisa bibliográfica, recorremos a autores e conceitos-chave para melhor 

interpretar a Escola de Princesas. Num primeiro momento, tomamos contato com o livro 

The Princess Problem: Guiding Our Girls Through the Princess-Obsessed Years escrito 

por Rebecca Hains, pesquisadora americana que aborda os desafios da chamada cultura 

das princesas muito presente nos Estados Unidos. Para conceber o que é infância nos dias 

de hoje, foram utilizados quatro artigos escritos por Renata Tomaz, pesquisadora 

brasileira chave para compreendermos a temática, e o livro o Desaparecimento da 

Infância, de Neil Postman. Já para compreender o que é estereótipo, tomamos contato 

com o artigo de Maria Aparecida Baccega, preparado para a revista Comunicação e 

Educação. Por último, para falar sobre o conceito de gênero e sexualidade, utilizamos 

artigos das autoras Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira e Guacira Lopes Louro. 

 Para a pesquisa documental, num primeiro momento, foram coletados reportagens 
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de revistas e sites brasileiros que tratavam da inauguração da unidade da Escola de 

Princesas em São Paulo por Silvia Abravanel. Os veículos utilizados foram: 

Contigo.uol.com.br, Hypeness.com.br, Veja.abril.com.br e Purepeople.com.br. Essas 

reportagens nos ajudaram a tomar contato, por exemplo, com os serviços oferecidos pela 

instituição e a conhecer o posicionamento dos veículos sobre a Escola. Num segundo 

momento de nossa pesquisa documental, elegemos o site oficial da Escola de Princesas 

como objeto de estudo, disponível no link http://escoladeprincesas.net/ws/. Recortamos, 

como pode ser visto no tópico seguinte, alguns trechos do texto do site e os 

problematizamos a partir de técnicas de análise de imagem e de discurso, pautando-nos 

em Iluska Coutinho e Eduardo Manhães. 

 Para a etapa de analise de imagem, foram utilizados fotografias que retratam a 

ambientação da instituição localizadas na aba eventos no site. A ambientação da Escola 

de Princesas nos permite entender como a instituição materializa seus valores e crenças. 

É nela que também conseguimos perceber com mais clareza o que significa ser uma 

menina e uma princesa para a Escola.  

 

Educação para a vida real?  

 A Escola de Princesas é uma instituição destinada a meninas entre 4 e 15 anos que 

tem como proposta transformar meninas em princesas. A Escola oferece as seguintes 

aulas no curso tradicional: Corte e costura, culinária, lavanderia, cabelo e maquiagem, 

higiene pessoal, organização pessoal, etiqueta à mesa, boas maneiras, postura corporal, 

educação financeira, primeiros socorros e educação sexual.  

 Ao entrar na homepage do site da Escola das Princesas, encontramos um texto 

explicativo sobre a escola e o que ela pretende oferecer as alunas na aba “A Escola”.  

 
A ESCOLA DE PRINCESAS é um projeto criado para levar a(s) (...) meninas, 
valores e princípios morais e sociais que as ajudarão a conduzir sua vida com 
sabedoria e discernimento (...).  
A ESCOLA DE PRINCESAS não é somente um curso de etiqueta ou uma escola 
de comportamento. Nós acreditamos na construção de um caráter sólido e 
incorruptível, resgatando os valores éticos e morais, na civilidade básica e 
queremos incorporar este pensamento (esta convicção) em nossos programas. 
(...) As meninas são encorajadas a aproveitar as qualidades positivas do caráter e 
do comportamento de Princesas – tanto reais quanto fictícias, bem como 
históricas ou modernas – e aplicá-las em sua vida. 
A Missão da Escola é oferecer serviços de excelência que propiciem experiências 
de natureza intelectual, comportamental e vivencial do dia a dia da realeza, para 
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meninas (...) que sonham em se tornar princesas e fazê-las resgatar a essência 
feminina que existe em seus corações. 

