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Resumo 

 
Atualmente o mercado de filmes é voltado principalmente para filmes orientados para o 

sexo masculino, seguindo uma lógica de mercado que os classifica como universais 

enquanto aqueles protagonizados por mulheres representam um nicho. Nesse cenário, este 

artigo apresenta um estudo sobre as estratégias de marketing utilizadas na campanha do 

filme Frozen, que permitiram atrair meninos para um tipo de produto cujo público alvo é 

tradicionalmente feminino e o auxiliaram a ser um dos maiores sucessos de bilheteria da 

história. 
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1 Introdução 

O mercado cinematográfico norte-americano vem sofrendo quedas no número de 

expectadores que vão às salas de cinema devido à pirataria e a concorrência de outras 

formas de entretenimento. Nesse cenário, torna-se ainda mais importante que os 

estúdios entendam seus públicos atuais, o que os atrai e afasta e explorem formas de 

conquistar uma fatia maior do mercado. Os grupos de jovens e crianças são bastante 

atraentes para os estúdios. Nos últimos anos, os campeões de bilheteria foram longas-

metragens destinados a esse público. Em 2016
4
, todos os dez filmes com melhor 

performance eram destinados a jovens.  

Já na segmentação por sexo, percebe-se que as mulheres constituem as maiores 

frequentadoras das salas de cinema – em 2016
5
 as espectadoras formaram 52% do 

público. No entanto essa proporção não se reflete nas telas: dos dez filmes mais 

rentáveis até a data em que a pesquisa foi feita, apenas três eram protagonizados por 

                                                 
1  Trabalho apresentado na Divisão Temática Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – XIII Jornada 

de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação 
2  Recém Graduado do Curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da UFPR, email: 

jas,endo@gmail.com 
3  Orientador do trabalho. Doutora em Comunicação. Professora do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da UFPR, email: carla_rizzotto@yahoo.com.br 
4  Box Office Mojo “World Wilde Grosses.” Disponível em <https://tinyurl.com/ja439qg > Acessado em 

12.07.2017.   
5  MOTION PICTURE ASSOCIATION OF AMERICA, INC. “2016 Theatrical Statistics Summary”, 2016.   

mailto:maria.santo@gmail.com
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personagens femininas. Especula-se que como as mulheres são a maioria dos 

espectadores de filmes, mesmo com a pouca representatividade feminina, os estúdios 

continuam a fazer filmes voltados para o público masculino por medo de perdê-lo.  

 É nesse cenário que surge o filme Frozen – Uma Aventura Congelante, da Walt 

Disney Animation Studios, que atraiu atenção em 2013 ao se tornar a animação mais 

lucrativa da história e o 7º filme de qualquer espécie mais lucrativo da história. A razão 

para tamanho sucesso é debatida entre críticos de cinema, pais e profissionais de 

marketing. O filme é uma adaptação do conto “A Rainha da Neve” de Hans Christian 

Andersen. Uma das particularidades desse fenômeno é o grande número de espectadores 

do sexo masculino que o filme conseguiu atrair.  

Frozen surge numa onda de modernização da franquia Disney Princesas.  A 

narrativa do filme apresenta heroínas independentes, detentoras de autoridade e que 

embarcam em aventuras por conta própria, além de contar com a presença de famílias 

não heteronormativas e nem sequer ter sido considerada a necessidade de um amor 

romântico para o final feliz de uma de suas duas heroínas. 

Em comparação com animações do mesmo gênero produzidas pela Disney 

recentemente, o número é bastante expressivo. O filme A Princesa e o Sapo, de 2002, 

foi considerado um fracasso de bilheteria mesmo arrecadando U$267,00 mundialmente 

e chamou a atenção dos executivos da Disney por ter atraído um número muito baixo de 

meninos aos cinemas. Pesquisas realizadas posteriormente pelo estúdio Burbank
6
 

apontam a presença da palavra “princesa” no título, como uma das razões pelo 

insucesso com o público masculino.  

Já na estreia de Frozen nos Estado Unidos, 43% da audiência era masculina, 

seguindo e potencializando uma tendência que se iniciou com o filme anterior da 

empresa, uma adaptação de Rapunzel, que optou pelo título neutro de Enrolados, e teve 

uma audiência masculina de 39% em sua estreia.  

É nesse fenômeno que este artigo se concentrará, buscando entender quais foram 

as estratégias de marketing utilizadas para que meninos, que em geral são mais 

resistentes a filmes tachados como “de menina”, assistissem e gostassem de um filme 

protagonizado por duas princesas. Além disso, foram realizados dois grupos focais com 

meninos e meninas com o objetivo de verificar sua experiência de consumo. 

