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Resumo 

 

Este trabalho analisa o filme Valente (2012) da Disney/Pixar com enfoque na personagem 

Merida e suas ações de ruptura com o imaginário da clássica princesa. A partir das teorias 

desenvolvidas por Stuart Hall (2005) em “A identidade cultura na pós-modernidade” e de 

diversas análises sobre nossa protagonista e todas as Princesas Disney, percebemos uma 

“humanização” da Merida. A análise aponta para as múltiplas identidades e formas de ser 

da princesa valente, que na busca pela liberdade ao lado da sua mãe, causa identificações 

entre ela e o público.   
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O filme e suas transformações 

 

Valente (Brave, como título original), lançado em 2012, foi um filme 

surpreendente em diversos aspectos, a começar pela sua produção. Valente não é só mais 

uma história de princesa dos estúdios Disney, ele é também um filme feito pela Pixar, 

estúdio renomado pela criação de histórias inéditas. Com um novo roteiro iniciado seis 

anos antes de o filme ganhar o público por todo o mundo, o Oscar e o Globo de Ouro de 

melhor animação do ano, Valente, como traz Ferreira (2015) 

É a estreia da Pixar no terreno do conto de fadas, sua primeira princesa 

e também a primeira heroína feminina do estúdio.  Trata-se de uma 

princesa contemporânea, mas ainda com muito do que o imaginário 

coletivo deposita nesta figura. Ela é linda, como todas as suas 

antecessoras, mas também é questionadora, rebelde, não gosta de 

pentear os cabelos, de vestidos apertados, do “modo de agir” da realeza 

e, principalmente, não sonha com o príncipe encantado. Uma crítica 

publicada no Huffington Post afirma que a animação é considerada por 

muitos o primeiro filme com uma princesa feminista. (Ferreira, 2015, 

p. 44-45). 
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 Assim como a liberdade é uma das pautas centrais para as feministas, ela também 

é o maior desejo da nossa princesa corajosa, Merida. Como adiantou Ferreira (2015), ela 

não quer se casar, apesar de estar predestinada a isso pela tradição do seu reino da Escócia 

Medieval. Merida é a primeira princesa a quebrar com o famoso ‘felizes para sempre’. 

 Para entendermos um pouco melhor a transformação dessa ruptura e a importância 

do filme e da sua protagonista que nos propomos a analisar, trago a seguir a análise de 

dois textos. O primeiro é um novo estudo linguístico de Carmen Fought e Karen 

Eisenhauer (2016) publicado no The Washingthon Post. As linguistas analisaram todas 

as princesas da Disney e seus discursos e as caracterizou em três gerações determinadas 

e determinantes: as clássicas, as renascentistas e, por último, as contemporâneas. 

 O segundo texto é a análise do livro de Stuart Hall (2005) “A identidade cultural 

da pós-modernidade”, que por sua vez caracterizou o sujeito de acordo com o seu tempo 

em outras três categorias: o do Iluminismo, o sociológico e o pós-moderno. 

 

Uma Valente análise 

 

 A Disney iniciou o mundo da longa animação já com o filme Branca de Neve e os 

Sete Anões em 1937. Além da Branca de Neve, Cinderela (1950) e Bela Adormecida 

(1959) entraram para o time dessa primeira geração de princesas clássica, em que a 

principal preocupação das jovens era cuidar com alegria dos afazeres domésticos, serem 

belas, gentis e passivas à espera de um príncipe que as salvará de todo o mal e as levará 

para um grande castelo repleto de serviçais, para viverem felizes para sempre. 

 Após uma pausa de trinta anos sem produzir filmes de princesa, a Disney volta 

com A Pequena Sereia em 1989. Numa sequência de apenas nove anos, o estúdio criou 

também A Bela e a Fera (1981), Aladdin (1991), Pocahontas (1995), Mulan (2005), cinco 

novas princesas “rebeldes” ao todo. Essa geração da renascença marca uma evolução nas 

personagens que agora não esperam pelo seu destino definido pelos pais, mas vão atrás 

dos seus objetivos, mesmo com sacrifícios. 

