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RESUMO 
 

Ao longo do tempo, a Disney passou a representar sua princesa de uma forma 
que se afastava do estereótipo construído por ela mesma nos primeiros filmes que 
envolviam a imagem dessas personagens. O presente trabalho teve como objetivo 
evidenciar as transformações realizadas na forma de representar a princesa com base 
na análise do filme Moana. Usando como metodologia a Jornada do Herói de 
Christopher Vogler, foi permitido um aprofundamento na narrativa do filme, permitindo 
assim que fosse possível afirmar que Moana não somente representa o afastamento 
de conceitos que antes eram trabalhados pela Disney, mas também uma confirmação 
da empresa quanto ao novo modelo de princesa que deve ser representado, o qual 
se afasta do discurso misógino que foi propagado anteriormente e afirma que para ser 
uma Princesa da Disney, basta ser quem é. 

Palavras-chave: Jornada do Herói. Moana. Princesa da Disney. Transformação. 
Protagonista Feminina.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 

Over time, Disney began to represent her princess in a way that departed from 
the stereotype it had constructed in the first films that involved that character's image. 
The present work had as objective to show the transformations realized in the form of 
representing the princess based on the analysis of the film Moana. Using Christopher 
Vogler's Hero’s Journey as a methodology, it allowed a deepening in the narrative of 
the film, allowing it to be possible to affirm that Moana not only represents the departure 
from concepts that were previously worked by Disney, but also a confirmation of the 
company regarding the new a model of the princess who must be represented, which 
departs from the misogynist discourse that was previously propagated and states that 
to be a Disney Princess, just need to be who it be. 
 
Keywords: Hero's Journey. Moana. Disney Princess. Transformation. Female 
Protagonist.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os primeiros filmes da Disney que apresentavam a figura da princesa 

reproduziam o discurso misógino da Idade Média. Deste discurso, surgiu o amor 

romântico idealizado, representado nos filmes pelo beijo do amor verdadeiro e a 

expectativa da princesa quanto ao casamento. De Branca de Neve e os Sete Anões 

(1937), o primeiro filme nesta lista, a Moana (2017), o último, contabilizam-se 80 anos. 

Neste período, o mundo, bem como a sociedade, mudou e discussões sobre pautas 

sociais criaram força. 
 Desta forma, foi percebido que a maneira como a Disney abordava os temas e 

representava suas protagonistas femininas foi-se alterando à medida que essas 

discussões ganhavam mais reconhecimento na sociedade. Com isto, surgiu a questão 

de entender se a Disney desempenhou rupturas com o modelo desenvolvido por ela 

mesma, a fim estar em ressonância com o momento histórico em que está inserida, 

apresentando a questão problema: De que maneira a Disney alterou a forma de 

construir a imagem de suas personagens protagonistas femininas?  

Este trabalho tem como objetivo analisar o filme “Moana” (2017) a fim de 

evidenciar as transformações da Disney na criação de suas princesas, evidenciando 

a nova forma de representar essa personagem protagonista feminina nos tempos 

atuais.  

Desta forma, no segundo capítulo apresenta-se o discurso misógino medieval 

reproduzido nos primeiros filmes e como ele foi sendo deixado para trás a medida que 

os anos se passavam. No terceiro capítulo, faz-se a análise da Jornada do Herói no 

filme Moana, utilizando-se como metodologia a Jornada do Herói desenvolvida por 

Christopher Vogler. No quarto capítulo, com base na jornada, apresenta-se uma 

análise simbólica com o intuito de afirmar as transformações e evidenciar o 

distanciamento com o discurso misógino que antes era representado. 

Espera-se conseguir evidenciar através da análise de Moana que o filme foi o 

divisor na linha do tempo da Disney, o qual afirma o novo conceito de princesa 

considerado pela Disney e nega o estereótipo na forma de representar as 

personagens protagonistas femininas. Ao explorar a Jornada do Herói, mostra-se a 

estrutura da narrativa, para a partir dela, evidenciar a mudança. 

Ao finalizar citando o trailer de Wifi Ralph – Quebrando a Internet, busca-se 

evidenciar que a Disney rompeu com os conceitos que ela mesma construiu, tornando 
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a confirmação clara a partir do momento que diálogos envolvendo as princesas 

contrastam com a forma que a própria empresa as representa na atualidade, 

demonstrado no trailer de uma forma em que esses conceitos são ironizados pelas 

próprias personagens, no qual a Disney assume o estereótipo construído por ela e 

demonstra que não é assim que pretende continuar divulgando a imagem de sua 

princesa. 
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2 O DISCURSO AO LONGO DO TEMPO 
 

Em 1937, a Disney lançou Branca de Neve e os Sete Anões, foi a primeira 

animação longa-metragem do estúdio. Segundo Ginha Nader, “o filme levou três anos 

para ser concluído e foi refeito várias vezes, pois Walt queria a perfeição. O orçamento 

inicial de US$ 500 mil, em 1934, foi ultrapassado, chegando no final a US$ 1,7 milhão” 

(NADER, 2000, p. 78). De acordo com a autora, era a época que Hollywood havia se 

tornado a meca do cinema, e no período, pessoas comentavam que seria uma grande 

tolice de Walt seguir em frente com a produção do filme, afirmando que poderia 

resultar em uma falência certa. Os boatos ligados à questão financeira de Walt Disney 

surgiram justamente devido à falta de credibilidade que a sociedade estava 

depositando no filme, segundo Nader “a maioria dos banqueiros mostrou-se cética e 

Walt teve de agir praticamente sozinho. Para conseguir o dinheiro, hipotecou a casa 

e fez até um empréstimo dando como garantia a apólice de seu seguro de vida” 

(NADER, 2000, p. 77). 

Após os três anos de produção, Branca de Neve e os Sete Anões chegou às telas 

de cinema. Nader aponta que na primeira exibição, o filme teve uma renda bruta de 

oito milhões de dólares. Também resultou em um Oscar honorário a Walt, pela 

produção do filme, que recebeu uma estatueta de tamanho normal e outras sete em 

miniatura. 