                                                 
6 Disney restyles 'Rapunzel' to appeal to boys. Disponível em 

<http://articles.latimes.com/2010/mar/09/business/la-fi-ct-disney9-2010mar09> . Acessado em 12.07.2017 
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Diante dos dados e também dos padrões de gênero, que vêm evoluindo, mas não 

encontram sempre essas mudanças refletidas nos produtos culturais e especialmente em 

filmes voltados para o público infantil, pode-se argumentar que a indústria 

cinematográfica precisa se reinventar. O exemplo dado por Frozen, que quebrou 

recordes de bilheteria, mostra que existem formas ainda pouco exploradas de fazê-lo. O 

público feminino, ainda que constante, é subservido e aumentar sua representatividade 

pode fazê-lo crescer, ao se identificarem com as personagens, sem que isso represente a 

perda do público masculino. 

 

2 Marketing e segmentação 

 

Gade (1998) define o comportamento do consumidor como o conjunto de 

atividades físicas, mentais e emocionais empregado no processo de consumo, desde a 

seleção do produto ou serviço, até sua aquisição e uso. Eles são influenciados por 

fatores internos e externos.  

Mostraram-se de crucial importância para a pesquisa a influência do grupo, a 

socialização dos papéis sexuais e os grupos de referência. Segundo Gade (1998), o 

contato que um indivíduo tem com seu grupo social ao longo da vida é um dos fatores 

mais importantes para se entender o comportamento de consumo. O ser humano tende a 

seguir o grupo, e aprende já na sua experiência como parte do grupo-família que a 

melhor maneira de garantir afeto, segurança e sobrevivência é ser como os demais 

membros. 

Os papéis sexuais, também muito atrelados à cultura em que estão inseridos, são 

parte importante da socialização das crianças e influenciam o seu comportamento de 

compra presente e futuro. De acordo com Solomon (2002), as crianças captam o 

conceito de identidade de gênero com cerca de um ou dois anos. O autor afirma que aos 

três anos, a maioria das crianças já categoriza as atividades como masculinas ou 

femininas. 

O terceiro conceito importante para a pesquisa é o de grupo de referência, que 

pode ser definido como “um indivíduo ou grupo reais ou imaginários, concebidos como 

tendo relevância significativa sobre as avaliações, aspirações ou comportamento de um 

indivíduo” (LESSIG; PARK, 1977 apud SOLOMON, 2002, p.358). Segundo Solomon 

(2002), o indivíduo molda seu comportamento de acordo com seus grupos de referência, 
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para agradar ou ser aceito. Os grupos de referência podem ser normativos – quando 

estabelecem e reforçam padrões fundamentais de conduta – ou comparativos – quando 

afetam decisões sobre atividades, ou mesmo marcas específicas. 

De acordo com o conceito de simples exposição, gostamos mais de algo ou 

alguém simplesmente por vê-los com mais frequência, intencionalmente ou não 

(SOLOMON, 2002). Nessa perspectiva a escassez de heroínas mulheres, que não 

exibam apenas as características associadas à feminilidade, mas também independência, 

inteligência, força e outros traços geralmente associados a heróis masculinos, 

alimentaria um círculo vicioso: quanto menos exposição a heroínas desse tipo, menos 

atração elas exerceriam em salas de cinema e outros produtos culturais. Os programas, 

livros e filmes infantis merecem especial destaque, pois as crianças ainda estão em 

processo de socialização sexual e não incorporaram completamente os estereótipos que 

reproduzem a desigualdade de gênero. 

Existem também casos em que o grupo de referência exerce uma influência 

negativa sobre o comportamento do indivíduo, inclusive em relação ao consumo, 

constituindo um grupo de evitação. O consumidor pode avaliar cuidadosamente o 

comportamento, maneirismos, vestimentas de um grupo que lhe desagrada e 

conscientemente evitar comprar tudo aquilo que possa o associar com ele (SOLOMON, 

2002). 

Quanto à segmentação, dois de seus tipos são caros a essa pesquisa: a 

segmentação por faixa etária e a segmentação por sexo.  

As crianças podem formar um mercado atraente para diferentes tipos de produto. 

O marketing voltado a elas está relacionado ao desenvolvimento cognitivo e a 

socialização delas como consumidoras. Solomon (2002) cita uma abordagem que 

entende que as crianças possuem capacidades diferentes de processamento de 

informações, habilidade de armazenamento e recuperação de informações na memória. 