 Onze anos depois, os estúdios Disney iniciam uma nova e atual sequência de 

princesas contemporâneas. Essa geração de A Princesa e o Sapo (2009), Enrolados 
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(2011), Valente (2012) e Frozen (2013), traz princesas que desejam mais do que um 

casamento, elas querem ser livres e independentes.4 

 Esta evolução linear no conteúdo dos filmes de princesas, da crescente valorização 

para as habilidades e não apenas beleza de cada protagonista não foi, contudo, 

acompanhada pelo número de falantes e a quantidade dos discursos emitidos.  

Contabilizando todas essas informações ao longo dos doze filmes, as lingüistas 

americanas Fought e Eisenhauer (2016) apontam que se nas princesas clássicas o número 

de papeis com falas e a porcentagem de emissão entre os gêneros estava praticamente 

equiparada, a partir da segunda geração da renascença houve “um novo estilo de filme da 

Disney, inspirado nos musicais da Broadway, com seus grandes elenco. Como o número de 

personagens cresceu, assim como a desigualdade de gênero” (tradução livre). 

 Além da princesa isolada tentando, a princípio, conseguir um príncipe salvador e 

posteriormente sua independência, não existe outras tantas mulheres.  

Não há mulheres que guiam os habitantes da cidade para ir contra a 

Fera, nenhuma mulher se unindo na taverna cantando canções de 

bebida, cada mulher dando outras direções ou mulheres inventando 

coisas. Todo mundo que está fazendo qualquer outra coisa, além de 

encontrar um marido no filme, praticamente, é um homem. (FOUGHT, 

2016 – tradução livre). 
 

 Apesar de pequenos, esses papeis emitem valores e reforçam a ideia de que no 

geral a mulher ainda não pode fazer diversas atividades, como ser a guarda do castelo ou 

a vendedora no comércio devido não ao seu sexo biológico, mas ao seu gênero, que como 

traz Scott é “um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 

percebidas entre os sexos” (1995, p. 86). O único filme que foi de encontro com essa 

porcentagem da pesquisa nas novas gerações foi Valente. Mesmo com muito mais 

personagens masculinos do que femininos com falas, a animação chegou a quase 75% de 

mensagens emitidas só por mulheres. O grande diferencial desse filme é a sua história, 

duas fortes mulheres, não como mocinha e vilã, mas sim mãe e filha, enfrentando toda a 

trama juntas. 

 

O enredo e a(s) protagonista(s) 

 

O filme inicia com a pequena Merida no seu entorno familiar. Brincando de se 

esconder com a sua mãe, Elinor, em poucos minutos de filme, logo percebemos o 

                                                 
4 O resumo de cada geração de princesa foi elaborado a partir de leituras, especialmente da monografia de Ferreira 

(2015). 
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incentivo à luta por parte do rei Fergus, pai de Merida, e a repressão da rainha Elinor, a 

mãe: “um arco, Fergus? Ela é uma dama” (Valente, 2012, 2min 33seg). 

O tempo passa e Merida, agora com dezesseis anos, demonstra ainda mais 

interesse pela liberdade e pelo seu arco e flecha. Mas ao contrário dos seus irmãos 

trigêmeos, considerados “diabinhos” pelas brincadeiras que podem fazer, a princesa 

possui uma série de ensinamentos e atividades orientadas pela rainha para que um dia 

ocupe o seu lugar, como aulas de oratória, geografia e música. Numa sequência de cortes 

percebemos o que Elinor insiste em passar para sua filha: “Uma princesa não gargalha, 

não enche a boca, levanta cedo, é misericordiosa, cautelosa, limpa e, acima de tudo, uma 

princesa busca a, bem, perfeição” (Valente, 2012, 5min11seg). 

Merida se identifica muito mais com a figura aventureira e livre do pai do que 

com a regrada da mãe, sempre impecável, com cabelos presos e seguindo as regras da 

etiqueta. Elinor possui uma figura séria e forte, sendo a verdadeira administradora do reino. 

Com toda sua diplomacia, é ela quem é a mais respeitada e ouvida. O rei Fergus é apenas 

“coadjuvante, um personagem que se resume à sua força física e humor” (Ferreira, 2015, 

p. 47). 

