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Resumo 
 
Este trabalho discute a representação de estereótipos de gênero a partir de personagens             
femininos da Disney. Selecionou-se, como eixo central, a personagem Moana,          
protagonista do filme Moana – Um mar de aventuras, estreado em 2016, de modo que               
pudesse ser assimilado como as personagens simbolizam os valores femininos e como            
estes se relacionam com o status quo da sociedade de cada época. Adotou-se, como              
procedimento metodológico, a pesquisa histórica, bibliográfica e de campo, uma vez           
que foi necessário acionar, no caso deste último, o olhar crítico para apreciar a produção               
audiovisual Moana, buscando compreendê-la à luz da teoria de gênero e da experiência             
social. Considerou-se que a personagem Moana, diferentemente de outras criadas pela           
Disney, pois desconstrói estereótipos de gênero e revela um modelo de ser feminino             
compatível com os valores contemporâneos e a luta feminista.  
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As narrativas de conto de fadas geram certo fascínio em pessoas de diferentes faixas              

etárias, devido a mensagens de valor que essas histórias carregam. A Disney, nesse             

sentido, tem popularizado este encantamento, por meio das animações que fazem           

sucesso, desde a primeira metade do século XX. Diversas animações de princesas têm             

ganhado o cenário internacional e atraindo pessoas de todas as classes sociais, as quais,              

muitas vezes, absorvem os valores transmitidos por tais narrativas e os projetam em             

suas vidas, fazendo delas modelos de vida e objetivos a serem conquistados, muitas             

vezes de modo involuntário, a partir de uma consciência construída socialmente. O            

sucesso de determinadas narrativas de princesas é tão alto que diversas delas são             

reconstruídas, de modo que seus valores passam a se perpetuar na sociedade,            

consolidando-se no imaginário social e alimentando diversas fantasias.O último filme          

que foi lançado da Bela e a Fera (2016) é um exemplo disso, cuja edição chega a sua                  

décima terceira narrativa, de acordo com Natália Bridi, jornalista do UOL .  4

Reflexo desses valores que são transmitidos é quando se presencia, por exemplo,            

meninas sonhando com o príncipe encantado ou com o casamento dos sonhos, o qual              

deve ser realizado em um castelo, à moda das grandes celebrações dos filmes de              

princesa. Isso é tão presente em nossa realidade social que diversas celebridades buscam             

realizar seu casamento em grandes castelos, como os que estão presentes na Europa,             

reproduzindo os sonhos criados pela Disney. Com uma rápida pesquisada no Google, é             

possível perceber diversas associações desses casamentos com o universo da Disney e            

de seus personagens, como a Cinderela, entre outras.  

Sem dúvidas, o cerne da questão é que o universo da Disney, à medida que representa                

determinados valores femininos situados historicamente, contribui para fortalecer        

estereótipos em torno do gênero, projetando valores a serem seguidos e sonhos a serem              

alcançados. De acordo com Laura M. Holson, do New York Times, pode-se encontrar             

na Disneyworld, casamentos no padrão de Cinderela, Mickey e Minnie etc.   5

4Disponível em: 
<https://omelete.uol.com.br/filmes/lista/a-bela-e-a-fera-conheca-13-versoes-diferentes-da-historia-nas-telas/12/> 
Acesso em: 8 jul. 2017. 
5 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft2505200308.htm> Acesso em: 8 jul. 2017. 
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Partindo do pressuposto de que a Disney oferece mais do que encantamento em suas               

animações, propõe-se, neste artigo, uma discussão a respeito da construção          

(peculiaridades) do personagem Moana, produzida para compor o enredo do filme           

Moana – Um mar de aventuras, produção estreada no final de 2016.  

A intenção é discutir as peculiaridades da personagem partindo do ponto de vista de que               

é possível encontrar pistas para entender o papel de Moana na desconstrução de             

estereótipos de gênero no interior da própria Disney, isto é, a partir do confronto de               

valores que são transmitidos por outras personagens concebidas pela produtora. Em           

outras palavras, acredita-se que, na medida em que a personagem Moana possibilita            

enxergar a reprodução de determinados valores, situados historicamente do final do           

século XX e início do início deste século, ela também possibilita a assimilação de              

valores que foram, por ela, desconstruídos, assumindo assim, relevante importância para           

o entendimento de quebra de paradigmas na construção de personagens femininos no            

cinema.  