Essa perspectiva corrobora a ideia de que as crianças e adultos diferem em sua forma de 

pensar e não é possível esperar que elas utilizem as informações que recebem da mesma 

maneira. Elas nem sempre são capazes de distinguir o real do fictício, e muitas vezes 

não chegam às mesmas conclusões que os adultos quando diante das informações que 

lhes são apresentadas (SOLOMON, 2002).  

 Por sua vez, a segmentação por gênero não se limita a pesquisar os hábitos de 

consumo de cada grupo e aplicar as informações obtidas em estratégias de marketing. 
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De acordo com Solomon (2002, p. 120), “As pressuposições de uma sociedade sobre os 

papéis adequados de homens e mulheres são comunicados em termos dos 

comportamentos e ideias enfatizados para cada gênero.” Muitos produtos são 

sexualmente tipificados – adquirem atributos masculinos ou femininos – e passam a ser 

associados com um ou outro gênero. Essa tipificação é frequentemente criada ou 

perpetuada por profissionais de marketing, por meio de estereótipos.  

 

3 Marketing de cinema: o caso Frozen 

 

Segundo Durie, Pham e Watson (2000, p.5), marketing de cinema é “qualquer 

atividade que auxilie um filme a atingir seu público alvo em qualquer momento de sua 

existência”. Dessa forma, o processo de marketing e de consumo de um filme se inicia 

junto com a concepção da ideia. 

O marketing inicial de Frozen não revelou com clareza sobre o que se tratava o 

filme, porém depois de assistirem ao longa-metragem, um grande número de crianças 

procurou e eventualmente encontrou diversas formas de prolongar esse consumo. Pode-

se delinear a partir disso, duas fases do marketing de Frozen, a primeira, cujo objetivo 

era atrair o público – e entre eles os meninos – para as salas de cinema e a segunda fase 

cujo foco foi manter o filme relevante e expandir a franquia. Kerrigan (2010) destaca 

dois materiais utilizados no marketing de cinema, o cartaz e o trailer, por serem 

específicos desse tipo de marketing. 

Os pôsteres da campanha de Frozen não revelam muito sobre o enredo ou 

personagens. As protagonistas do filme não ganham destaque em relação aos outros 

personagens, a não ser nos pôsteres individuais de cada personagem, em que aparecem 

juntas. A primeira vez em que um pôster mostrou as duas irmãs com alguma 

proximidade foi em 16 de setembro de 2013, quase três meses depois do primeiro teaser 

do filme. Quando os personagens principais do filme aparecem juntos o destaque em 

geral fica no personagem Olaf e na rena Sven, dois personagens secundários com 

função cômica na narrativa. As cores utilizadas são predominantemente tons de azul e 

não há nenhum elemento gráfico tradicionalmente associado ao feminino que 

predomine nos cartazes. 

De acordo com Kerrigan (2010) o trailer deve dar informações suficientes para 

que a audiência seja persuadida a assistir ao filme, sem que entregue todas as partes 
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mais interessantes dele. Segundo a autora, ele é o equivalente mais próximo a uma 

amostra grátis possível de se obter de um filme legalmente. A maioria dos trailers 

apresenta algumas características em comum: eles apresentam uma introdução ou 

conclusão direcionada a audiência e que fornece informações a respeito do filme, o que 

pode acontecer por meio de uma narração ou nos títulos. Essas informações são 

montadas juntamente a uma sequência de cenas editadas com cortes rápidos, feitas para 

fornecer uma ideia da estrutura da narrativa e gênero do filme, bem como apresentar os 

personagens principais ao público (KERNAN, 2004). 

O primeiro teaser lançado para promover Frozen, lançado em 19 de junho de 

2013, consistia em uma sequência estrelada por Olaf, o boneco de neve, e Sven, a rena. 

Nele não há nenhum diálogo, é apenas uma sequência cômica de 1 minuto e 36 

segundos, apresentada em forma de uma narrativa linear em que Olaf perde seu nariz, 

formado por uma cenoura. Esse sketch não faz parte do filme. 

Já o trailer oficial, em que as personagens Anna e Elsa aparecem pela primeira 

vez, foi lançado no dia 26 de setembro de 2013, apenas dois meses antes da estreia 

nacional de Frozen. Em nenhum trailer aparece qualquer indicação de que se trata de 

um musical. Ao invés disso, investe em uma roupagem de ação e comédia, em que 

Anna e Kristoff, seu par romântico, ganham tempo de tela equivalente, e Elsa aparece 

em apenas dois momentos. Olaf, por outro lado, ganha bastante destaque e participa 

junto com Elsa do único momento mais emotivo do trailer. 