O segundo filme que trouxe outra princesa de sucesso da Disney é Cinderela, 

lançado em 1950. Segundo Nader, foi tanto um sucesso de bilheteria como de crítica, 

a autora aponta que o espírito do filme “lembra Branca de Neve, só que com muito 

mais glamour, graça e humor.” (NADER, 2000, p. 97)  

A partir de então, Walt Disney começou a saga de filmes trabalhando personagens 

protagonistas femininas que, posteriormente, ficaram conhecidas como Princesas da 

Disney.  

Não existe uma definição oficial dos atributos necessários para ser uma Princesas 

da Disney, visto que, algumas protagonistas não são de fato princesas, como Mulan, 

Pocahontas, Jasmine e Moana. Outras passam a serem detentoras do título apenas 

depois de se casarem com um príncipe, como Cinderela, Bela e Tiana. A partir disso, 

pode-se entender que os requisitos para ser uma Princesa da Disney é desempenhar 

o papel de protagonista de seu próprio filme e nascer parte da realeza ou se casar 

com um príncipe, ou ainda, realizar um ato de heroísmo.  
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Em virtude do sucesso das personagens, no início dos anos 2000, surgiu a 

marca Disney Princesas, a partir dela pode-se criar uma lista próxima do que seria as 

detentoras deste título. Contudo, ao longo do tempo personagens entraram e saíram 

da composição das Princesas da Disney, permitindo entender que o título pode, 

também, estar ligado a uma questão tanto de marca, na qual a Disney acrescenta a 

protagonista em sua lista de princesas com o intuito de dar visibilidade e promover o 

sucesso dos filmes que envolvem a imagem da personagem. 

Para este trabalho será entendido como Princesas da Disney as personagens 

apresentadas no trailer de Wifi Ralph – Quebrando a Internet1 (2018), no qual a Disney 

reuniu todas as protagonistas que considera suas princesas para aparecerem em 

conjunto, são elas: Branca de Neve, Cinderela, Aurora, Ariel, Bela, Jasmine, 

Pocahontas, Mulan, Tiana, Rapunzel, Elsa, Anna, Merida e Moana. Entretanto, o 

trabalho utilizará apenas personagens criadas pelos estúdios Disney, para não fugir 

de seu objetivo, portanto, a figura de Merida não será representada, já que é uma 

princesa dos estúdios Pixar, que, mesmo pertencentes à Disney, possuem criação 

independente. 

Ao longo do tempo foi possível perceber que a forma como a Disney apresentava 

cada princesa, bem como fundamentos que a rodeiam, como a questão do amor, 

passaram por transformações. O tema das narrativas e os elementos da história 

sofreram mudanças discutíveis, assim, o discurso também passou a contemplar 

assuntos mais atuais e a princesa precisou se adequar também. 

Percebe-se que a Disney começou a incluir elementos como a negação ao 

casamento, a primeira princesa negra e a reformular o conceito de amor verdadeiro, 

tornando-a assim, mais próxima do contexto social em que estava inserida, 

automaticamente, entrando em discordância com ideais que um dia defendera, visto 

que o conceito de Princesa da Disney se instaurou com seus primeiros filmes: Branca 

de Neve e os Sete Anões (1937), Cinderela (1950), A Bela Adormecida (1957) e A 

Pequena Sereia (1989). A forma como a princesa era representada migrou da 

idealização da figura feminina para a aproximação da imagem da mulher ressonante 

aos tempos atuais. 

Assim, para evidenciar essas transformações, é necessário entender a primeira 

imagem da princesa representada, que se relaciona com o discurso medieval, para 

                                                        
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=my7Q51ZF6IE. Acesso em: 08/11/2018. 
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posteriormente, ser possível identificar as suas respectivas transformações ao 

analisar a última representação. 

 

2.1 O DISCURSO MEDIEVAL 
 

 A figura feminina na Idade Média estava associada ao discurso misógino da 

época que aproximava a mulher a um ideal. R. Howard Bloch explica que “a 

idealização precede a misoginia” (BLOCH, 1995, p. 198), ou seja, ela surge ao impor-

se qualquer significado à mulher, objetificando-a de alguma forma, seja a 

superestimando ou menosprezando, sendo assim, o discurso misógino é reproduzido 

a partir da idealização. O autor afirma que “a misoginia é um modo de falar sobre as 

mulheres, o que é diferente de fazer algo a elas, embora o discurso possa ser uma 

forma de ação e mesmo de prática social, ou pelo menos um seu componente 

ideológico” (BLOCH, 1995, p. 12). 

Segundo Bloch, os ideais impostos pelos Padres da Igreja relacionavam a 

mulher “ao mesmo tempo, simultaneamente, a Esposa de Cristo e o Portão do Diabo” 

(BLOCH, 1995, p. 113). Portanto, a mulher é definida, de acordo com o autor, como 

sedutora e redentora, na qual “os homens vão encontrar ou a perdição ou a salvação.” 

(1995, p.114) Assim, Bloch aponta que toda mulher “ou é uma virgem ou o veículo da 

culpa universal” (BLOCH, 1995, p. 125), essa relação torna-se manifesta em Maria e 

Eva. 

 Maria, representa o culto à virgindade. Bloch diz que “a noção de virgindade 

está toda envolta em referências doutrinais a Maria, a virgem, que redime Eva.” 

(BLOCH, 1995, p. 126) E, com Eva, entende-se a mulher como representação do 

pecado.  Desta forma, apresenta-se a dualidade da figura feminina medieval, definida 

a partir do primeiro pecado, cometido por Eva, ao mostrar a mulher inocente que se 

torna a pecadora. A imagem da mulher medieval parte, então, dos conceitos da 

mariolatria, os quais elevam-na à figura da virgem, à Maria. Neste cenário, espera-se 

sua representação pura.  