Para uma leitura concisa e sistemática, em especial a caracterização de Moana,            

colocou-se no centro do debate outras personagens consideradas clássicas da Disney.           

Assim, elencou-se a Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, e outras, para oferecer uma             

visão de contraste, possibilitando, dessa maneira, a assimilação de crenças distintas,           

como contraponto do contexto em que a personagem Moana foi concebida. 

 

Noções sobre o conceito de gênero  

 

Antes de partimos para a análise do universo dos valores das personagens da Disney,              

convém apresentarmos o que é gênero, como o conceito surgiu e o que ele representa na                

sociedade, enquanto conhecimento que produz padrões e estereótipos, em torno de           

corporalidades que são julgadas como homens e mulheres.  

Para um conhecimento contextual sobre a temática, vale considerar alguns fatos que nos             

levam à cena histórica dos anos 1960-1980, em que alguns povos reivindicavam direitos             
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suplantados, o que acabou por introduzir à ciência novos conceitos e colaborando com             

movimentos sociais ascendentes. 

O conceito de gênero, estruturado efetivamente depois de 1970, está profundamente           

ligado aos estudos iniciais do feminismo. Na tentativa de sintetizar, porque tal definição             

ajudaria a abrir caminhos no que diz respeito ao feminismo. Esta teoria fala do conceito               

de gênero como identidade sexual que é diferente de ser só homem/mulher, mas está              

ligada a como o sujeito se sente. 

Portanto, atualmente, não temos mais a distinção de sexo sobre ser homem ou mulher o               

que se fala hoje é em gêneros, já se pode falar em muito mais de dois gêneros distintos, 

“Como sabemos, a sociedade desenvolve um conjunto de estereótipos de gênero que são             

reproduzidos na publicidade” (FURNHAM,1999 apud LOURENÇO; ARTEMENKO;       

BRAGGALIA, 2014). 

A partir de um entendimento introdutório sobre o tema, podemos notar os padrões que o               

gênero cria na própria escolha de cores que representam, leia-se, uma escolha            

historicamente construída, gostos de mulheres e de homens. A cor rosa, por exemplo, é              

exaustivamente qualificada pelas diversas mídias como sendo a cor do gênero feminino.            

Trata-se de uma representação que não só podemos ver em mídias que transmitem             

informação em massa, mas também nos pequenos formatos midiáticos que ganham vida            

em objetos escolares, roupas, artigos de decoração, celulares, entre outros formatos que            

produzem sentidos e guardam relação com significados construídos historicamente, os          

quais colaboram para segregar as pessoas a partir do gênero. É uma escolha que ganha               

aspecto de tradição e que se incorpora à sociedade, ditando padrões de geração em              

geração.  

É comum observarmos pessoas impondo a outras determinados padrões, sob o jugo de             

serem caracterizadas como pessoas anormais, fora daquilo que é geralmente          

referendado pela sociedade. Causa estranheza, por exemplo, homens no Brasil usarem           

saia, pois é um tipo de hábito que não faz parte da cultura brasileira, a qual tem raiz na                   

diferenciação de gênero, isto é, o que homens podem usar e o que mulheres podem usar.  
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Princesas clássicas da Disney  

 

No início do século passado, com o advento da animação, Walt Disney iniciou suas              

produções cinematográficas desafiando as condições de seu tempo. O longa-metragem          

Branca de Neve e os sete anões (Snow White and The Seven Dwarfs-1937) foi o               

responsável pela ascensão da marca e por lançar o que seria a pioneira das princesas na                

franquia Disney Princess . 6

Em sua tese, apresentada à Leiden UniversitY KROWHELS (2012), categoriza as            
diversas fases por quais passou a Disney na produção de seus icônicos personagens,             
incluindo as princesas, objeto de nossa análise. Inicialmente é abordado a primeira            
geração de princesas, como aquela representada pelas tradicionais personagens, iniciada          
em 1937, com o lançamento de Branca de Neve, mais tarde, Cinderela (1950) e,              
posteriormente, de A Bela Adormecida (1959), que fecha o ciclo da geração de             
princesas clássicas da Disney. 
 

Branca de Neve e os sete anões (Snow White and The Seven Dwarfs -1937) 

 
Produzido pelos estúdios Walt Disney Pictures, na década de sua ascensão mundial, a             
produção é a primeira animação feita a partir de contos de fadas e adaptada para o                
cinema. Na época, o filme fez a Disney vender seu maior número de bilheteria, a               
animação foi sucesso total, chegando a angariar 8,5 milhões de dólares (ÉPOCA            
NEGÓCIOS, 2009).  
 
