
 

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

 

 1 

 

A nova representação da mulher na Disney: um estudo de caso do filme “Moana – 

Um mar de aventuras”
1
 

 

Bruno Nascimento FERREIRA
2
 

Fernando Antônio Batista dos SANTOS JÚNIOR
3
 

Mariana da Cunha MARQUES
4
 

Janice Leal de Carvalho VASCONCELOS
5
 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE 

 

Resumo 

 

O presente artigo visa analisar a mudança na representação da mulher na Disney, tendo 

como case o filme “Moana: Um Mar de Aventuras”. Independente e empoderada, a 

protagonista tenta atender às expectativas de um novo público que já está saturado das 

representações ultrapassadas da imagem da mulher em produções audiovisuais. Com 

isso, iremos abordar como a Disney agregou valores do feminismo no seu discurso 

como forma de criar uma relação com seus clientes por meio da identificação e assim, 

acontecendo o ato do consumo. A discussão abordará algumas reflexões sobre 

comunicação e a promoção de um discurso baseado nos valores sociais como forma de 

incitar o ato de consumo à luz de Giglio (1996), Kotler (2007), Lypovetsky (1989), 

Fontenele (2002) e Baudrillard (2006). 
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Introdução 

 

         Segundo Dias e Cassiano (2010) a imagem da mulher está passando por um 

processo de transformação. Durante muito tempo, a representação feminina era 

fortemente ligada aos estereótipos que relacionavam a imagem feminina à figura de um 

ser frágil, indefeso, dependente, do lar ou inferior ao homem. 

         Com o passar dos anos, os ideais do movimento feminista foram ganhando cada 

vez mais espaço nos mais diversos âmbitos sociais. O movimento coloca em discussão 

questões sobre sexo e gênero, trazendo como ideal a formação de mulheres líderes e 
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independentes. A repercussão de tais valores culminou em uma nova percepção do 

público feminino sobre o que é ser mulher na sociedade contemporânea. Ao tomarem 

consciência de suas potencialidades e autonomia para ocuparem qualquer espaço que 

desejarem, as mulheres passaram a questionar os produtos que não se identificavam 

mais. 

         Desta forma, tem-se observado que o debate sobre a representatividade feminina 

está cada vez mais em pauta nos meios de comunicação de massa e nas produções 

midiáticas, como no cinema, na literatura e na música. As produções atuais tiveram que 

rever seus posicionamentos para estarem condizentes com os valores e os ideais dos 

seus consumidores no contexto atual. 

 Tal postura pode ser observada na mudança da representação feminina nas obras 

cinematográficas da Disney. Segundo Aguiar e Barros (2015, p. 1), grande parte dos 

filmes dos Estúdios Disney “colocam como estrela principal as princesas, figuras que 

despertam o imaginário infantil com sua beleza, seus vestidos suntuosos e castelos 

imiscuídos em luxo e pompas.” Para Aguiar e Barros (2015), as famosas princesas da 

Disney exercem influência principalmente nas meninas que veem os seus filmes, 

servindo como exemplo de modelo de conduta e, portanto, acabam afetando na 

formação de seus valores e princípios. 

Ultimamente, a Disney vem quebrando estereótipos e empoderando as 

personagens femininas em seus longas-metragens mais recentes. Neste presente artigo, 

faremos um estudo de caso da personagem Moana, protagonista do filme “Moana: Um 

Mar de Aventuras”. Independente e empoderada, ela tenta atender às expectativas de um 

novo público que já está saturado das representações ultrapassadas da imagem da 

mulher em produções audiovisuais. 

 Com isso, o objetivo deste trabalho é discutir como os meios da mídia se 

apropriam de valores sociais e se utilizam disso como uma forma de suscitar a 

promoção de valores, criando uma relação com seus clientes por meio da identificação e 

assim, acontecendo o ato do consumo. Desta forma, tomamos como exemplo para esta 

análise o filme Moana, com o embasamento teórico de Giglio (1996), Lypovetsky 

(1989) e Fontenele (2002). 
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Disney e as princesas 

 

Criada em 1923, a Walt Disney Company é uma multinacional norte-americana 

de mídia de massa. A empresa é considerada como uma das companhias midiáticas no 

meio da animação com maior índice de influência no mundo
6
. Uma das franquias 

pertencentes à empresa é “Disney Princesas”, linha que retrata contos de fada, tendo um 

grupo de princesas como protagonistas nas histórias. 