A mulher é intocável, segundo Bloch, “o pré-requisito para ela ser desejada é 

que seja perfeita, ideal, completa em si mesma, sem falta ou imperfeição” (1995, p. 

187). Assim, ao reproduzir essa imagem, a caracterização da mulher a eleva a um 

nível de idealização. A representação da mulher inspirada na imagem de Maria, 

evidencia a pureza, santidade e um distanciamento do ser humano.  
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Neste cenário medieval, surge o ideal do casamento como sacramento, no qual 

a mulher, virgem, deveria ser entregue ao homem como uma forma de negócio. De 

acordo com Bloch (1995), a finalidade da união era a procriação e troca de bens, 

portanto, para o homem, era uma maneira de se erguer na sociedade, o que é 

corroborado por Denis de Rougemont: “o casamento é tido como sacramento, embora 

repouse de fato em bases de interesse material e social e seja imposto aos esposos, 

sem que se leve em consideração seus sentimentos” (ROUGEMONT, 2002, p. 158). 

Esse interesse é evidenciado também por Bloch, ao dizer que “o casamento 

representava em essência um tratado a ser negociado entre as famílias” (BLOCH, 

1995, p. 211). 

Entende-se que, como algo destinado à posse de bens e desprovido da 

necessidade de existência de um amor entre as partes, o casamento era outra forma 

de doutrinação sobre a figura da mulher. A partir do momento que ela pode ter direito 

a herança, começa a opinar sobre a escolha dos pais em relação ao marido, assim, 

percebe-se o surgimento do que seria denominado amor cortês. Bloch diz que esse 

amor “surge no exato momento em que o poder de decisão dos pais era contestado 

pelo poder de escolha dos filhos” (BLOCH, 1995, p. 226). Contudo, o autor afirma: 
 

Não menos que o discurso da misoginia, o discurso do amor cortês reduz a 
mulher à condição de uma categoria; e não menos que o discurso da 
virgindade salvadora, ele coloca o fardo da redenção sobre a mulher, a qual, 
como no vínculo da articulação fundadora dos sexos no cristianismo, 
encontra a si própria na posição polarizada da sedutora e redentora – sempre 
ansiosa, sempre culpada, nunca capaz de estar à altura, vulnerável. A 
misoginia e o amor cortês são abstrações do feminino que conspiram de igual 
modo, [...] através da aniquilação da identidade das mulheres individuais, [...] 
transformando, portanto, a mulher num ideal. (BLOCH, 1995, p. 237). 

 
 

Para Bloch, o amor cortês pode consistir no desejo mais profundo pela mulher, na 

glorificação do sentimento e exaltação da figura feminina. O homem deseja a mulher, 

mas não podendo alcançá-la, ela é intocável. Segundo o autor, o amor cortês, em sua 

literalidade, aproxima a mulher à perfeição. Já para Johan Huizinga, “o amor passou 

a ser o campo em que se deixava florescer todo o aperfeiçoamento estético e moral. 

O amante nobre, segundo a teoria do amor cortês, torna-se virtuoso e puro pelo seu 

amor” (HUIZINGA, 2010, p. 177). De certo modo, percebe-se que os dois evidenciam 

uma idealização na figura desse amor. 

Bloch (1995) afirma também que neste período a mulher quer falar, entende-se 

como o momento que ela não quer ser relacionada à figura de um homem, mas sim a 
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sua própria, sendo assim, pode-se entender que o amor cortês, assim como o discurso 

misógino, age como uma forma de oprimir a voz da mulher.  

Segundo Rougemont (2002), desse amor cortês, surge o amor romântico, o 

amor da morte, no qual prefere-se deixar a vida do que não poder vivê-la com a 

pessoa amada, o que Huizinga confirma ao dizer que “a morte passa a ser 

imediatamente uma alternativa para tornar plena a satisfação que, por assim dizer, 

fica garantida de ambos os lados” (HUIZINGA, 2010, p. 116), ou seja, colocar um fim 

no sofrimento. Bloch afirma que “associando o amor romântico à morte, Rougemont 

nos leva a completar o ciclo da misoginia, através da virgindade, até o amor cortês” 

(BLOCH, 1995, p. 216). Entende-se então que o discurso misógino parte da 

idealização da figura feminina e se estende à representação do amor. 
 
O aparecimento do amor romântico ocidental foi parte de um momento 
particular na história da misoginia – um momento no qual, devido a mudanças 
contemporâneas nas formas de propriedade e nas relações de poder entre 
os sexos, a obsessão debilitante com a mulher como fonte de todo o mal 
acabou invertendo-se numa obsessão conspirante com a mulher como fonte 
de todo o bem. (Bloch, 1995, p. 18) 

 
 

Assim, o amor romântico se torna a mais alta idealização do sentimento, 

concomitantemente, em uma alta idealização da mulher. Entende-se que o amor era 

puro e belo, igual a mulher também deveria ser. 

 

2.2  ADAPTAÇÕES AO LONGO DO TEMPO 
 

Na Disney esse amor romântico se tornou um sentimento idealizado, no qual ele 

seria capaz de solucionar qualquer problema e quebrar qualquer maldição. Essa 

solução era representada na forma do “beijo do amor verdadeiro” e do casamento. 

As primeiras princesas apresentadas pela Disney surgiram com base nesse ideal 

do sentimento supremo capaz de curar e desfazer o mal. Este modelo ressonante com 

a figura da mulher medieval, resumia a protagonista a um estado de passividade e 

idealização do amor. Ao considerar uma adaptação da princesa feita pela Disney, 

seus primeiros filmes já encaixam-se nessa ideia, visto que são adaptações de contos 

de fadas, nos quais já representavam as princesas mas de uma forma diferente e mais 

sombria da apresentada pela Disney. 

Os filmes da Disney sobre as princesas estão distribuídos em um intervalo de 
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tempo de 1937 a 2017. Do primeiro filme, Branca de Neve e os Sete Anões, ao último, 

Moana, ocorreram transformações em discursos sociais, que, por sua vez, passaram 

a receber mais destaque nas discussões contemporâneas. 