Na história animada da Disney, a jovem de pele alva como a neve, bochechas e lábios                
vermelhos como o sangue e cabelos negros como a madeira do ébano identifica-se             
bastante com tarefas domésticas, igualmente como nos contos (escrito por Perrault no            
século XVII e reescrito pelos irmãos Grimm) que serviram de base para o roteiro, da               
versão adaptada em 1937, em que ela limpava o castelo onde vivia com a Rainha Má.                
Do mesmo modo, quando passou a viver com os anões na floresta, disfarçada de              
camponesa, limpava, arrumava e cozinhava para os sete homens. Bondade e pureza são             
elementos característicos da personalidade da princesa Branca, sendo esta gentil e amiga            
de todos.  

 
 

Figura 01 - Vestida de trapos, a princesa aparece limpando o castelo em uma das primeiras 
cenas do filme 

 

6 Disney Princesa - Disney Princess, linha licenciada que atua desde 2000 na produção de brinquedos, roupas, 
calçados, produtos de  higiene e outros produtos vendidos, em alto volume, que servem para promover a imagem das 
Princesas da Disney. Disponível em http://www.ocamundongo.com.br/especial-princesas-parte-3/ Acesso em: 09 de 
julho 2017. 
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Fonte:  Disney Júnior, 2016 

 
Devido à sua docilidade, ela sofre em decorrência da inveja da rainha má. Além disso, a                

frágil e passiva Branca de Neve deixou-se convencer pela madrasta, caindo em seu             

plano mortal ao comer uma maçã envenenada dada pela vilã do filme. 

 

A figura da personagem, também, representa papéis sociais amplamente valorizados          

em seu tempo. Esta não somente era ingênua ao ponto de cair num plano maléfico como                

era submissa e manifestava-se de acordo com um modelo de mulher esperado pela             

sociedade vigente. Desempenhando, desse modo, funções restritas ao cuidado, tanto do           

lar quanto das pessoas próximas.  

 
Cinderela (Cinderella-1950) 
 
Cinderella (1950) ou A Gata Borralheira, como ficou conhecida, é considerado um dos             

mais aclamados clássicos da Disney e a segunda princesa da franquia Disney Princess.             

A princesa loira que geralmente usa um vestido azul é amável, bondosa e gosta dos               

animais. Na história de Cinderella, encontramos uma jovem que, após a morte de sua              

mãe, é obrigada a dividir o mesmo teto com uma madrasta e mais duas irmãs postiças,                

que muito a maltratam, dando-lhe até um apelido como consta em Grimm, J; W,Grimm              

(2016, p.128): “À noite, cansada do trabalho, não tinha uma cama para descansar.             

Deitava-se perto da lareira, junto ao borralho, razão pela qual puseram nela o apelido de               

Gata Borralheira”. 
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 Bela Adormecida (Sleeping Beauty- 1959) 
 
Também adaptado de um conto de fadas, A Bela Adormecida narra a história de uma               

linda princesa que ao nascer ganhou muitos dons, entre eles alguns que se destacavam              

como beleza e o canto. Aurora viveria muito bem, se não fosse a consequência              

desastrosa da inveja de uma fada má que faz com que, no dia de seu aniversário de 16                  

anos, Aurora espete o dedo no fuso de uma roda de fiar e ali adormecesse eternamente.                

Para amenizar o feitiço, a última fada-madrinha que estava no dia do seu batizado lhe               

concede como presente a reparação do feitiço. Isso se torna possível através do beijo do               

amor verdadeiro, nesse caso, o Príncipe Phillip, amigo de seus pais. 

A princesa Aurora já estava prometida ao Príncipe Phillip, como consta na produção da              

Disney, por ele ser da realeza e filho do amigos de seus pais, o que caracteriza um                 

casamento arranjado, já que era bastante comum na antiguidade. 

 
Similaridades entre os personagens clássicos dos filmes de princesas  
 
 
Cinderela tinha a habilidade de entender os animais, até pôs nome em seus amigos              

ratos, seus animais de estimação, com quem ela passava muito tempo a            

conversar.Ambas tinham amigos animais com os quais se comunicavam e dos quais            

recebiam ajuda. Essa é uma característica compartilhada com as demais princesas do            

mundo Disney, como veremos adiante. No filme, Cinderela dá nomes aos ratos que             

conhecia, provavelmente por viver isolada. Cinderela, assim como Branca de Neve,           

vivia com sua madrasta, as duas eram eram órfãs de mãe.  