 

 Pode-se notar, pela descrição acima, índices de uma infância acelerada visto que 

a escola pretende ensinar as alunas “valores e princípios morais e sociais que as ajudarão 

a conduzir sua vida com sabedoria”. Em outras palavras, a Escola pretende educá-las 

“valores e princípios morais” porque elas terão que assumir responsabilidades num futuro 

próximo. Fica claro, também, por meio dessa afirmação, que a Escola procura orientar 

um estilo de vida que transforma as jovens em um “sujeito aceitável e coerente com as 

demandas das sociedades contemporâneas” (TOMAZ, 2012, p. 125).  

 Ainda se referindo ao texto da Escola, a instituição afirma que pretende “resgatar 

a essência feminina que existe em seus corações”. O que pode se concluir por essa 

declaração é que para ser uma princesa é necessário ser “feminina14”. Dessa forma, a 

Escola replica a noção do gênero feminino a partir de oposições feitas com base nas 

diferenças biológicas dos sexos. Nesse caso, portanto, meninas são femininas e meninos 

devem necessariamente serem másculos.  

 Na aba “A Escola”, encontramos, além do texto explicativo, um vídeo produzido 

pela Escola para apresentar a estrutura da Escola. As imagens exibem a decoração dos 

espaços e as alunas realizando atividades. Duas cenas chamam atenção: as alunas 

entrando em uma limusine e as alunas tirando selfies e fotos com smartphones. Essas 

cenas são marcantes porque retratam com clareza um público-alvo muito particular. Em 

outras palavras que tipo de menina eles procuram transformar em princesas. Com essas 

duas cenas vemos que a Escola procura por meninas de classe média e alta, urbanas, 

alfabetizadas, e que entendem de tecnologia. Não apenas isso, mas na filmagem não 

identificamos meninas de etnias diferentes. Observamos apenas meninas com pele 

branca, com biotipo magro, e com cabelos lisos e compridos.  
 

                                                
14 Em pesquisa documental, tomamos contato com a Revista Contigo. Em entrevista com Silvia Abravanel ele diz que 
“precisam(os) resgatar essa aura de princesa, trazer as meninas de volta para o mundo encantado, de lacinho rosa, 
maria-chiquinha”. Esse comentário revela sua percepção de feminino.  
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Figura 1: estudantes da Escola 

tirando fotos com smartphones15 

Figura 2: chofer abrindo a porta de 

uma limusine16 

 

 

Figura 3: logo da escola na 

limusine17 

 

 Outro aspecto relevante do site é o fato da instituição explicar, quais são as 

“características de uma princesa”18. Uma das características que deve ser ressaltada para 

a instituição é a Estética de Princesas. A Escola a define como “a aparência pessoal é o 

cartão de visitas de qualquer pessoa. Através dela, as pessoas conseguem fazer a leitura 

– total ou parcial – de tudo aquilo que somos, e até possuímos. Se quisermos causar boas 

impressões, à primeira vista, é o nosso caráter externo que irá nos revelar”. Aqui percebe-

se a aplicação do conceito da adultização da infância onde as meninas são encorajadas 

desde cedo a se preocupar com a aparência, atributo importante nas relações sociais para 

as mulheres. De acordo Tseëlon citado por Teixeira (2009), a aparência não só define a 

posição social da mulher, como influencia também aquilo que ela pensa de si própria e o 

modo como se apresenta. A aparência é interiorizada (pela mulher) como um traço do seu 

eu (...). Dessa forma, percebe-se “a existência de uma construção social baseada em 

valores que são ensinados” (TEIXEIRA, 2009, p. 46).  

 Outra característica de princesa que deve ser ressaltada é a “De princesa a rainha”. 