Nesse cenário, os filmes de animação voltados para as crianças (e 

baseados em contos de fada), assim como a escola, transmitem (por 

meio da intertextualidade, principalmente) aos pequenos cinéfilos, 

normas, valores e significados. Talvez, por isso, seja preciso um olhar 

mais criterioso em relação ao discurso empregado acerca das formas e 

concepções do que é ser mulher e homem na sociedade e, em 

consequência, se estabelecem as relações sociais entre os sujeitos. 

(JUNGES, 2011, p.14 apud AGUIAR E BARROS, 2015, p. 2) 

As famosas princesas da Disney exercem influência principalmente nos 

consumidores que veem os seus filmes, servindo como exemplo de modelo de conduta 

e, portanto, acabam afetando na formação de seus valores e princípios. Segundo Tinoco, 

Ferraz, Lira e Covaleski (2016), por muito tempo, as animações com as temáticas das 

princesas, atrelava a imagem feminina voltada para conceitos padrão de beleza. 

Alinhada a isso, Aguiar e Barros (2015), revelam que a forma como as princesas eram 

abordadas nas animações culminava na promoção de uma imagem idealizada e 

submissa do gênero feminino, sendo retratado pela estrutura patriarcal. 

Estimuladas por este mundo de fantasia, as crianças crescem e 

desenvolvem suas expectativas com base em um mundo irreal, que 

existe apenas nos filmes e nos contos que eles narram: a espera pelo 

príncipe encantado, a beleza estereotipada e a certeza do final feliz. 

(AGUIAR E BARROS, 2015, p. 1) 

No ano de 1937, foi lançado “Branca de neve e os sete anões”, o primeiro longa-

metragem de animação da Disney, no qual também encontramos a primeira mulher 

protagonista de uma animação. Na animação, a princesa era um retrato de como a 

mulher era vista pela sociedade naquela época: cuidava primordialmente do lar e tinha 

um papel passivo nas decisões, logo era dependente de homens para tomar decisões. A 

maior relevância desse longa-metragem se dá pelo até então inédito protagonismo 

feminino. 
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Seguindo a ordem cronológica do lançamento das animações, encontramos 

Cinderela, uma produção audiovisual da Disney de 1950. A protagonista é uma bela 

jovem, alta, magra, de cabelos loiros, pele branca e olhos azuis. No longa-metragem, o 

foco do enredo se constrói no romance entre Cinderela e o príncipe encantado, sendo 

uma típica narrativa dos contos infantis representados nos filmes da Disney por um 

longo período.  

De acordo com Mendes, Vaz e Carvalho (2015) a década de 60 representou um 

marco na luta pelos direitos e representatividade feminina. O protesto “queima de 

sutiãs”, manifestação feminista que aconteceu nos Estados Unidos, é considerado o 

como um dos grandes eventos que deram início aos questionamentos sobre os padrões e 

dogmas sociais e patriarcais, protestando contra a “ditadura da beleza” que é 

historicamente imposta pela sociedade e incessantemente pregado pela mídia. Neste 

cenário, as mulheres começaram a questionar mais o papel social que era imposto a elas, 

e passaram a lutar por seus direitos. Consequentemente, a empresa precisou acompanhar 

essa mudança e se adaptar a esse novo público. 

Uma das primeiras personagens femininas a se desvincular dessa imagem de 

princesa recatada foi Ariel, na animação “A Pequena Sereia”. Insatisfeita com a sua 

vida, a sereia é movida pelo desejo de explorar o mundo humano, entretanto essa 

vontade é prontamente reprimida pelo seu pai, que a proíbe de desbravá-lo. A narrativa 

se desenvolve ao redor da história de amor entre Ariel e de um príncipe que ela se 

apaixona ao encontrá-lo na terra, seguindo novamente a mesma fórmula de sucesso dos 

filmes anteriores. 