 
As tradicionais princesas têm como vocação atribuições femininas que corroboram com           

o padrão de mulher historicamente criado para alimentar as expectativas sociais de seu             

tempo. Esse modelo feminino seria o que chamamos de mulher obediente, submissa,            

que nunca questiona e prefere aceitar tudo que lhe impõem. 

Além de propagar os ideais de romantismo contidos nos valores sociais da época em              

que foram lançados, os primeiros filmes de princesas são responsáveis por (re)produzir,            

e ensinar com suas animações regras de conduta, servindo para estimular em crianças             
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valores baseados naquilo que é aceitável ou não para uma princesinha: “se você quer ser               

uma princesa deve se vestir/comportar ” e assim por diante. 

 
Figura 02 - Branca de Neve e o Príncipe Encantado em uma das cenas clássicas que precedem o 

final dos filmes de princesa 
 
 

 
Fonte: Disney Júnior, 2016 

 
O ideal de amor romântico e do casamento como perpetuação da família é outro assunto               

amplamente disseminado pelos filmes em questão, responsáveis por incutir nas crianças           

a consciência dos papéis de gênero desde a educação primária, como afirma Wagner e              

colaboradores (2005). Acredita-se que há ilusão de um mundo ideal e venda de             

felicidade instantânea a partir do encontro com amor verdadeiro. Em outras palavras, a             

frase mágica: “e todos viveram felizes para sempre” ganha mais sentido ao            

reproduzir-se insistentemente para públicos ainda em desenvolvimento. Por exemplo,         

para meninas que, em praticamente todas as partes do mundo são expostas com certa              

frequência a esse tipo de narrativas. 

 
As Princesas da Renascença Disney 

 
 
 Ariel (The Litle Mermaid -1989) 
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A quarta princesa da linha foi também inspirada em um conto de fadas é Ariel. A                 

Pequena Sereia, como criatura mítica, revela-se com potencial influenciador devido aos           

valores simbólicos  por sua associação com a mulher perfeita.  

 
Ariel foi a primeira heroína a salvar seu príncipe, isso já denota uma mudança no padrão                

de produção. É também a primeira princesa a se encaixar na personalidade rebelde             

contida na maior parte das princesas do século XXI. A sereia queria a todo o custo                

incluir-se no mundo dos humanos e para isso lutou até o fim. 

 

 
Bela: A Bela e a Fera (Beauty and the Best -1991)  
 

 
A história que inclui a Princesa Bela como sua protagonista se passa em uma cidade da                

França, onde Bela se sobressaia de todas as moças do vilarejo por ser uma moça que                

possuía além de beleza, inteligência e abnegação em sua personalidade. Não fosse isso             

não teria escolhido ficar no lugar do pai ao ficar como prisioneira da Fera. 

 
Jasmine: Aladdin (Aladdin -1992) 
 
A princesa árabe almejava sua independência, arriscava até sua linhagem em troca de             

aventuras pois queria conhecer o mundo por trás dos muros do palácio. Jasmine, não              

protagonizou o musical, mas está na franquia, se apresentando como um diferencial no             

concecp art e também em diversos pontos de sua narrativa. É uma princesa diferente em               

muitos aspectos, seu bicho de estimação é um tigre. Com sua beleza exótica apresenta              

certa sensualidade, como podemos perceber em sua maquiagem, suas vestes e até            

mesmo em suas sobrancelhas curvadas.  

 
Pocahontas (1995) 
 
Apesar de não ter feito um sucesso esperado na década, na verdade, a indiazinha              

charmosa filha do chefe da tribo Powathans. Mesmo assim, a animação Pocahontas teve             

sua contribuição para a formação do que hoje é a linha de princesas Disney. Em um só                 
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filme, a produtora consegue abordar temas bastante polêmicos como a eterna briga entre             

colonos e indígenas. 