Mesmo educada para ser uma princesa clássica, Merida transparece já pela sua 

aparência o seu jeito livre. O cabelo da princesa escocesa é uma marca forte da sua 

personalidade: cacheado, grande, volumoso e esvoaçante.5  

A construção visual do cabelo de Merida é uma importante 

representação da sua identidade. A cor vermelha/ruiva é uma energia, 

ação, vitalidade e força. O cabelo crespo, volumoso e indisciplinado 

representa a rebeldia, a transgressão e insubmissão, e também enuncia 

a busca e o apreço da personagem pela liberdade. (EBERSOL, 2014, p. 

4). 
 

O seu vestido também não fica para trás no quesito inovação para trajes da realeza, 

para não falar do arco como inseparável “acessório”. Escuro, sem brilho, decotes e 

amarrações para afinar a silhueta, a roupa de Merida, apesar de comprida, é confortável 

para as suas aventuras na floresta e cavalgadas com seu fiel e melhor amigo Agnus, a 

quem cuida e alimenta pessoalmente, sem passar a tarefa para os serviçais. Ainda que não 

se pareça com as princesas antecessoras pelo figurino, nossa protagonista mantém o 

padrão de juventude, magreza, pele branca e olhos claros. 

                                                 
5 A única princesa da Disney que possuía cachos era Tiana do filme A Princesa e o Sapo, mas muito 

diferente dos cachos de Merida, as ondas de Tiana eram perfeitas como se tivesse sido produzida em um 

salão de beleza. Sempre comportadas, definidas e presas. 
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É importante ressaltar que em nenhum momento a animação passa a imagem de 

uma menina masculinizada, e sim outra forma de feminilidade. Como traz Luiz da Moita 

Lopes (2011) em sua vídeo-aula sobre Identidade e Pós-identidades, as 

contradições [de identidades] põem em dúvida visões homogenizadoras 

das identidades sociais e nos convocam a contemplar a heterogenoidade 

constitutiva de nossa sociabilidade a tal ponto que, ao invés de falarmos 

em identidades, talvez pudéssemos falar em pós-identidades (LOPES, 

2011, 59min). 
 

E Merida representa esta nova (ou pós) identidade de garota heroína. Ela é outro modelo 

– e mais próximo da realidade – possível de princesa. 

É como se Mulan tivesse começado a trilhar o caminho da mulher que 

questiona sua posição na sociedade e Merida surgisse como a mulher 

que não precisa mais fingir ser um homem para conseguir ir à luta, se 

impor, ter credibilidade. E ela assume seu título de princesa não como 

uma moça bela e delicada, mas como dona do poder que sua realeza lhe 

dá (BREDER, 2013, p.42). 

Merida é a primeira princesa da Disney a ter uma família completa. Apesar de 

também manter um padrão heteronormativo de família tradicional, as princesas anteriores 

eram órfãs criadas por madrastas ou não tinham uma das figuras familiares, a materna ou 

a paterna. Ferreira (2015) aponta que em Valente 

Existe um ambiente familiar amoroso, a protagonista não está sozinha e 

precisa ser ajudada por algum desconhecido que se tornará seu 

pretendente para resolver problemas ou alcançar um objetivo. Se nos dez 

filmes que antecederam as protagonistas não tinham família, ou 

precisavam romper com ela para irem em busca de seu sonho […], a 

questão central de Valente é exatamente a importância de manter a 

família unida” (FERREIRA, 2015, p. 52-53). 
 

No reino de DunBroch, a mão da princesa é destinada para o vencedor de uma 

competição entre os primogênitos dos clãs. Sem nenhum interesse amoroso, Merida vê o 

casamento como uma prisão e decide tomar medidas para que ele não aconteça. 

 

Apresento-lhes a princesa que não quer ser noiva 

 

Levando à frente a idéia de um casamento arranjado, Elinor prepara a filha para 

sua apresentação diante dos seus pretendentes e do seu futuro. Segundo Beauvoir (1967), 

“Educadas por mulheres, no seio de um mundo feminino, seu destino normal é o 

casamento que ainda as subordina praticamente ao homem”. Com uma touca branca e um 

figurino bem mais brilhoso e clássico para uma princesa (em tom claro de azul, que afina 

a cintura e mostra a silhueta), observamos o comentário e a preocupação da rainha apenas 
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com a beleza: “Você está absolutamente maravilhosa”, ao passo Merida retruca: “Eu não 

consigo respirar”, mais preocupada com seu conforto e sua identidade (Valente, 2012, 

17min02seg). 