 

4 Metodologia 

 

Para essa pesquisa a metodologia escolhida foi a do grupo focal. Ele tem sua 

origem nas ciências sociais - mais especificamente na sociologia - e foi desenvolvido 

por Robert King Merton, que em 1941 o aplicou pela primeira vez a convite de Paul 

Lazarsfeld em uma pesquisa com a audiência de um programa de rádio para identificar 

aspectos positivos e negativos percebidos por ela. Depois disso o pesquisador passou a 

aplicá-la em âmbitos relacionados a outros media (GALEGO; GOMES, 2005). 

Segundo a perspectiva de Afonso e Coutinho (2003), Colognese e Melo (1999) e 

Minayo (1994), o grupo focal é uma entrevista em grupo, realizada para atender fins 

específicos em dada investigação. Nesse método utiliza-se “a interação em grupo para 

produzir dados e insights que seriam dificilmente conseguidos fora do grupo” (KIND, 
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2004, p.125). Os dados obtidos levam em conta o processo do grupo e são considerados 

maiores que somente a soma das opiniões, sentimentos e pontos de vista individuais. 

Esses insights, segundo Galego e Gomes (2005) poderiam ser sentimentos, opiniões e 

reações dos participantes que compõem um novo conhecimento. 

 Kind (2004) recomenda que os grupos tenham de 5 a 7 participantes, já para 

Oliveira e Freitas (1998) os limites máximos dos grupos são de 4 a 12 pessoas. Foram 

realizados para essa pesquisa dois grupos focais
7
, um deles com cinco meninos e o outro 

com três meninos e três meninas, afim de comparar as respostas obtidas verificando 

como a presença das meninas poderia influenciar e modificar a experiência dos 

meninos. As crianças foram reunidas com ajuda da diretoria do colégio onde estudam, 

que providenciou as autorizações necessárias. Cada grupo era formado por crianças da 

mesma classe, garantindo a sua homogeneidade. 

De acordo com Oliveira e Freitas (1998), um bom roteiro deve criar uma 

progressão natural entre os temas abordados, pois uma divisão artificial da discussão 

frustraria o propósito de usar a sessão em grupo. Utilizamos para esta pesquisa um 

roteiro semiestruturado, pois todos os temas presentes nele foram apresentados durante 

as sessões, no entanto, para aproveitar melhor a flexibilidade que o grupo focal permite, 

acrescentamos perguntas ou exploramos mais a fundo as questões de acordo com as 

respostas e reações dos participantes. 

Quadro 1 – Roteiro de Perguntas Semiestruturado. 

1 – Apresentação e filme preferido 

2 – Quem já assistiu ao filme Frozen? 

3 – Conhece alguém que não assistiu? Sabe porquê? 

Apresentação do Trailer 1 – Olaf 

4 – Em sua opinião, quem são os personagens principais? 

5 – Vocês ficaram com vontade de assisitir? 

6 – O que sentiram? 

7 – Sobre o que é o filme? 

Apresentação do Trailer 2 

8 – E agora, sobre o que acham que é o filme? 

9 – Quem são seus personagens favoritos? 

10 – O que mais gostou do trailer? 

                                                 
7  O local escolhido foi uma sala própria para a aplicação do grupo focal, localizada no Setor de Artes, 

Comunicação Social e Design da Universidade Federal do Paraná. O local é constituído por uma sala espelho 

equipada com câmeras e microfones ocultos, livre de interferências sonoras e que garante privacidade e por uma sala 

de observação que permite o acompanhamento e gravação das sessões. Para tornar o ambiente mais confortável e 

convidativo para as crianças, trouxemos detalhes que conferiam mais cor ao ambiente, como uma toalha de mesa e 

um lanche simples. 
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11 – O que menos gostou? 

12 – Você considera que é um filme para meninas, meninos ou tanto 

faz? 

13 – O que achou da conversa? (Encerramento) 

Fonte: elaboração própria. 

 

5 Discussão dos resultados 

 

A análise dos dados recolhidos durante os grupos focais permitiu responder a 

três principais problemas de pesquisa: verificar se as crianças diferenciavam nos trailers 

características que consideravam como próprias de filmes de meninas ou de meninos; 

compreender a influência do grupo e, por fim, analisar a maneira como as crianças se 

projetavam nos personagens e na história. Todas as crianças dos dois grupos já haviam 

assistido o filme, com a exceção do Menino 4 do Grupo Meninos, que na época da 

entrevista só havia assistido o final de Frozen. Essa possibilidade já havia sido prevista, 

devido a grande popularidade do filme e a entrevista foi conduzida de forma a contemplar 

essa situação. 