 
Mulan (Mulan- 1998) 
 
Inspirado numa lenda chinesa o enredo de Mulan se passa na antiga China (dinastia) em               

que os povos chineses entraram em guerra com os Hunos. Certo dia, o país convoca               

todos os homens a lutarem e expulsar os invasores. O aviso imperial chega até a vila em                 

que Mulan vive, e com a ajuda da sua avó, ela consegue ouvir do mensageiro real (na                 

época as mulheres nem podiam ouvir esse tipo de anúncio, só por serem mulheres). Seu               

pai recolhe o papel de convocação do exército. Mas Mulan, decide ir no lugar do seu                

velho pai veterano de guerra,  e assim salvar sua vida. 

 
Uma personagem típica dos papéis femininos na nova fase, com apenas 16 anos de              

idade Mulan disfarça-se de homem e foge para a guerra. Ela é corajosa, auto-suficiente,              

e prática, não se encaixa nas expectativas de uma jovem chinesa de sua época, apesar da                

beleza, ela é discreta, foi a primeira a usar armas para se defender, tornando- se               

autônoma e influenciadora de uma nação. 

 
Princesas Contemporâneas 
 
Tiana: A Princesa e o sapo (The Princess and The Frog - 2009) 
 
A história de Tiana se passa em Nova Orleans, nos anos 20 do século XX, onde a                 
protagonista é uma linda moça de descendência afro-americana que sonha em ter seu             
próprio restaurante. A beleza de Tiana é apenas um dos seus atributos ela possui              
habilidades na cozinha, espírito empreendedor e faz o tipo de mulher decidida que não              
espera as coisas acontecerem. 
 
Com o longa A princesa e o Sapo animado em 2D, a Disney regressa à sua essência sem                  
renunciar a inovação, diz o animador John Lasseter, à revista Época (2009). Tiana é um               
marco para a história de princesas, sendo a primeira princesa negra da companhia             
cinematográfica, introduz à sua maneira o estilo de princesa contemporânea, apesar de            
ter um par romântico, ela continuaria a perseguir seu objetivo mesmo se o príncipe              
Naveen não tivesse aparecido na narrativa. 
 
Rapunzel: Enrolados (Tangled - 2010) 
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Adaptada de um conto feito pelos Irmãos Grimm. Rapunzel é uma menina de 18 anos,               
educada e inclinada às artes que passa a vida toda (temporalidade do roteiro) presa              
numa torre onde é reprimida por sua mãe de criação, que na verdade a tomou de seus                 
verdadeiros pais assim que ela nasceu. Desta forma, mamãe Gothel mantém a princesa             
trancafiada para que ela não descobrisse sua real identidade, com a pretensão de             
desfrutar para sempre dos cabelos mágicos da jovem Rapunzel. 
 
A personagem criada pela Disney é fisicamente magra, conhecida por seus cabelos            
dourados, que medem mais de 25 metros de comprimento e tem grandes olhos verdes.              
Ela também é muito espontânea, apesar de ter passado grande parte do seu tempo presa               
na torre. Os cabelos não são somente um ícone de beleza em Rapunzel, que os usa para                 
se defender, se alguém a atacar. Em uma cena do filme, ela usa seus cabelos mágicos                
para curar o ferimento de Flynn, seu par romântico. Rapunzel revela que se seu cabelo               
for cortado, ele ficará castanho e ela perderá seus poderes.  
 
Apesar de parecer totalmente isolada e vulnerável às chantagens de Gothel, Rapunzel é             
bastante obstinada em realizar seus sonhos, ainda que este possa parecer um tanto fútil              
como ver as “luzes flutuantes”, convencendo Flyn a levá-la e ajuda-o, quando            
necessário. 
 
Merida: Valente (Brave - 2012)  
 
Produzido pela Pixar Animation Studio8 e distribuído pela Walt Disney Pictures a            

animação Valente nos apresenta a princesa Merida, uma menina que gosta de andar a              

cavalo e usa frequentemente o arco e flecha que aprendeu com o pai, o Rei Fergus. Com                 

longos cabelos ruivos desalinhados e sardas no rosto, a corajosa Merida questiona a             

figura da própria princesa Medieval, quando seu comportamento adolescente se opõe à            

realeza trazendo prejuízo ao seu reino, inclusive colocando em risco a relação com sua              

mãe, a Rainha Elinor. Mas ela prova que tem um coração generoso, ama sua família e                

quer o bem de todos, revertendo a situação.  