Tanto a touca que cobre seu cabelo, quanto o vestido e espartilho 

apertados representam a supressão dessa liberdade, de sua mobilidade, 

vontade própria e, em última instância, de tudo que a constitui: sua 

identidade. […] Há, portanto, uma tensão que fica evidente entre a 

afirmação de Merida como sujeito e as imposições de comportamento 

as quais está submetida. Ao puxar a mecha de cabelo para fora ela tenta 

afirmar sua identidade, mesmo perante as supressões e restrições de que 

sofre naquela situação (EBERSOL, 2014, p. 4-5). 
 

Diante dos clãs, Merida observa a apresentação dos primogênitos, que também 

reproduzem o modelo de par romântico heteronormativo. Acompanhado apenas de 

homens do seu clã, com feições grosseiras como de costume, os filhos exibem beleza, e 

habilidades viris como força e agilidade. Os homens vibram como uma torcida organizada 

e parecem não pensar, apenas agir com os músculos.  

 Assumindo sua autoridade, a rainha apresenta as leis para a competição, na qual 

só pode participar o primogênito de cada clã em um jogo de habilidades escolhido pela 

princesa. Por ser a filha mais velha e exímia arqueira, Merida escolhe a modalidade de 

arco e flecha a fim de lutar pela sua própria mão.  

Merida entra na lógica das trocas simbólicas para subverter, de dentro, 

a estrutura que a rege. Passa de objeto de troca para sujeito detentor do 

bem simbólico, capaz de disputar por ele junto aos homens na esfera 

pública. Apesar do seu plano não dar certo (ela não ganha a sua própria 

“mão em casamento”), a cena em que Merida invade o local de disputa 

com seu arco-e-flecha é uma forte representação da sua afirmação 

pública como sujeito e o anúncio de que detém o poder sobre seu corpo 

e sobre seu destino. Visualmente é representado por Merida rasgando o 

vestido apertado que suprimia seus movimentos para que, assim, 

pudesse utilizar o arco-e-flecha para acertar com precisão todos os alvos 

e ganhar a disputa. Mesmo sem atingir seu objetivo, seu ato de 

subversão da ordem imposta e das regras sociais causa comoção entre 

os participantes e a interrupção temporária da disputa (EBERSOL, 

2014, p.7). 

 

Merida como sujeito pós-moderno 

 

Como o objetivo de continuar solteira não foi atingido pela disputa que subverteu, 

Merida percebe que precisa mudar o pensamento da sua mãe, a rainha, para não se casar. 

A princesa recorre então a uma bruxa a quem pede um feitiço de transformação da sua 

responsável, que acaba não funcionando como o esperado, pois ao invés da rainha passar 
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a concordar com a idéia da filha, ela na verdade vira um urso. Temos aqui mais outra 

mudança na personalidade da nossa princesa. Ela não representa todo o bem que luta 

contra outra personagem, como uma madrasta, que representa todo o mal. Merida é a 

própria figura dicotômica, que mais aproximada com a realidade, pratica tanto boas ações 

como ruins. 

Essas mudanças no discurso, na aparência e nas atitudes da nossa princesa já 

apresentadas durante o artigo podem ser melhor compreendida de acordo com a sua 

identidade, situando a figura de Merida no seu tempo histórico-social. O sociólogo Stuart 

Hall (2005), importante pensador dos Estudos Culturais, analisa as identidades culturais 

da pós-modernidade. Para tanto, ele primeiramente nos situa nas identidades anteriores a 

fim de nos mostrar as mudanças e rupturas da essência de um momento para o outro. 

A primeira concepção de identidade trazida pelo sociólogo é a do sujeito do 

Iluminismo. Assim como a razão estava acima de tudo no período “das luzes”, com uma 

certeza cientificamente comprovada, o sujeito era um ser completo e absoluto desde seu 

nascimento até a morte, com uma permanente essência de si. Esse sujeito pode ser 

equiparado com as princesas clássicas, figuras lineares e passivas, que se mantém belas e 

felizes à espera de um príncipe encantado. 