A Escola a define como: “o passo mais importante na vida de uma mulher, sem dúvida 

nenhuma, o matrimônio. Nem mesmo a realização profissional supera se expectativas do 

sonho de um bom casamento. Enfim, a ideia do ‘feliz para sempre’ é o sonho de toda 

Princesa”. Essa característica, além ter ligação com os contos de fadas, reproduz um dos 

valores burgueses sobre o papel das mulheres na sociedade, onde acredita-se que casar 

tem mais importância do que a realização profissional. Essa percepção é criticada por 

                                                
15 Foto retirada do vídeo encontrado na aba “a Escola”. Disponível em: <http://escoladeprincesas.net/ws/>. Acesso 
em: 15 mai. 2017.  
16 Foto retirada do vídeo encontrado na aba “a Escola”. Disponível em: <http://escoladeprincesas.net/ws/>. Acesso 
em: 15 mai. 2017. 
17 Foto retirada do vídeo encontrado na aba “a Escola”. Disponível em: <http://escoladeprincesas.net/ws/>. Acesso 
em: 15 mai. 2017. 
18 Ao todo a Escola lista seis características de uma princesa. Mas para esse artigo achamos relevante comentar 
apenas três.   
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Hains (2014) que em seu livro – baseada em depoimentos de pais e professores, por 

exemplo –, acredita que as princesas são construídas de forma limitada e manipuladora. 

As princesas devem ser bonitas; elas devem ser passivas; elas devem ser femininas; e sua 

única meta deve ser encontrar alguém, se apaixonar, casar e viver feliz para sempre; 

critica. Hains (2014) afirma que nos dias de hoje, muitos pais querem que suas filhas 

sejam saudáveis, empoderadas, com um senso de identidade, que não dependem de um 

relacionamento amoroso e com objetivos pessoais que vão além do matrimônio.    

 Outra característica de princesa que chama atenção é a “Castelo de Princesa”. A 

definição dessa característica é “(...) quando (uma princesa) vir a se tornar uma Rainha, 

(ela) (...) terá o seu próprio Castelo. Mas, para isso, toda Princesa deve saber como mantê-

lo em ordem e em bom funcionamento, ainda que seja somente para dar ordens a seus 

funcionários. Oferecemos aulas de organização e bom funcionamento doméstico (...)”. 

Aqui, novamente, percebemos a reprodução dos valores burgueses sobre o papel das 

mulheres, onde acredita-se que é ela quem deve garantir o bom funcionamento doméstico, 

ainda que seja “para dar ordens a seus funcionários”.  

 Tendo em vista o que foi comentado sobre as “características de uma princesa” e 

o texto explicativo da Escola, a instituição promete encorajar as meninas a aproveitar as 

qualidades do “caráter e comportamento de Princesas – tanto reais quanto fictícias, bem 

como históricas ou modernas (...)”. Se pesquisarmos algumas princesas e rainhas atuais 

vemos que algumas procuram se mostrar como realizadas em suas vidas pessoais e 

públicas. A Rainha Rania Al Abdullah, da Jordânia, por exemplo, coloca-se como uma 

defensora mundial da educação, da saúde e dos direitos das mulheres19. Algumas de suas 

iniciativas internacionais incluem: 1GOAL: Education For All, iniciativa que pretende 

garantir que crianças ao redor do mundo tenha a oportunidade de ir à escola até 2015 na 

qual a Rainha é Co-fundadora e Co-presidente20; United Nations Girls’ Education 

Initiative, parceria empenhada em melhorar a qualidade e a disponibilidade da educação 

para mulheres na qual ela atua como presidente honorária21. Ela também trabalhou com 

a ONU em seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a UNICEF onde atua 

                                                
19 BIOGRAPHY. Queen Rania. Disponível em: < http://www.biography.com/people/queen-rania-23468>. Acesso 
em: 1 mai. 2017.  
20 1GOAL EDUCATION FOR ALL. Disponível em: 
<http://www.join1goal.org/news_intern.php?page=8&NewsID=20>. Acesso em: 5. mai. 2017. 
21 UNITED NATIONS GIRLS EDUCATION INICIATIVE. Disponível em: < 
http://www.ungei.org/news/247_2489.html>. Acesso em: 5 mai. 2017. 