O cenário começa a mudar de fato a partir do lançamento de filmes de animação 

como “A Bela e a Fera”, na década de 90. Nele, o maior desejo da protagonista não é 

mais conhecer um homem e se casar, mas sim viajar e explorar novos rumos. No 

enredo, ela é bastante independente e está sempre recusando as tentativas de 

aproximação do príncipe. De forma semelhante, Jasmine é uma personagem do filme 

“Aladdin” que tem as suas inquietações sobre a sua cultura, e revela uma postura firme 

e forte, sabendo dar ordens e dizer o que quer. “Aladdin” foi um dos primeiros filmes de 

animação da Disney a retratar o Oriente Médio, abrangendo cada vez mais novas 

pessoas com diferentes culturas. 
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Em contraposição às inúmeras princesas que estão em acordo com o estereótipo 

de mulher frágil, são poucos os filmes que se desviam desse padrão. Filmes como 

“Mulan”, “A Princesa e o Sapo”, “Valente”, “Frozen - Uma Aventura Congelante” e 

inclusive o presente objeto de estudo “Moana - Um Mar de Aventuras”, são as 

tentativas mais recentes da Disney de desviar-se dos estereótipos de princesas 

convencionais com linguagem corporal delicada e graciosa, falas doces, e aparência 

elegante. O foco da abordagem vem deixando de ser na parte estética das personagens 

para passar a ser no comportamento delas, muitas vezes de mulheres independentes que 

correm atrás dos seus sonhos e objetivos. É visível a mudança que vem acontecendo no 

estereótipo de princesa da Disney, que está passando a valorizar a imagem da mulher 

como indivíduos fortes e capazes, e não apenas enaltecendo as suas aparências, 

desconstruindo assim os padrões de feminilidade e masculinidade previamente 

exaltados. 

A Disney está presente no imaginário de muitas pessoas desde pequenos. Os 

valores e princípios abordados nos filmes e desenhos têm um impacto muito forte na 

formação dos conceitos e valores que seus consumidores levam para a vida toda. Tendo 

consciência da importância desse poder da relação entre a marca e os seus clientes, a 

empresa cada vez mais vem adaptando suas produções em consonância com a realidade 

contemporânea, tentado implantar sentimentos de igualdade e respeito em suas 

produções como sua promessa de valor para permanecer influente. 

 

Comunicação, o consumidor e a necessidade de representatividade 

 

Atualmente, observamos que o feminismo está em pauta em diversas produções 

midiáticas. De acordo com Pedrazza e Kurtz (2016) as temáticas pertencentes ao 

movimento estão ganhando cada vez mais espaço nas temáticas retratadas nos meios de 

comunicação de massa, fenômeno que McCombs (2009 apud Pedrazza e Kurtz, 2016) 

denomina como “teoria da agenda”. 

A dinâmica criada pela cultura de massa é pautada no lucro e no contínuo 

processo de consumo. Desta forma, a incorporação desses discursos é uma forma da 

marca permanecer ligada ao seu cliente. Segundo Pedrazza e Kurtz (2016), a teoria da 

agenda diária define as temáticas que serão repercutidas na sociedade. A mídia abarca 
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uma temática relevante e passa a retratar em evidência, o que é incorporado pelo 

público.  

A publicidade soube adaptar-se muito depressa a essas transformações 

culturais, conseguiu construir uma comunicação afinada com os gostos 

de autonomia, de personalidade, de qualidade da vida, eliminando as 

formas pesadas, monótonas, infantilizantes da comunicação de massa. 

(LIPOVETSKY, 1989,p. 190) 

A cultura da mídia se apropria dos valores debatidos existentes em sociedade 

para transformá-los em sua proposta de valor, fazendo com que os seus seguidores se 

identifiquem e assim aconteça o consumo. Ao trabalhar com essas temáticas sociais, a 

marca expressa lutas e discursos sociais existentes, se relacionando com as pessoas, e 

paralelamente promovendo um discurso que envolve a formação de identidade e dá 

sentido ao mundo, como afirma Baudrillard (2006, p. 184) quando afirma que “a 

persuasão, como diz Packard, faz-se clandestina, mas não visa tanto "à compulsão" de 

compra e ao condicionamento pelos objetos, quanto à adesão ao consenso social que 

esse discurso sugere: o objeto é um serviço, é uma relação pessoal entre você e a 

sociedade.” 

Para Kotler e Armstrong (2007), a essência do marketing está centrada em um 

processo de troca. Desta forma, o processo de consumo não deve ser considerado 

apenas como a transferência de produtos entre produtor e consumidor, sendo necessário 

refletir sobre o processo e o relacionamento entre os agentes envolvidos. 

Em consonância a isso, Karsaklian (2004) defende que o ato de consumo está 

ligado ao que o consumidor vive. O ciclo social ao qual pertence, os princípios e ideais 

debatidos no contexto histórico-social o qual esse indivíduo está inserido vão revelar 

que tipo de consumo realiza. Esses valores constroem os papéis sociais, tendo um forte 

papel de influência sobre o processo de escolha dos tipos de produtos e serviços a serem 

consumidos. 