Seguindo essa perspectiva da importância dos filmes estarem em ressonância 

com sociedade, pode-se relacionar com o que Bruno Bettelheim evidencia ao dizer 

que histórias “direcionam a criança para a descoberta de sua identidade e vocação, e 

também sugerem as experiências que são necessárias para desenvolver ainda mais 

o seu caráter” (BETTELHEIM, 2012, p. 34). Assim, percebe-se a importância e 

necessidade de uma adaptação de discurso por parte da Disney, para mostrar que se 

importa em representar os conceitos discutidos na atualidade. 

 Discussões sobre a imagem da mulher na sociedade criaram força, levando 

assim, ao questionamento do modelo de princesa. O título de princesa deixa de ser 

considerado um elogio, mas sim como uma forma de objetificação que idealiza a 

mulher, visto que, a princesa da Disney representava para a sociedade a mulher em 

seu estado mais idealizado, e, destinada a se entregar ao príncipe. Entende-se que a 

exposição desta imagem da princesa idealizada alimentava o discurso misógino.  

Contudo, não foi somente a imagem da princesa que passou por uma 

reformulação conceitual no decorrer do tempo; a concepção de amor, que muitas 

vezes ditava a resolução do tema da narrativa, também foi alterada. O termo “amor 

verdadeiro” sempre esteve presente em animações da Disney, era entendido como o 

amor romântico entre a princesa e o príncipe. O amor verdadeiro é o que guia a 

maioria das narrativas e é o ponto crucial na resolução da maior parte dos problemas 

apresentados. O beijo do amor verdadeiro é capaz de curar qualquer maldição, e, na 

transformação desempenhada pela Disney, esse beijo não mais se apresenta como 

a resolução dos problemas, mas sim, o que passa a ser chamado de ato de amor 

verdadeiro, desvinculando-se da figura necessária de um amor romântico, no caso, 

um príncipe.	

Os temas passaram a serem abordados de uma maneira diferente. As 

transformações foram levantadas aos poucos em cada filme que era lançado. Desta 

forma, na linha do tempo das animações das Disney, observa-se que a forma de 

retratar as princesas foi se adaptando a medida que novos filmes eram lançados, 

trabalhando os elementos como amor verdadeiro de uma forma diferente da que era 

trabalhada anteriormente.  

Antes as princesas eram dependentes do amor idealizado na figura do príncipe 



 16 

e completamente passivas. Com o passar do tempo, as princesas começaram a 

possuir voz e se tornaram capaz de tomar suas próprias decisões, se indagando sobre 

alguns conceitos como machismo e o casamento, mas ainda não rompendo com eles, 

de forma geral, os filmes começam a trabalhar questões ligadas à família.  

Os últimos filmes lançados já apresentam as princesas negando questões que 

antes eram convencionais, como o amor verdadeiro e o casamento, assim, se 

comportam de forma oposta ao que era defendido nos filmes precedentes. Percebe-

se também, que a representação da princesa fica cada vez menos idealizada em uma 

figura delicada. A princesa, assim como a menina atual, pode ser destemida e real.  

 
Tabela 01 – Anos dos filmes 

FILME ANO 
Branca de Neve e os Sete Anõe 1937 

Cinderela 1950 

A Bela Adormecida 1959 

A Pequena Sereia 1989 

A Bela e a Fera 1991 

Aladdin 1992 

Pocahontas 1995 

Mulan 1998 

A Princesa e o Sapo 2009 

Enrolados 2010 

Frozen 2013 

Moana 2017 

 

Os filmes que ocorrem de 1937 a 1989 são: Branca de Neve e os Sete Anões 

(1937), Cinderela (1950), A Bela Adormecida (1959) e A Pequena Sereia (1989). 

Neles as princesas dependem da figura de um príncipe para solucionarem seus 

problemas. A ideia do amor verdadeiro é divulgada de forma idealizada, entende-se 

como verdadeiro o amor romântico entre a princesa e o príncipe. Mesmo que a 

princesa não conheça seu amado, o beijo dos dois é definido como a solução de seu 

contratempo, ela é completamente passiva.  

Branca de Neve e os Sete Anões (1937) foi o primeiro filme envolvendo a 
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imagem da princesa lançado. Conta a história de uma bela jovem que precisou fugir 

de sua madrasta, como aponta a sinopse: 
 

A bela e amável princesa Branca de Neve, encanta todas as criaturas de seu 
reino, exceto uma pessoa, sua ciumenta e invejosa madrasta, a Rainha. 
Quando o Espelho Mágico proclama Branca de Neve como a mais bela de 
todas, ela tem que se esconder na floresta, onde conhece e torna-se amiga 
de adoráveis sete anões – Mestre, Atchim, Zangado, Feliz, Dengoso, Soneca 
e Dunga. A Rainha, sabendo do paradeiro de Branca de Neve, resolve livrar-
se dela com uma maçã envenenada. Agora, só a força e a magia de um beijo 
de amor verdadeiro poderão salvá-la. (DVD, 2009). 
 

 
Branca de Neve é uma princesa indefesa que anseia pela chegada de seu 

príncipe. Ela canta que um dia seu príncipe vai chegar e um dia encontrará o amor. 

Morre após ser envenenada pela Rainha Má, e, o beijo de seu príncipe, após 

finalmente encontrá-la na floresta, a ressuscita; é o beijo do amor verdadeiro. O filme 

retrata bem a idealização do amor e da figura da mulher. Branca de Neve é delicada 

e parece flutuar quando caminha. Retrata também o que pode ser entendido como 

uma pureza e inocência na imagem da princesa ao mostrar que os animais não a 

temem e estão sempre dispostos a ajudá-la.   

Cinderela (1950) é o filme que traz a segunda princesa da Disney, uma menina 

que busca nos sonhos uma forma de escapar da realidade dura que vive, 

contentando-se com sua imaginação e esperando que um dia isso possa mudar. 