 
O roteiro do filme foi o único, na história das princesas Disney que não se apoia em um                  

história já criada resultando em uma história totalmente original. Merida é atual e             

questiona padrões de conduta, a personagem preza acima de tudo por liberdade. A             

construção da personagem trouxe empatia entre seus os fãs, que puderam sentir que             

nem sempre as princesas são parecidas. Merida, assim como a maiora das princesas do              
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mundo encantado, tem aparição na quinta temporada da série Once Upon a Time             

(2015). 

 
Elsa e Anna; Frozen- Uma aventura congelante (2013) 
 
Princesa lançada em 2013, após ter alcançado sucesso entre o público infantil e já tem               

sua própria franquia. Elsa é fina, elegante, aparentemente pronta para governar seu            

reino. Por outro lado, por acreditar que seus poderes sobre o gelo e a neve a torna um                  

monstro, o medo toma conta Elsa se afasta para longe antes mesmo da coroação.  

A rainha de Arendelle tem uma irmã, Anna, que também entrou para a linha de               

princesas. Apesar de se amarem bastante, diferença entre as duas é notória. Enquanto             

Anna se concentra nos preparativos de seu casamento, encantada com a chance de viver              

um amor verdadeiro, Elsa administra conflitos e luta para controlar seus poderes e trazer              

de volta ao reino o verão. 

 

Moana (2016) 
  

Moana é a filha única de um chefe de uma tribo na Oceania. Sendo filha única de um                  

líder, ela naturalmente herda a posto de governante da tribo. Desde criança é formada              

para comandar as pessoas, na ilha tem o reconhecimento de todos. 

 
Princesas solteiras 

 
A princesa Merida questiona padrões sociais é a primeira (princesa de nascimento) a             

não finalizar com um parceiro. A coragem encontrada em Merida a torna capaz de              

realizar atividades que a levaram a concretizar seus objetivos, sem esperar que terceiros             

a levassem à resolução da obra. O fato dela não finalizar com um parceiro, desconstrói               

estereótipos de amor concebidos ao longo do tempo e parte da realidade de uma              

princesa. Assim como sua antecessora, Elsa também não se casa, mesmo decepcionando            

a muitos fãs.  

 
Considerações finais: Moana desconstruindo estereótipos  
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Com cabelos compridos acastanhados e com uma personalidade típica de uma           

mulher moderna, Moana representa, no universo da Disney, aquela personagem          

responsável pela desconstrução de padrões femininos, criados pela própria produtora, a           

partir de personagens que simbolizam o ideal de mulher, pelo menos nas épocas em que               

elas foram concebidas. A personagem ora em análise cumpre não somente o papel de              

projetar um novo modelo de padrão compatível com os valores do século XXI, em que               

a mulher não é mais vista como subordinada, inferior, incapaz de liderar a sua vida e                

conduzir os negócios da família ou, melhor, no caso de Moana, conduzir a tribo, mas,               

pelo contrário, a protagonista, com toda a sua ousadia, faz valer em sua atuação os               

valores que salvaguarda o papel político da mulher na contemporaneidade e no cinema.  

A personagem pode ser vista como a tônica capaz de superar o paradigma da              

produtora no que concerne à construção de valores femininos. É importante deixar claro             

que, à medida que a personagem desconstrói padrões sacralizados, ela constrói e            

legitima outros, numa espécie de disputa pela representação de valores. Resta saber o             

que é que está em jogo nessa disputa, se é, de fato, uma forma de emancipação de                 

determinados grupos sociais ou se é uma outra forma de estabelecer novos padrões para              

guiar comportamentos e estabelecer uma falsa liberdade de escolha que não seja, em             

tese, condicionada pelas forças de gênero que regem a sociedade.  

Em nossa visão, Moana representa tudo, menos os valores das personagens           

clássicas paridas pela Disney no decorrer da segunda metade do século anterior. Ao             

contrário de Cinderela, que sonha com o seu príncipe encantado e com um casamento              

regido pelo que a corte tem de melhor a oferecer, Moana, que vive numa ilha, sonha em                 

ganhar o mundo, conhecer o que muitos chamam de além-mar, expressão utilizada para             

se referir ao universo que pode ser encontrado para além da barreira de água que a                

prende naquele pequeno território.  

Longe de adotar os sonhos das várias personagens clássicas da Disney, a            

protagonista deseja se aventurar, liderar e ser dona de seu próprio destino. Guiada por              

esse desejo, ela projeta em cada cena elementos que fazem dela uma mulher autônoma,              

descompromissada com as regras sociais que regem as outras personagens. 
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