Ao analisar os grupos sociais, podemos observar como é construído o processo 

de identificação do consumidor. Tal prática abre perspectivas para compreender a 

compra e o consumo de vários produtos e serviços. A escolha por determinado produto 

ou marca expressa, de certa forma, a pertença a determinados grupos sociais e seus 

valores. 
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Uma técnica útil para relacionar valores com atributos de produto é 

conhecida como escala e é útil na segmentação de mercados, bem como 

no desenvolvimento de estratégias de produto e comunicações para 

alcançar estes mercados. Valores são as trans-situacionais que servem 

ao interesse de indivíduos ou de coletivos de pessoas e expressam 

motivações universais ou tipos de valor. Tais motivações ou tipos de 

valor são os princípios orientadores nas vidas dos consumidores. Os 

valores servem aos interesses individuais de realização, autodireção e 

estimulação. Interesses coletivos podem estar relacionados como tipos 

motivacionais, representando benevolência, conformidade e segurança. 

(SANTOS E TAVARES, p. 138) 

         Kotler e Armstrong (2007, p. 4) vão além, afirmando que “o Marketing pode ser 

definido como o processo pelo qual as empresas criam valores para os clientes e 

constroem fortes relacionamentos com eles para capturarem o seu valor em troca”. 

         Segundo Giglio (1996), o marketing é considerado como um conjunto onde 

estão reunidas ações orientadas para os consumidores, tendo como princípio um 

marketing integrado que tem como finalidade gerar a satisfação do cliente como o 

fundamento maior para atingir as metas. Todos as ações devem ter como foco o 

consumidor, partindo das necessidades dos clientes e retornando com soluções que os 

satisfaçam.  

Não foi senão por uma analogia insidiosa que se pôde ver na 

"programação" da vida cotidiana e na criação das necessidades uma 

manifestação totalitária do poder: a publicidade tem a distingui-la o fato 

de que não visa reformar o homem e os costumes; na realidade, toma o 

homem tal como ele é, empenhando-se apenas em estimular a sede de 

consumo que já existe. Lançando continuamente novas necessidades, a 

publicidade contenta-se em explorar a aspiração comum ao bem-estar e 

ao novo. (LIPOVETSKY, 1989, p. 193 - 194) 

Em um momento onde se está discutindo muito o processo de construção de 

uma identidade feminina voltada para a emancipação política e social da mulher, 

trabalhar com a imagem da mulher, destacando a independência e o protagonismo 

feminino é uma forma da Disney cativar o seu público. 

 

A história de Moana 

 

A história contada em “Moana - Um Mar de Aventuras” tem como cenário o 

Pacífico, e traz consigo várias crenças da cultura polinésia. O longa-metragem foi 

dirigido por Ron Clements e John Musker, dois cineastas que já trabalharam em outros 

clássicos da Disney, como “A Pequena Sereia” (DISNEY, 1989) e “Alladin” (1992).  
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O filme retrata inicialmente a protagonista Moana e outras crianças da ilha 

ouvindo as histórias contadas por sua avó, Tala. Apesar de muitas vezes assustadoras, as 

histórias exerciam fascínio sobre as crianças, que tinham a oportunidade de praticar a 

sua imaginação. No trecho abaixo está inserido um dos relatos feitos por Tala: 

Primeiro havia só o oceano, até que a ilha mãe emergiu, a Te Fiti – 

cujo coração tinha o poder de criar, por si só, vidas, o que era 

compartilhado com o mundo e em comunhão com a natureza. Mas, o 

desejo de usurpar o poder fez com que alguns homens desejassem 

tomar o coração da ilha. Um dia, Maui, um semideus que se 

transformava em muitos animais e com isto tinha muitos atributos, 

conseguiu com seu anzol mágico roubar o coração de Te Fiti e, a partir 

deste momento, a ilha começou a ruir e a natureza a secar. [A inflação 

do ego pelo poder usurpou a capacidade criativa e geradora.] 