Sinopse: 

 
Cinderela vive com sua madrasta, Lady Tremaine, e as duas filhas dela. 
Obrigada a trabalhar como empregada da casa, ela tem como amigos apenas 
os animais que a rodeiam. O local em que vive está agitado devido ao baile 
que será realizado no castelo, o qual contará com a presença do príncipe. 
Como Lady Tremaine pretende que uma das filhas se case com ele, elas se 
preparam com requinte para o evento. Cinderela, entretanto, não pode ir. Até 
que surge a Fada-madrinha, que dá a Cinderela um vestido e condições para 
que possa ir ao baile em alto estilo. Entretanto há uma condição: Cinderela 
precisa retornar antes da meia-noite, caso contrário o feitiço será desfeito. 
(DVD, 2009). 
 
 

 Diante da oportunidade de ir até o castelo para o baile do príncipe, Cinderela 

encontra uma distração para o sofrimento causado pela madrasta e suas irmãs, 

contudo, precisa de uma ajuda externa para conseguir ir até o príncipe, agora ela se 

move mas ainda existe o amor idealizado, visto que, Cinderela e o príncipe se casam 

mesmo tendo se visto por apenas alguns minutos. 

 A Bela Adormecida (1959) apresenta Aurora, possivelmente a princesa com as 
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características mais passivas dos filmes da Disney, ela não tem voz, mal possui falas 

em seu filme, nasce fadada a uma maldição e não há nada que possa fazer para fugir 

de seu destino. Sinopse: 

 
Todo o reino comemora quando nasce a princesa Aurora, filha dos reis 
Estevão e Leah. Três fadas, Fauna, Flora e Primavera, dão presentes 
mágicos à recém nascida. Em meio à festa surge Malévola, que amaldiçoa 
Aurora dizendo que ela morrerá quando completar 16 anos, ao espetar o 
dedo em uma roca. Primavera consegue fazer um feitiço no bebê, de forma 
que Aurora desperte do sono eterno ao receber um beijo de amor. Para 
protegê-la, as fadas passam a cuidar dela como se fosse sua filha, recebendo 
o nome de Briar Rose. Ao completar 16 anos Aurora conhece o príncipe 
Filipe, por quem se apaixona. Só que Malévola sequestra o príncipe e, como 
havia previsto, faz com que Aurora espete o dedo e caia em sono profundo. 
(DVD, 2008) 
 
 

 A Bela Adormecida representa uma forte idealização do amor verdadeiro ligado 

à figura do príncipe, já que, ao cair em sono profundo, apenas o beijo de seu amado 

pode despertá-la. A idealização do amor se apresentou extremamente forte, pois a 

princesa e o príncipe tinham se visto apenas uma vez. 

 A Pequena Sereia (1989) apresenta-se como um quase afastamento do modelo 

do estereótipo da princesa. Ela é rebelde e inquieta, enquanto a Bela Adormecida 

quase não tem voz. A sereia não obedece às ordens de seu pai e não está contente 

no ambiente em que vive. Sinopse: 

 
 Ariel, a adorável e curiosa sereia, se envolve em uma incrível aventura com 
Linguado, seu melhor amigo, e com Sebastião, o caranguejo caribenho 
cantor de reggae. Mas ela vai precisar de muita coragem e determinação para 
realizar seus sonhos e salvar o amado reino de seu pai da terrível bruxa 
Úrsula. (DVD, 2009). 
 
 

 Mesmo que Ariel demonstre comportamentos que se distanciam da princesa, 

como a euforia e a desobediência, o que guia a história é seu desejo de estar com um 

príncipe por quem se apaixona à primeira vista. Novamente não é necessário um 

aprofundamento na relação com o príncipe para o nascimento do amor, ele existe 

mesmo sem um contato físico. Quando Ariel é amaldiçoada por Úrsula, mais uma vez 

o beijo do amor verdadeiro se apresenta como a solução para salvar a princesa. 

 Os filmes de 1991 a 1998 são: A Bela e a Fera (1991), Aladdin (1992), 

Pocahontas (1995) e Mulan (1998). Nele as princesas já começam a ter voz, negam 

questões como o casamento e indagam-se sobre seu papel como mulher e depositam 

a atenção aos valores pessoais, como a família. Suas ambições vão além do 
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casamento, o que as mantém em sua jornada é a vontade de solucionar um problema 

que nem ele, e muito menos o amor são capazes de resolver. As questões familiares 

se tornaram pauta e também o desfecho das histórias, contudo, a idealização do amor 

ainda é forte, sendo o amor verdadeiro ainda personificado na figura do príncipe, ou, 

par romântico. 

 A Bela e a Fera (1991) pode ser considerado o primeiro filme que apresenta uma 

princesa da Disney a se afastar dos conceitos que foram construídos com os filmes 

anteriores. Sinopse:  

 
Bela é uma jovem brilhante que se encontra dentro do castelo de um príncipe 
que foi transformado em uma fera. Com a ajuda dos funcionários encantados 
do castelo, Bela logo aprende a lição mais importante de todas – que a 
verdadeira beleza está dentro de nós. (DVD, 2010). 
 
 

Bela é a primeira princesa da Disney a negar a ideia do casamento, embora a 

história termine com ela junto ao príncipe, casar-se não é um desejo. Quando diz não 

a Gaston, um homem da vila que tem como meta torná-la sua esposa, cria-se um 

momento muito importante na linha do tempo dos filmes que envolvem as princesas, 

que, pela primeira vez, não representa o amor como cego e irracional. Não era 

qualquer homem que poderia se tornar seu futuro marido, no filme, valores como 

caráter e educação começam a ser questionados, desconsiderando a beleza física. O 

amor não é representado de forma idealizada como solução do problema, ele se 

desenvolve aos poucos, já que surge por meio da convivência de Bela com a Fera. A 

princesa considera o lado interior, os valores, e não a aparência do príncipe, e se 

apaixona por suas ações.  

Aladdin (1992) apresenta Jasmine, a primeira princesa oriental da Disney. 