	  
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
40º	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Curitiba	  -‐	  PR	  –	  04	  a	  09/09/2017	  

	  

 12 

como Defensora Eminente das Crianças22. A Rainha também possui um doutorado 

honorário em "Desenvolvimento Científico e Cooperação Internacional" da Universidade 

Sapienza, Itália; Já Stéphanie, a Grande Duquesa Hereditária de Luxemburgo23, possui 

mestrado em literatura pela Universidade de Humboldt e fala fluentemente inglês, 

francês, alemão, luxemburguês e entende russo24. A Alteza Sereníssima Charlene 

Princesa de Mônaco, se destaca pelo seu talento atlético. Durante sua carreira como 

nadadora, ela participou das Olimpíadas de Sydney em 2000 e, em 2002, ganhou três 

medalhas de ouro na Copa do Mundo de natação e uma medalha de prata durante os Jogos 

da Commonwealth de Manchester25. Tendo essas realizações em mente, percebe-se que 

a Escola de Princesas não se espelha nas atuações feitas pelas princesas e rainhas de hoje. 

A instituição não oferece cursos de línguas, aulas de sustentabilidade, de cidadania, e de 

escrita e leitura que poderia ajudar as meninas a se aproximarem de ideias de cidadania. 

A Escola parece se preocupar apenas com aspectos voltados a moda, beleza, 

comportamento à mesa e tarefas domésticas.  

 Outro aspecto que deve ser ressaltado é o fato da Escola grafar nos textos do site 

as palavras princesa, rainha e castelo em letras maiúsculas (Princesa, Rainha e Castelo). 

Na língua portuguesa, emprega-se maiúscula inicial nos substantivos, adjetivos, 

pronomes e expressões que representem tratamento cortês ou de reverência quando vêm 

acompanhados de outra palavra a que se ligam diretamente, ou quando estão diretamente 

ligados a um ou mais nomes próprios ou a designativos de categoria, função ou 

qualidade26. Contudo, no discurso da Escola, não há palavras diretamente ligadas aos 

termos Princesa, Rainha e Castelo então a Escola obrigatoriamente teria que escrever 

princesa, rainha e castelo (em letras minúsculas) em seu discurso. Isso revela uma ênfase 

pela escola em palavras referentes ao universo das princesas para chamar atenção.  

 No site da Escola, é possível visualizar fotos do estabelecimento na aba 

“Estrutura”. Pelas fotos nota-se uma presença excessiva da cor rosa e do dourado na 

                                                
22 BIOGRAPHY. Queen Rania. Disponível em: <http://www.biography.com/people/queen-rania-23468>. Acesso 
em: 1 mai. 2017.   
23 Stéphanie, a Grande Duquesa Hereditária de Luxemburgo, é a única princesa listada que possui sangue nobre. Seu 
nome de soleira é Condesa Stéphanie Marie Claudine Christine de Lannoy filha do Conde Philippe de Lannoy e da 
Condessa Alix de Lannoy.  
24 BARGER, Brittani. Who is Stéphanie, Hereditary Grand Duchess of Luxembourg? Disponível em: 
<http://royalcentral.co.uk/europe/who-is-stephanie-hereditary-grand-duchess-of-luxembourg-61800>. Acesso em: 2 
mai. 2017. 
25 Charlene Wittstock. Disponível em: <http://swimhistory.org/champions/international-stars/charlene-wittstock>. 
Acesso em: 2 mai. 2017.  
26 Código de Redação Interinstitucional. Disponível em: <http://publications.europa.eu/code/pt/pt-4100702pt.htm>. 
Acesso em: 5 mai. 2017.   
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ambientação, objetos que fazem referências ao universo das princesas como coroas e um 

trono, um lustre de cristal, mobiliário que se assemelha aos utilizados na Idade Média, 