Começaram a faltar peixes, os cocos estavam secos e endurecidos, 

todos estavam confinados na ilha pelo medo. (MAIA, 2017, p. 2) 

 

Aos 16 anos de idade, o pai de Moana a leva para uma montanha em que havia 

uma pilha de pedras, cada uma delas deixada ali por líderes, que por meio destas 

queriam representar a sua marca. Futuramente, Moana seria a herdeira de seu pai e 

também teria sua marca deixada ali. Após a viagem à montanha, a avó da personagem 

principal levou a neta a uma caverna para tentar esclarecer as inquietações que sempre 

estiveram presente na vida dela, sobre quem ela estava destinada a ser e qual era 

realmente o seu lugar.   

Uma das histórias contadas pela avó foi quando Maui, roubou o coração da 

deusa Te Fiti e teve que fugir, mas precisou enfrentar o monstro Te Ka, que também 

queria o coração. Durante a disputa, este se perdeu no oceano, juntamente com Maui e 

seu anzol mágico. Dessa forma, a escuridão se espalhou pelos mares, obrigando os 

chefes de aldeias a proibirem que o povo velejasse, em prol da sua própria proteção, o 

que fez com que a ilha ficasse aprisionada. A única forma de salvar a ilha seria 

encontrar Maui e fazê-lo devolver o coração de Te Fiti. Este segredo foi revelado por 

Tala à Moana e a partir daí a protagonista começou a entender o sentimento que tinha 

em relação a se aventurar e descobrir os mares, mas que sempre foi desaprovado por seu 

pai, e, consequentemente, por sua mãe, que apesar de não impedir a filha também não 

contrariava seu marido. 

Em seguida, a avó de Moana adoece e antes de falecer diz para Moana que ela 

precisa ouvir o que seu coração diz, e que ela havia sido escolhida pelo oceano. Com 

isso, ela passa a entender o seu fascínio sobre o mar e resolve seguir os seus anseios e 

ajudar seu povo. Dessa forma, ela parte em busca de seu caminho, em direção ao 
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oceano. Essa atitude só foi realizada após Moana ser encorajada pela avó e pela própria 

mãe, que a ajudaram a fugir da ilha antes que o seu pai percebesse o que estava 

acontecendo e tentasse impedir a sua aventura rumo ao desconhecido. 

Durante o trajeto enfrenta os mais diversos problemas, desde tempestades à 

escuridão, mas consegue, finalmente, chegar a uma ilha onde encontra Maui, que apesar 

da sua insistência não aceita acompanhá-la para reaver o coração de Te Fiti. O único 

objetivo dele era recuperar o seu anzol mágico perdido. Durante o decorrer da narrativa, 

Moana e Maui acabam se tornam amigos e conseguem salvar o coração da ilha juntos.  

Em certo momento do filme, o semideus descobre que seu anzol está estragado e 

fica furioso, transformando-se em pássaro e deixando a jovem sozinha. Ela decide 

devolver o coração de Te Fiti de volta ao mar, uma vez que achava não ser capaz de 

suportar a missão. Neste momento, aparece uma raia na água, e a jovem logo associa o 

animal a sua avó falecida, que antes de morrer havia dito-lhe que quando ela precisasse 

era estaria lá para ajudá-la, adquirindo a forma do animal. Assim, ela se fortalece e 

resolve continuar e Maui reaparece para ajudá-la a derrotar o monstro Te Ka. Após 

alcançar o seu objetivo e conseguir trazer de volta a luz, ela volta para a ilha de onde 

veio, reencontrando os seus pais, que estavam desesperados com o seu sumiço. Depois 

ela volta até a montanha que visitara antes com seu pai e coloca sua concha sobre a 

pilha de pedras de seus ancestrais.  

A avó Tala diz: “A voz que vem num encanto e te pergunta baixinho: Moana 

quem é você? Sussurra que a estrela vai te guiar, essa voz é sua. Tente, você vai se 

encontrar...” (trecho do filme) e a protagonista responde: 

Tanta coisa eu tive que enfrentar. Encarei meus medos. O que eu sou, 

este instinto, esta voz me atrai. Com você junto a mim, posso ir bem 

mais longe. Eu me encontrei, agora eu sei: eu sou Moana! Atendi teu 

chamado. Minha missão é encontrar o meu lugar. (trecho do filme)  

(MAIA, 2017, p. 5) 

Esta citação deixa claro que Moana finalmente conseguiu descobrir quem era, 

com sua independência e coragem consegue entender qual o seu papel enquanto líder do 

seu povo e isso retrata uma nova visão da protagonista feminina.  