Embora seja de outra cultura, ela representa os conceitos ocidentais e continua 

demonstrando as adaptações da Disney. Sinopse: 

 
No coração de uma cidade encantada apenas um rapaz chamado Aladdin e 
seu macaco de estimação, Abu, poderão salvar a Princesa Jasmine das mãos 
do cruel feiticeiro Jafar. Ao esfregar uma lâmpada mágica, Aladdin liberta o 
simpático Gênio, que lhe concede três desejos e muda o rumo de sua vida. 
(DVD, 2010). 
 
 

O filme mostra a princesa oriental da cultura árabe, mesmo que nele seja 

demonstrado que nessa cultura o casamento é imposto pela família, Jasmine, assim 

como Bela, também o nega. Quando seu pai, o sultão, diz que escolheu com quem 
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ela deve se casar, o vilão Jafar, Jasmine não aceita e diz que deseja se casar por 

amor. O sonho de Jasmine é viver em um mundo diferente do seu, onde não a tratem 

como realeza, e não decidam seus atos por ela, para que assim ela possa ser quem 

deseja. 

Pocahontas (1995) também é uma princesa diferente das demais, ela é uma 

índia. Não usa vestidos longos e não se movimenta como se estivesse caminhando 

sobre as nuvens. A representação da princesa neste filme torna-se mais próxima da 

mulher real. Sinopse: 
 
À margem das águas da Virgínia, Pocahontas, a princesa de espírito livre e 
filha do Chefe Powhatan, observa a chegada de um misterioso navio com 
trabalhadores ingleses, liderados pelo ambicioso Ratcliffe e pelo corajoso 
capitão John Smith. Ao lado de seus amigos Meeko, um guaxinim travesso e 
Flit, um beija-flor espirituoso, Pocahontas rapidamente se torna amiga do 
capitão Smith. Quando o clima fica pesado entre seus povos, Pocahontas 
busca a sabedoria da avó Willow para ajudá-la a encontrar uma maneira para 
que os povos vivam em harmonia. (DVD, 2012). 
 
 

 O filme apresenta um amor proibido entre duas pessoas de povos distintos, John 

Smith e Pocahontas. No final, quando ele pede que ela o acompanhe para a Inglaterra, 

a índia diz não, e decide ficar com sua família, afirmando que precisa permanecer com 

seu povo, reforçando assim os valores ligados à família. Não existe o “felizes para 

sempre” originado do casamento da princesa com o príncipe. O filme termina com 

Pocahontas no topo da montanha observando seu amor sumir no horizonte, fazendo 

o sinal de adeus. 

 Mulan (1998) é outra princesa ligada ao universo oriental. Ela não é da realeza 

e não se casa com um príncipe. Mulan é uma guerreia, que não honra sua família com 

um casamento, mas sim, salvando a China. Sinopse: 

 
Bonita e inteligente, Mulan encontra com a oportunidade de provar seu valor 
fora de sua sociedade muito ligada a tradições quando, disfarçada como 
“Ping”, assume corajosamente o lugar de seu pai no Exército Imperial e parte 
com outros recrutas para o treinamento militar. Com uma pequena ajuda de 
seu engraçadíssimo dragão guarda-costas Mushu e um grilo sortudo 
chamado Gri-li, Mulan empenha-se para ganhar o respeito de seus 
companheiros guerreiros e do bonitão Capitão Shang. Suas aventuras 
atingem o auge numa batalha no telhado do Palácio Imperial, onde a honra 
de sua família e o destino do Imperador e de toda a China estão em suas 
mãos! (DVD, 2012). 

 
 
  O filme apresenta algumas das futuras adaptações dos conceitos estabelecidos 

pela Disney, mostrando que existem outras formas de abordar a imagem da 
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protagonista: a mulher não é mais indefesa, sendo capaz de assumir a 

responsabilidade que fora destinada a um homem e mostrando que ela pode decidir 

seu futuro sem ligá-lo ao matrimônio. Existe uma música no filme na qual Mulan 

sugere que uma mulher ideal é a que pode pensar por si mesma. Quando a princesa 

derrota os hunos e honra sua família, salvando a China e a vida do imperador, 

acontece a ruptura com o conceito de dependência do príncipe. 

Os filmes de 2009 a 2017 são: A Princesa e o Sapo (2009), Enrolados (2010), 

Frozen (2013) e Moana (2017). A Disney tenta se desvincular dos conceitos que antes 

defendia, alterando a concepção de amor verdadeiro e se afastando do estereótipo 

construído com Branca de Neve, Cinderela, Aurora e Ariel. Cria-se a primeira princesa 

negra. A preparação que começa nas obras da década de 1990 agora está sendo 

colocada em prática, o objetivo da princesa - e da narrativa - não está relacionado a 

encontrar um príncipe ou a conhecer o amor. Nesse momento, valores como família 

e sonhos pessoais, como abrir um restaurante, ver as luzes que aparecem no céu e 

uma necessidade de autodescoberta, são o que movem as histórias. 

A Princesa e o Sapo (2009) pode ser o marco mais importante na história da 

Disney em relação ao afastamento da representação estética que a própria empresa 

consolidou no meio social. Tiana é a primeira princesa negra da Disney, quebrando 

um histórico de branqueamento na representação da princesa. Sinopse: 
 

Tiana é uma bela jovem que vive em Nova Orleans. Desde criança ela sonha 
em ter um restaurante próprio, o que faz com que tenha dois empregos e 
junte o máximo de dinheiro possível. Para conseguir a quantia necessária 
para que possa enfim alugar o imóvel de seus sonhos, ela aceita trabalhar na 
festa realizada por Charlotte LaBouff, sua amiga de infância. Charlotte deseja 
conquistar o príncipe Naveen, que acaba de chegar à cidade. Entretanto, um 
incidente faz com que Tiana troque de roupa e, no quarto de Charlotte, use 
um de seus vestidos. É quando surge um sapo, anunciando ser um príncipe 
e pedindo a Tiana que lhe conceda um beijo, para que o feitiço nele aplicado 
seja quebrado. De início Tiana acha a ideia repugnante, mas aceita ao 
receber a promessa do príncipe de que conseguirá para ela a quantia 
necessária para concretizar o aluguel. Só que, ao beijá-lo, ao invés dele se 
tornar humano novamente, é Tiana quem se transforma em sapo. (DVD, 
2009). 
 