O primeiro quesito que os grupos focais permitiram responder diz respeito às 

emoções suscitadas pelos trailers. Enquanto assistiam ao primeiro trailer as crianças de 

ambos os grupos deram risadas entusiásticas, mas especialmente o Grupo Meninos. 

Quando questionadas, as crianças do Grupo Meninos disseram que “foi legal” (Menino 

4), “Eu senti que foi engraçadão” (Menino 1), “Que deu vontade de assistir o filme” 

(Meninos 3 e 4) e Menino 5, que inicialmente disse que não sentiu nada, respondeu 

depois que sentiu que “poderia ser legal”. 

No Grupo Misto, as respostas iniciais variaram entre “Felicidade” (Menino 2 e 

Menina 5), “Risada” (Menino 4) e depois, “Congelante” (Menina 3). Quando 

perguntadas se ficaram curiosas com o filme, todas as crianças repetiram 

entusiasticamente “Sim, sim, sim, sim”. 

O fato do filme se tratar de um musical também foi discutido. A canção principal 

– Let it Go – se tornou um grande sucesso, mantendo-se um hit por mais de um ano 

após o lançamento do filme
8
. Segundo Vasco Hexel, compositor e professor da Royal 

College of Music, se tirada de contexto, a música passa uma mensagem de liberação e 

                                                 
8  Why Frozen's Let it Go is so darn catchy - according to science. Disponível em 

<https://tinyurl.com/ya238x7y> Acessado em 12.07.2017 

https://tinyurl.com/ya238x7y
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autoaceitação igualmente poderosa. Seu alcance foi tamanho que ela se tornou um hino 

LGBT. 

Ter omitido qualquer referência ao fato de Frozen se tratar de um filme musical, 

na tradição de diversas animações da Disney, faz parte das estratégias pouco ortodoxas 

utilizadas para a campanha desse filme. As opiniões dos dois grupos pesquisados foram 

divididas, no entanto, pôde-se observar que longe de desagradar a todos os meninos ou 

ter apenas sido tolerados porque estavam dentro de um filme que tinha outras coisas 

interessantes a oferecer, uma parcela significativa do Grupo Meninos de fato gostava da 

sequência, fazendo expressões de tristeza quando perceberam que ela não apareceria no 

trailer. 

Em ambos os grupos só uma opinião (no Grupo Meninos, a favor e no Grupo 

Misto, contra) acerca da música é expressa. O desejo de conformidade com o grupo 

pode ter sido um fator em questão, ainda mais se, como visto antes, não há uma ligação 

afetiva forte com o objeto em questão, a tendência é que se crie uma atitude de acordo 

com processos de aprendizagem de comportamento, ou seja, crie-se um afeto depois, 

por meio de comportamentos aprendidos. Também é interessante notar que os dois 

trailers exibidos são bastante diferentes entre si. O primeiro funciona quase como um 

curta-metragem, que aposta completamente no humor e não tem diálogos. Já o segundo 

é mais frenético, com diversos momentos de humor, mas também muita ação.  

Ainda assim, quanto ao tipo do filme, as crianças de ambos os grupos chegaram 

a conclusões bastante parecidas: no Grupo Meninos, Frozen foi considerado um filme 

de comédia (Meninos 3 e 5) e aventura (Meninos 2 e 4). Quando o Menino 5 disse que 

achava ser uma história de muita ação os Meninos 3 e 4 discordaram. No Grupo Misto 

“ação” (Menino 2 e Menina 1), “aventura” (Meninas 3 e 5 e Meninos 5 e 6) e 

“engraçado” (Menino 2) também foram os gêneros cinematográficos citados pelas 

crianças. A variedade de “gêneros” e humores presentes num mesmo filme infantil não 

é novidade em produções de animação cada vez mais refinadas, no entanto esse aspecto 

é um diferencial em relação a outros filmes de princesa mais tradicionais, como será 

explorado mais adiante.  

Quanto ao tema do filme, foi possível observar quais partes lhes marcaram mais 

ou impactaram como sequências importantes do filme. No Grupo Meninos foi dito que 

Frozen era sobre todo o reino congelado, e que “daí a Elsa tirou tudo” (Menino 1). No 

Grupo Misto manifestaram-se ideias como: (Menino 4) “A irmã da Elsa fica 
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maluquinha, quase mata ela e fica congelante...” 
9
, “Poder sombrio”, “(...) Aí a Anna 

chega e fala. E chega lá e chega assim, só pra constar. POU! E aí quebra o nariz do cara 

e o cara desmaia.”; (Menina 5) “Quando a Elsa fez uma nuvem para o Olaf ficar bem.” 

e “Quando a Anna ficou bem.”; (Menino 2) “Que aquele bonequinho de gelo, ele 

conseguiu uma nuvem...para poder sobreviver no verão”. 