Observamos que a forma como a protagonista da animação é construída dá 

espaço para um processo de identificação pelo público infantil. Isso se dá pois o 

universo onírico e mágico que é criado pela Disney possibilita que o público se projete 
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na personagem Moana, abstraindo as características da personagem e relacionando com 

as suas vivências pessoais.  

 

Moana, a princesa empoderada 

 

Uma das temáticas que diferem a protagonista do filme das demais princesas na 

franquia é sua aparência. Moana possui pele bronzeada e cabelos crespos, e é uma 

personagem incomum, se observarmos a estética da linha do tempo de produções da 

Disney. A trama aborda sobre o processo de autoconhecimento da protagonista e a sua 

ligação com seu lugar de origem. Diferentemente da maiorias das produções 

audiovisuais do gênero, o filme não aborda nenhum romance. Moana não fica à espera 

do príncipe encantado, nem se enquadra na imagem de mulher frágil. 

 

Figura 1 - Moana Waialiki, protagonista do longa-metragem. 

 

Ao contrário do que era retratado em produções antigas da companhia, 

atualmente pode-se observar essa nova tendência, em que o final feliz da princesa não 

está diretamente associado ao casamento ou a busca pelo amor verdadeiro. Tal 

estratégia está em consonância com o processo de empoderamento das mulheres, que 

busca transformar diversos padrões antes instituídos como obrigatórios pela sociedade. 

Além da figura empoderada da heroína, a deusa Te Fiti também segue essa 

linha, já que ela é interpretada como a grande Deusa da natureza e a responsável pela 

criação, o que remete a uma visão típica de sociedades matriarcais, em que a mulher era 
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vista como fonte de fertilidade. O fato da jovem ter sido escolhida para recuperar o 

coração de Te Fiti e salvar a ilha também remete a isso, já que ela passar a ser, de certa 

fora, a “herdeira” da Deusa. 

Outro aspecto que chama a atenção no decorrer da trama é a postura adquirida 

pela protagonista, de uma personagem firme e decidida, mas que sempre acaba sendo 

submetida às vontades do seu pai, como figura masculina e chefe da sua tribo, assim 

como sua mãe, que molda as suas atitudes em respeito ao seu marido.  

 

Considerações finais 

 

O presente trabalho buscou analisar a nova forma que a figura feminina vem 

sendo retratada, trazendo uma discussão sobre o uso dos valores sociais como 

ferramenta de promoção das marcas e sua influência no comportamento do consumidor. 

Observamos que a ressignificação do papel da mulher foi um fenômeno social 

que tem refletido diretamente em diversas expressões e produções midiáticas, incluindo 

as cinematográficas. Com o passar do tempo, o discurso proferido através das princesas 

vai ganhando novos valores e atitudes condizentes com a evolução social. 

Em um cenário cada vez mais competitivo, somos bombardeados com uma 

infinidade de informações diversas sobre os produtos e serviços oferecidos. Para se 

destacar no mercado, pensar na reputação da marca é fator determinante.  

No era do marketing voltado para os valores sociais, os debates sobre questões 

de “gênero”, emancipação política e social da mulher começam a criar ainda mais força, 

fazendo com que as pessoas passem a contestar mais os processos discriminatórios e 

machistas, fazendo com que as empresas repensem sobre determinados valores. 

A função da marca é indicar o produto, sua função segunda é mobilizar 

as conotações afetivas: "Na nosssa economia fortemente competitiva, 

poucos produtos conservam por longo tempo uma superioridade 

técnica. É preciso lhes dar ressonâncias que os individualizem, dotar-

lhes de associações e de imagens, dar-lhes significações em numerosos 

níveis, se quisermos que se vendam bem e suscitem apegos afetivos 

expressos pela fidelidade a uma marca" (Martineau, op. cit., p. 75 apud 

BAUDRILLARD, 2006, p. 199 - 200)  

Influente no cenário midiático mundial desde , a Disney esteve presente na 

imaginário popular, sendo um agente atuante, mesmo que indiretamente, na formação 
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dos valores e da percepção de muitas pessoas. Tendo ciência desse poder, a marca 

Disney procura se reinventar, inserindo temáticas sociais que tem ganhado força no 

meio social e cultural, implantando sentimentos de igualdade e respeito em seus longas-

metragens. A projeção da imagem que a marca pretende transmitir no imaginário dos 

consumidores quando são colocados em comparação com os concorrentes. 
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