O segundo sujeito compreendido por Hall (2005) era o sociológico, aquele que 

agora sofria as interferências do meio e não se mantinham mais como figuras passivas, 

mas que apesar das mudanças continuavam com uma essência do seu ser. “A identidade, 

nessa concepção sociológica, preenche o espaço ‘interior’ e o ‘exterior’ – entre o mundo 

pessoal e o mundo público” (p. 11). Associando o sujeito sociológico de Hall ao mundo 

das princesas Disney, encontramos toda a geração das “rebeldes”, que tomavam atitudes 

de acordo com a situação, mas sempre em busca do casamento como objetivo final.  

O novo e atual sujeito, de acordo com o sociólogo Stuart Hall (2005), “está se 

tornando fragmentado; composto não só de uma única, mas de várias identidades”. Esse 

é o sujeito pós-moderno, que “assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente”. E é isso o que 

começamos a encontrar nas princesas contemporâneas, personagens que possuem 

objetivos diversos e que agem não só de acordo com o meio, mas com o estado em que 

estão. É exatamente por isso que Hall sugere que “em vez de falar da identidade como 

uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 

andamento” (ibidem, p.39 – grifo do autor). 
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A troca de experiências e o desfecho 

 

Quando a rainha Elinor se transforma em urso, cabe a Merida proteger sua mãe, 

assumir seu posto de liderança diplomática e procurar um meio de desfazer o feitiço antes 

que ele permaneça para sempre. De acordo com Júlia Ferreira (2015): 

Aqui tem início a jornada de mãe e filha rumo à ultrapassagem de suas 

visões de mundo. Com rainha tendo que se refugiar na floresta, as coisas 

se alteram. Quem detém o conhecimento para a sobrevivência é Merida. 

É ela quem cuida e ensina a mãe o que comer e como se comportar na 

floresta. As duas acabam estabelecendo um vínculo de cumplicidade, 

percebem que funcionam melhor juntas, são complementares na busca 

de uma solução para a situação tanto da Mãe-Ursa, como da Princesa 

que não quer casar, descobrindo assim, a fórmula para acabar com o 

feitiço desastroso (FERREIRA, 2015, p. 52). 
 

 Nesse novo arranjo, Merida discursa com orientação da sua mãe e “com o apoio 

dos filhos dos líderes, seus antigos pretendentes, a princesa conquista sua liberdade de 

escolha” (ibidem, p. 50) e transforma uma antiga tradição, seu causar guerra em seu reino, 

mas fazendo uma revolução nos estúdios da Disney.  

As outras princesas contemporâneas, ou pós-identitária, apesar de também não 

buscarem o casamento, acabavam se casando (ou ao menos se apaixonando) no fim. 

Merida foi a primeira princesa solteira que quebrou com o previsível ‘felizes para 

sempre’. Em Valente não há príncipes, apenas pretendentes que não chegavam nem a ser 

coadjuvantes na animação como também não a queriam como companheira. Merida é 

solteira e está plena assim, ficando longe das outras “mulheres viúvas ou solteiras [que] 

são [ou eram] retratadas como amarguradas e cruéis, capazes de qualquer maldade para 

conquistarem seus caprichos” (Ferreira, 2015, p. 32). 

 Sem a figura de um salvador, são mãe e filha que acabam salvando uma a outra. 

Com a quebra do feitiço percebemos de imediato a transformação na mente de cada 

personagem pelo diálogo: “Mamãe, você voltou! Você mudou”, admira Merida ao passo 

que Elinor responde com o cabelo esvoaçante que passa a adotar: “Ah querida, acho que 

nós duas mudamos” (VALENTE, 2012, min). 

 Com o retorno de cada clã para sua casa, o filme termina com uma mensagem de 

coragem, narrada pela Merida para os telespectadores, que são compostos principalmente 

pelo público infantil: “Alguns dizem que o destino está além do nosso controle. Que não 

escolhemos nossa sina. Mas eu sei a verdade. Nosso destino vive dentro de nós. Você só 

precisa ser valente o bastante para vê-lo” (VALENTE, 2012, 1h24min20seg). 
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Identificação entre o público e a personagem 

 

 Ferreira (2015) citando Giroux (2004) afirma a importância da cautela da 

mensagem passada nos dos filmes infantis.  
 