como uma cama com dossel, pratos de porcelana e talheres dourados, entre outros. Esses 

elementos criam uma atmosfera que reflete os valores da Escola e pode ser compreendida 

como um estereótipo do que se percebe como ser normal de um ambiente de uma princesa 

e de menina. Não existe uma paleta cromática e mobília definida para retratar o mundo 

feminino ou o mundo das princesas. Contudo, esses elementos estão presente no 

imaginário da sociedade como pertencente a esses universos. A paleta cromática e coroas 

também estão presentes no site institucional. Pelas fotos, nota-se também que as alunas 

devem usar uniformes. Há dois modelos de uniforme: camisa polo com saia de laço ou 

um vestido de mangas curtas. Independente da opção escolhida pela aula, os dois modelos 

são rosa pink. A aluna também pode usar acessórios no cabelo como tiaras com laços, 

coroas e presilhas. Além do fato de nenhuma das opções do uniforme serem consideradas 

confortáveis para uma criança, vemos novamente a presença do rosa, de laços e coroas 

símbolos que fazem referência ao universo feminino. 

 Outro aspecto relevante identificado nas imagens são os lembretes espalhados pela 

escola em forma de plaquinha que registram os deveres de todas as alunas. Alguns deles 

são: “Estética de Princesa: uma verdadeira Princesa mantém a postura de Princesa, não 

importam as circunstâncias”; “O Castelo de Princesa: uma verdadeira Princesa mantém 

seu Castelo impecável, não importam as circunstâncias”; “Etiqueta de Princesa: uma 

verdadeira Princesa se comporta como uma Princesa não importam as circunstâncias”. 

Além do fato das mensagens serem vagas, essas plaquinhas são a materialização das 

características de uma princesa e fazem referência aos cursos lecionados na escola.  

 

Considerações Finais  

 Ao longo do artigo problematizamos a cultura das princesas, apresentada por Hains 

(2014) e recorremos a autores e conceitos-chave para melhor interpretar a Escola de 

Princesas, como a adultização da infância, estereótipo e gênero e sexualidade. Ao entrar em 

contato com princesas e rainhas modernas, percebemos que a Escola de Princesas não se 

espelha em realizações feitas por nobres modernos. A Escola ressalta aspectos voltados a 

moda, beleza, comportamento à mesa e tarefas domésticas que evidencia um olhar 

reacionário sobre o que é ser menina. Preceitos acerca da cidadania, por exemplo, ficam à 
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margem, isto é, não integram a grade curricular. Entendemos, pelos autores e análises 

realizadas, que suas alunas têm de ser treinadas para futuramente assumir responsabilidades 

que terão que enfrentar na vida adulta como mulheres, o que revela a adultização da 

infância. A Escola procura indicar qual é a melhor forma para ir de uma infância protegida 

e dependente para uma adolescência independente e autônoma (TOMAZ, 2012). 

 Ademais, notamos que o target da Escola de Princesas é especifico. São meninas 

de classes média e alta, urbana, alfabetizada, preocupadas com a beleza, que entendem de 

tecnologia e que sejam “femininas”. O discurso e a estrutura da Escola são pautados na 

visão do que seria apropriado para o gênero feminino e para uma princesa que, como 

comentado no artigo, é construído a partir de elementos presentes no imaginário da sociedade 

como pertencente a esses universos. Contudo, vale ressaltar que apesar de estarem sendo 

treinadas para o universo adulto a Escola ainda se preocupa em oferecer um conteúdo e um 

ambiente que é adaptado a realidade infantil (a coroa, a cor rosa predominante, por exemplo, 

denota isso). A Escola não coloca em sua pauta temáticas sensíveis como violência, estupro, 

relacionamento abusivo, uso de drogas, aborto entre outros. Ao mesmo tempo em que há um 

incentivo à adultização de crianças (suporte para o amadurecimento das estudantes), há um 

esforço para conservar uma suposta inocência da infância.  
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