 

Além de romper com o estereótipo físico, o desejo de Tiana no filme não se 

relaciona com a busca por um príncipe ou com riqueza: é uma menina pobre, que 

diferente das outras, sonha em abrir um restaurante. Passa toda sua vida trabalhando, 

somando suas economias para conseguir comprar um espaço no qual inaugurará seu 

próprio negócio. 
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 Enrolados (2010) apresenta Rapunzel, que mesmo se relacionando com as 

primeiras princesas, tanto esteticamente como também por fazer parte de uma história 

adaptada de contos de fadas, evidencia o momento de transformação ao mostrar que 

agora o que move a história é o sonho da princesa. 
 

Quando o criminoso mais procurado – e charmoso – do reino, Flynn Rider, 
se esconde em uma misteriosa torre, a última coisa que ele espera encontrar 
é Rapunzel, uma garota espirituosa com um superpoder incomum: 21 metros 
de cabelo dourado e mágico! Juntos, o casal parte em uma fantástica jornada 
recheada de heróis surpreendentes, muita risada e expectativa. (DVD, 2011). 
 
 

O filme conta a história de Rapunzel, uma menina cujo sonho é ver de perto as 

milhares luzes subirem ao céu na data de seu aniversário, este é seu sonho. Eugene 

(Flynn Ryder), um ladrão que havia roubado a coroa da princesa do castelo, acaba 

entrando na torre que Rapunzel vive quando tentava fugir dos guardas reais. Eles 

fazem um trato, no qual ele a ajuda a chegar até a cidade para realizar seu sonho. No 

fim os dois acabam juntos, mas o amor não é idealizado, ele é construído a partir da 

convivência dos dois, na medida que um conhece o outro. 

 Frozen (2013) apresentou um importante marco no afastamento do conceito de 

amor evidente nos filmes da Disney. O sentimento que antes era ligado ao príncipe 

se apresenta de uma maneira diferente agora. Sinopse: 

 
 Elsa, a futura rainha de Arendelle, nasceu com a capacidade mágica de criar 
gelo e neve, embora tenha escondido isso de todos, incluindo sua irmã mais 
nova, Anna. Após seus poderes acidentalmente condenarem o reino a um 
inverno eterno, ela foge e se auto-exila em um castelo de gelo. Agora cabe a 
Anna, uma jovem otimista, juntamente com Kristoff, um destemido homem da 
montanha, que tem por parceiro a rena Sven, em uma jornada épica, levarem 
Elsa de volta para Arendelle e descobrirem uma forma de trazerem o calor de 
volta, salvando seu reino do gelo eterno. (DVD, 2013). 
 
 

O filme evidencia o fim da concepção do amor verdadeiro ligado ao príncipe, a 

materialização do sentimento deixa de ser representada no que era chamado de beijo 

do amor verdadeiro e passa a ser apresentada como ato de amor verdadeiro. Frozen 

apresenta o amor verdadeiro como o sentimento entre irmãs. A ideia do amor 

idealizado também é desmistificada quando Anna, ao conhecer Hans, um príncipe de 

um reino vizinho que visita a cidade para a cerimônia de coroação de Elsa, decide se 

casar com ele no mesmo dia que o conheceu, argumentando que havia encontrado 

seu verdadeiro amor, e Elsa nega a benção à irmã, afirmando que ela não pode casar-

se com alguém que acabou de conhecer, visto que isso não poderia ser amor 
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verdadeiro. Essa ideia também é discutida com Kristoff, quando ele pergunta a Anna 

se ela pelo menos sabe o sobrenome de Hans, assim, a Disney demonstra que está 

rompendo com os conceitos que antes defendia. 

 

2.3  MOANA 
 

Moana (2017), foi o último filme produzido pela Disney envolvendo a imagem de 

uma protagonista feminina. Sua repercussão foi bastante positiva por apresentar de 

forma mais evidente o afastamento do estereótipo construído pelas primeiras 

princesas, que se mostravam frágeis e idealizadas à uma imagem de perfeição. O 

filme pode ser considerado a confirmação da Disney quanto ao afastamento dos ideais 

que já estavam sendo modificados a partir dos anos 2000. 

Moana é uma menina que descende de uma longa linhagem de viajantes, e seu 

maior desejo é poder navegar pelo mar aberto. Quando o problema que precisa ser 

resolvido é apresentado: a missão de restaurar o coração que foi roubado da deusa 

Te Fiti; a menina sai em uma jornada de transformação e descoberta para salvar sua 

ilha e seu povo. Diferente das outras princesas, Moana parte em sua missão sozinha 

e se afirma como a própria heroína de sua história. Em um momento no qual a 

sociedade mudou e não pensa da mesma forma que pensava em 1937, a Disney 

mostra que sua princesa também não é a mesma.  

Moana parte em sua jornada para salvar a todos e se reconhecer, ela não 

depende de uma figura masculina para ampará-la. Não existe príncipe encantado e 

não existe amor idealizado. Existe um caminho a ser identificado e seguido, uma 

aventura que acaba se revelando como uma jornada em busca de si mesma. A 

princesa salva o mundo, ela é a heroína. 

Entende-se que para afirmar a nova imagem da princesa, a Disney precisou 

colocá-la em uma jornada de autodescoberta e transformação, para assim ser a 

heroína que o mundo precisa. Joseph Campbell diz que “o herói aprende a lidar com 

o nível superior da vida espiritual humana e retorna com uma mensagem” 

(CAMPBELL, 1997, p. 137).  