Apesar de ser indiscutível que a Disney proporciona prazer e 

divertimento a crianças e adultos, sua responsabilidade pública não 

termina aí. Antes de ser visto como uma esfera pública comercial, 

distribuindo inocentemente prazer às pessoas jovens, o império Disney 

deve ser visto como um empreendimento pedagógico politicamente 

engajado no espaço cultural da identidade nacional e na “instrução” da 

mente das crianças (FERREIRA, 2015, p. 14 apud GIROUX, 2004, 

p.106). 
 

Rael (2007), também concorda com Giroux quando garante que 

É possível dizer que os desenhos exercem uma pedagogia de gênero e 

de sexualidade; mais do que isso, parece ser possível afirmar que essa 

instância cultural é uma das mais efetivas na produção de identidades 

de gênero e sexuais das crianças e adolescentes” (RAEL, 2007, p. 149). 
 

Pelas novas características de princesa trazidas no filme Valente e já discorridas 

neste artigo, podemos dizer que Merida passa uma nova identidade de gênero para seu 

público. Apesar de não mudar à toa, e sim seguir os novos padrões de comportamento, as 

criações desses novos modelos não são apenas uma garantia de venda para o público 

contemporâneo, mas também uma construção no imaginário infantil de que há outras 

formas de ser.  

Mesmo os Estudos Culturais em Educação e os Estudos sobre as 

Relações de Gênero e Sexualidade, não trabalharem com as ideias de 

“espelho da sociedade”, “reflexo da sociedade” e estereótipos, mas sim 

com os conceitos de representação e subjetivação, ainda assim, tais 

discussões evidenciam o caráter pedagógico que esses cânones 

midiáticos carregam. (artigo 1, p. 9) 
 

Merida é uma princesa corajosa, que escala montanhas, mas que também chora de 

tristeza e arrependimento; ela é bonita, com seu cabelo despenteado; é uma garota que 

preza pela família, mas nem por isso deseja um casamento; Merida é aventureira como 

uma menina e não como menino; ela é heroína, mas também é o “mal” causador da 

transformação de sua mãe em urso. Merida é uma e várias, ao passo que também 

representa os e as várias de nós. E nesse “jogo de identidades” conceituado por Hall 

(2005), essa representação diversa é o que nos aproxima.  

A identificação com essa, ou essas, identidade(s) de Merida foi tanta, que quando 

ela foi ser oficialmente coroada Princesa Disney, passou por um redesign que gerou “uma 
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petição organizada pela Internet, com 200 mil assinaturas”, contra a mudança 

(PACHECO, VICENTE e VIDAL, 2014, p. 10-11). “Merida foi a princesa que 

incontáveis garotas e seus pais estavam esperando – forte, confiante. Ela foi a princesa 

que se pareceu como uma garota real, completa com suas imperfeições que todo mundo 

tem”, trouxe Pacheco, Vicente e Vidal (2014) citando a página da Internet.  

Na mudança, Merida apareceu sem o seu inseparável arco e com o vestido 

apertado que durante o filme ela chega a rasgar pela limitação de movimento que ele 

causava. “Com o rosto e o corpo mais finos, a personagem ganhou ares mais femininos 

[clássicos] e delicados, além de uma aparência mais adulta. Seu cabelo, principal símbolo 

de sua rebeldia, aparece bem mais arrumado” (Ferreira, 2015, p. 51). 

 

Conclusão 

 

 Na análise do discurso emitido, tanto durante os diálogos quanto nas mensagens 

subliminares, percebemos uma grande diferença entre a princesa Merida, da animação 

Valente, com as demais Princesas Disney – até inclusive com as contemporâneas ou pós-

modernas. Com uma história original, a Disney/Pixar criou a primeira princesa feminista 

que, com família completa, não precisou esperar por a figura de um príncipe salvador ou 

tê-lo como “presente” final para felicidade eterna. Corajosa e calcada na realidade, 

Merida é corajosa, heroína, bem mais “humana” e valente. Apesar de manter certos 

padrões de juventude e hetoronormatividade, nossa princesa trouxe uma nova visão da 

realeza encantando, assim, crianças e adultos.   
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