No Grupo Misto, depois de assistir ao segundo trailer – onde são mostrados 

todos os personagens principais – surgiu a discussão sobre Frozen ser ou não um filme 

“de amor”. As Meninas 1 e 3 disseram que o filme “tem amor”, mas que não se trata de 

uma história de romance. O Menino 2 também não considera Frozen um filme 

romântico, já o Menino 4 considera que é, dizendo que tem “amor verdadeiro”, 

“traição”, “amor, magia sombria e tudo mais”. Quando perguntados sobre de quem era o 

amor referido por eles, a Menina 1 respondeu “É da Anna e do Kristoff.”  

Pelas falas, se percebe a variedade de temas, que vão da busca de Olaf por uma 

nuvem para sobreviver no verão, até a traição de Hans. Nas descrições entendemos 

também que as duas protagonistas têm personalidades multifacetadas e as diferentes 

formas como agem dentro do filme reflete isso.  

O fato de que “em uma parte a Elsa sem querer congela o coração da Anna” 

(Menina 1) e “Não tem amor por causa que nem a Elsa nem a Anna namoram” (Menina 

3) serem oferecidos como motivos pelos quais Frozen não é um filme de romance e 

consequentemente, é um filme “Um pouco triste e um pouco legal” (Menina 1), fala 

muito sobre como Frozen é visto e como são percebidos os outros filmes de princesa, 

que tradicionalmente se encaixam entre os filmes românticos.  

 A influência do grupo pode ser percebida no uso da palavra “gay” feita pelos 

meninos. Observa-se uma tentativa de moldar o comportamento para estar mais de 

acordo com seus pares e o desejo de se dissociar da ideia de “gay” que estaria atrelada a 

ter assistido outros filmes de princesa. O que chama atenção no uso da palavra “gay” no 

Grupo Meninos é que dentro do contexto da frase “Gente, eu tenho um amigo do meu 

lado, que ele é gayzinho, ele beija na boca das meninas!” (Menino 3 para Menino 5), 

dita durante um momento de provocação entre as crianças, fica claro que as crianças 

que as utilizam não entendem o que ela implica, porém a utilizam como uma forma de 

ofensa, de modo que quando O Menino 5 ameaçou contar para a professora, o Menino 3 

pediu desculpas. No Grupo Misto, o Menino 4, quando questionado sobre ter assistido 
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 Nota da autora: houve uma confusão por parte do Menino 4 entre os nomes de Anna e Elsa, nesse 

momento 
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outros filmes de princesa, responde “Cinderela. Vocês devem estar achando que eu sou 

gay, mas eu não sou.” 

Observando essas duas interações, encontra-se na ideia de “gays” um grupo de 

evitação, que faz parte também da psicologia de consumo em formação dessas crianças. 

Mesmo se o entendimento real da palavra “gay” ainda não foi capturado, já se entende 

que ela tem conotação negativa e associada a ela está a ideia de meninos assistirem 

filmes de princesa. 

 As crianças também foram questionadas a respeito de seus filmes preferidos. No 

Grupo Meninos as respostas iniciais foram Frozen (Menino 1), Os Três Porquinhos 

(Menino 2 – que depois de ter sua escolha recebida com expressões de surpresa, voltou 

em sua resposta falando “Quer dizer, O Gato de Botas”), Toy Story 3 (Menino 3), Rio 

(Menino 4) e Atirador (Menino 5). Depois da resposta do Menino 5, o Menino 1, 

exclamou “Eu errei!” e disse que “Velozes e Furiosos 7” é seu filme favorito, e não 

Frozen. Pode-se observar no comportamento dos Meninos 1 e 5 que gostar de filmes 

mais adultos e cujo conteúdo é tradicionalmente associado ao público masculino, como 

ação, carros, armas e certo grau de violência, é algo desejável, um comportamento a ser 

imitado. Constitui, em alguma medida, um grupo de, a ponto do Menino 1 ter o impulso 

de “corrigir” sua resposta, mesmo Frozen sendo um filme que ele obviamente gosta 

bastante (em certo ponto do grupo focal ele declarou já ter assistido o filme “mil vezes 

num dia só”) e não tem vergonha disso, como visto no restante da conversa. 

 As crianças também tendem a se projetar dentro da narrativa. No caso de Frozen, 

não é surpreendente que Olaf seja um favorito das crianças e quase todos os meninos o 

prefiram aos outros personagens. Seu traço principal é o humor, suas atitudes são mais 

infantis e, segundo a própria Jennifer Lee, codiretora do filme, “ele representa o amor 

mais inocente” e “ele é engraçado da mesma maneira que crianças dizendo coisas 

óbvias são engraçadas”. Quanto às meninas, apenas uma delas tem uma das 

protagonistas como favorita: a Menina 3 gosta de Elsa (e inclusive demonstrou 

indignação quando Menino 2 disse não gostar da personagem) por causa do poder dela. 

Para outras duas meninas (1 e 5), Olaf é o favorito por ser engraçado e Hans o que 

menos gostam (“porque ele é chato” e “porque ele traiu a Anna”). Mesmo Anna não 

tendo sido apontada como favorita, o fato das meninas antagonizarem Hans indica um 

grau de identificação com a personagem. 
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É interessante que todos os meninos demonstraram gostar de pelo menos uma 

das princesas. Anna por ser engraçada e Elsa por ser poderosa. É contraditório que o 

que faz os meninos gostarem delas é o fato de serem personagens com características e 

personalidades desenvolvidas, justamente o que a lógica de mercado atual enxerga 

como negativo para a bilheteria dos filmes. 

A ideia de casamento é usada como forma de provocação entre as crianças do 

Grupo Meninos. Ainda que em tom de brincadeira, é possível ver que algumas das 

crianças se colocam nessa posição em relação às princesas. O Menino 1 falou sobre o 

Menino 3 “Ele gosta da Elsa. É esposo da Elsa.” e depois Menino 3 falou para Menino 5 

“Não sei, você sentiu que você queria casar com a Elsa”. A ideia de relacionamentos 

românticos provoca risos nervosos do Grupo Meninos. Questões sobre “Beijo, amor” 

também foram introduzidas por um participante do sexo masculino (Menino 5) no 

Grupo Misto, quando ele dizia sobre o que era Frozen, e também provocavam risos. 

É contraditório que, ao mesmo tempo em que a maioria dos filmes voltados para 

o público infantil feminino envolva questões românticas - em geral em torno de uma 

figura masculina -, foram os meninos que se mostraram mais interessados nesse aspecto 

do filme. É verdade que as meninas do Grupo Misto também enxergaram amor em 

Frozen, mas apenas uma delas (Menina 5) achou que era um filme de romance, as 

outras duas consideraram que outros aspectos do filme tinham um peso maior. 

Esse resultado é um indício de que a ideia tradicional de que meninas se 

interessam por romance e meninos não, não é necessariamente verdadeira e nos permite 

enxergar que a inclusão desse tema em mais filmes voltados para meninos, ou o 

contrário no caso dos filmes “de menina”, não acarretaria necessariamente em 

resultados ruins nas bilheterias, nem em espectadores insatisfeitos. A quebra de um 

conceito arbitrário assimilado culturalmente pode se mostrar um dos fatores de sucesso 

para um filme que se arrisque a fazê-lo.  

Os meninos também foram questionados sobre outros filmes de princesa e 

responderam em coro, no Grupo Meninos, que não assistiram a nenhum outro. No 

entanto quando um deles (Menino 4) lembra que assistiu a Enrolados, outros (Meninos 

3 e 5) começam a se lembrar de filmes de princesa a que assistiram também. 

No Grupo Misto, todas as meninas já haviam assistido a vários filmes de 

princesa, mas para os meninos essa relação se mostra mais problemática. O Menino 6, 

quando perguntado “o que você acha de filmes de princesa”, responde “Não.” No 
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entanto, quando confrontado com o fato de ele gostar de Frozen e esse ser um filme de 

princesas – ele responde que “gosta bastante” e “vou fazer meu aniversário da Frozen”, 

mas não sabe explicar a contradição.  

O Menino 4 expressa gostar do filme a Bela e a Fera (ele dá ênfase na palavra 

“filme”, possivelmente para evitar a associação de que goste da personagem Bela, como 

foi visto anteriormente sobre a ideia de casamento ou união romântica) e já ter assistido 

a Cinderela. Ambos são filmes clássicos, que fazem parte das narrativas mais 

tradicionais de filmes de princesa da Disney. Ele se mostra preocupado que as outras 

crianças pensem que ele é gay, por ter assistido a esses filmes. Por último, o Menino 2 

diz que não assistiu a nenhum outro filme de princesa, “porque é chato”. E a razão disso 

é que, segundo ele, as princesas passam o filme à espera de um príncipe: "Ah, cadê meu 

príncipe, cadê meu príncipe, cadê meu príncipe?". 

Essa fala é reveladora, pois nos permite ver na prática os efeitos da tipificação 

sexual de filmes infantis. As histórias monotemáticas e voltadas completamente para a 

procura de um amor romântico - como são em geral os filmes tradicionais de princesa - 

não fornecem apenas modelos retrógrados para as meninas, mas também afastam 

meninos das salas de cinemas. O tom depreciativo utilizado também nos remete aos 

simbolismos atrelados a cada gênero como mecanismo de categorização, e à noção de 

que um gênero é inferior a outro.  

No entanto, ao se esquivar de uma narrativa estereotipada que reproduza 

desigualdade de gênero (para Menino 2 Frozen é diferente porque “tem cenas de 

terror”) e permita que as meninas se enxerguem em personagens femininas que 

desafiam os padrões tradicionais, Frozen conseguiu também fazer com que os meninos 

gostassem do filme, de tal modo que eles não associaram de imediato Frozen com 

outros filmes de princesa. 

Dentre os outros filmes citados, Enrolados - também da Disney - foi bem 

recebido pelos meninos, enquanto Branca de Neve não. Enrolados faz parte da nova 

leva de filmes de princesa da Disney, que iniciaram com Valente (2012) e não levam a 

palavra “princesa” no titulo. Esses filmes são mais modernos ao retratarem, como 

Frozen, mulheres ou meninas mais independentes, com uma linguagem veloz que 

aposta na aventura e na comédia.  

Ou seja, já existem outros filmes da Disney protagonizados por princesas e dos 

quais Frozen é o exemplo mais inovador atualmente, que desafiam as ideias tradicionais 
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de filmes “para meninas” e “para meninos”. Já Branca de Neve, um filme de 1938, 

possui uma linguagem e narrativas clássicas - não apenas em relação a papéis de gênero, 

mas em relação à própria linguagem cinematográfica. 

Quando confrontadas a respeito da existência de filmes “para meninas” e filmes 

“para meninos”, a maioria das crianças não hesitou em dizer que acha que Frozen é para 

ambos os sexos, ou que “tanto faz” se quem assiste é menino ou menina. No Grupo 

Misto, o Menino 4 estava dividido, dizendo que “É... eu gosto... às vezes eu acho que é 

de menina e outras vezes eu acho que os meninos também podem assistir. Tem um 

pouco de ação...” e depois falou que “às vezes tem duas meninas e aí, tipo tem parte que 

eu tenho medo das meninas ganharem...”. Quando pedido para explicar de que forma as 

meninas poderiam ganhar, ele muda de assunto e passa a falar de futebol, depois diz 

“Eu acho que menina também pode assistir. Menino... pra mim dá na mesma”. A 

Menina 3 também diz que “todo mundo pode assistir, porque não tem diferença 

nenhuma”. 

 

6 Conclusão 

 

A análise rendeu resultados interessantes que permitem questionar a crença 

mercadológica atual de que filmes com protagonismo feminino repelem meninos. O que 

se observou é que todos os meninos que o assistiram mostraram gostar do filme. No que 

diz respeito ao protagonismo feminino, a opinião dos meninos a respeito das 

personagens principais Elsa e Anna não foi unânime, mas tampouco se mostrou 

negativa, já que a maioria deles demonstrou gostar das personagens. 

Ficou clara a escolha acertada da Disney em dar destaque a Olaf, o personagem 

mais popular entre as crianças entrevistadas e exacerbar o humor, a ação e a aventura 

nos trailers do filme. Ter omitido a palavra princesa dos materiais de divulgação e do 

título do filme se mostrou uma boa estratégia de marketing, pois foi verificado que de 

fato a ideia de filmes de princesa é um fator de rejeição para os meninos; a maioria 

deles sequer associou o filme Frozen com essa categoria de filmes.  

É interessante que os fatores apontados pelos meninos para gostarem das 

protagonistas estavam relacionados à profundidade com que elas foram tratadas no 

filme: Anna foi apontada como engraçada e Elsa como poderosa. Essa é justamente uma 

das críticas mais frequentes à tipificação sexual de filmes infantis, pois tradicionalmente 
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os papéis femininos são de mulheres frágeis e as narrativas com princesas giram em 

torno de um interesse romântico que a salva no final, restringindo as meninas a modelos 

retrógrados e gerando narrativas desinteressantes para os meninos. 
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