Campbell afirma que o herói se transforma, assim, a jornada de Moana é 

necessária não somente para sua construção, mas também para sua afirmação 

enquanto princesa da Disney. O filme trouxe a imagem da protagonista divergente 

com os estereótipos construídos com a imagem das primeiras princesas. Entende-se 
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que Moana precisa evidenciar uma transformação de si mesma pois representa uma 

mudança no discurso da Disney. 

Assim, para entender como Moana pode se apresentar como uma afirmação da 

Disney quanto ao afastamento dos conceitos representados nos primeiros filmes das 

princesas, faz-se uma análise do filme para evidenciar os elementos que demonstrem 

essa transformação.  
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3 A JORNADA DO HERÓI 
 

A partir da análise de mitos que perduraram através dos séculos, Joseph 

Campbell desenvolveu um modelo de estrutura da narrativa nomeada Jornada do 

Herói. Por mito, Denis de Rougemont entende como “uma história, uma fábula 

simbólica, simples e tocante, que resume um número infinito de situações mais ou 

menos análogas” (ROUGEMONT, 2002, p. 28). Bruno Bettelheim já diz que “pode 

expressar um conflito interior de forma simbólica e sugerir como pode ser resolvido” 

(BETTELHEIM, 2012, p. 34), “nele o herói civilizador se apresenta ao ouvinte como 

uma personagem que, tanto quanto possível, ele deve emular em sua própria vida” 

(BETTELHEIM, 2012, p. 37). Esse modelo foi apresentado na obra O Herói de Mil 

Faces, sobre a qual Christopher Vogler estabelece: 
 
O herói de mil faces é seu trabalho sobre o tema mais persistente da tradição 
oral e da literatura escrita: o mito do herói. Em seu estudo sobre os mitos 
mundiais do herói, Campbell descobriu que todos eles, basicamente, são a 
mesma história, contada e recontada infinitas vezes, em infinitas variações. 
Ele descobriu que todas as narrativas, conscientemente ou não, seguem os 
antigos padrões do mito e que todas as histórias, das piadas mais grosseiras 
aos mais altos vôos da literatura, podem ser entendidas em termos da 
Jornada do Herói. (VOGLER, 2006, p. 32). 

 
 
Campbell notou que as figuras dessas histórias apresentavam relações com a 

psique humana, e que as obras compartilhavam um mesmo esqueleto. Assim, Vogler 

aponta que 
 
os personagens que se repetem no mundo dos mitos, como o jovem herói, 
o(a) velho(a) sábio(a), o que muda de forma e o antagonista na sombra, são 
as mesmas figuras que aparecem repetidamente em nossos sonhos e 
fantasias. Por isso é que a maioria dos mitos (e histórias construídas sobre o 
modelo mitológico) tem o sinal da verdade psicológica. (VOGLER, 2006, p. 
33). 
 
 

 Vogler trabalhava lendo e analisando histórias. Após muitos trabalhos começou, 

segundo ele, “a ficar vagamente consciente de que havia um padrão ou molde de 

algum tipo guiando o projeto geral da história” (VOGLER, 2006, p. 27). Contudo, ainda 

não compreendia o que era necessário para estabelecer esse conceito. 

Ao se deparar com a obra de Campbell na Escola de Cinema da University of 

Southern, Christopher Vogler começou a utilizar a Jornada do Herói para entender a 

repetição recorrente nos filmes. Ao compreender a estrutura evidenciada por 

Campbell, desenvolve um guia para facilitar o entendimento das pessoas sobre a 
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disposição de acontecimentos que uma história assume. Nas palavras do autor, 
 
Pouco depois de ir trabalhar como analista de histórias para a Companhia 
Walt Disney, escrevi um memorando de sete páginas, intitulado "Guia prático 
de O herói de mil faces", no qual descrevia a idéia da Jornada do Herói, com 
exemplos de filmes clássicos e atuais. (VOGLER, 2006, p. 28). 
 
 

Após desenvolver este Guia Prático, Vogler passou a ensiná-lo para uma turma 

que estudava análise de histórias. Roteiristas e produtores de Hollywood passaram a 

utilizar veemente o documento para a produção de seus filmes e solicitavam cada vez 

mais exemplares. Percebendo o sucesso, Vogler decide escrever seu livro A Jornada 

do Escritor. 

Nesta obra, o autor mostra quais são os estágios da Jornada do Herói 

interpretados por ele a partir da estrutura apresentada por Campbell. Esse esqueleto 

pode ser um auxílio aos escritores no momento de criarem suas histórias, ajudando a 

identificar problemas e resolve-los de forma mais fácil. Vogler diz que 
 
os estágios da Jornada do Herói podem ser traçados em todo tipo de história, 
e não apenas nas que mostram aventuras e uma ação física "heróica". O 
protagonista de toda história é um herói de uma jornada, mesmo se os 
caminhos que segue só conduzirem para dentro de sua própria mente ou 
para o reino das relações entre as pessoas. (VOGLER, 2006, p. 35). 
 
 

Sendo assim, diversas narrativas podem apresentar a Jornada do Herói, 

tornando-a uma ferramenta efetiva no momento de analisar alguma história. Pela 

experiência que Vogler possui com os estúdios Disney, afirma sobre a obra de 

Campbell:  
 
Guiou-me para um novo papel na Disney, como consultor de histórias para a 
Divisão de Animação de Desenhos, na época em que A Pequena Sereia e A 
Bela e a Fera estavam sendo concebidas. As ideias de Campbell foram 
extremamente valiosas para que eu pesquisasse e desenvolvesse histórias 
baseadas em contos de fadas, mitologia, ficção científica, revistas em 
quadrinhos e aventuras históricas. (VOGLER, 2006, p. 30). 
 

 
 Como os estágios da Jornada podem ser diretamente relacionados aos contos 

de fadas e tomando, o presente estudo toma a obra de Vogler como direcionamento 

para a análise do filme Moana (2017). 

 

3.1 MUNDO COMUM 
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O Mundo Comum é o primeiro estágio da Jornada do Herói definido por Vogler. 

Nas palavras do autor “se você vai mostrar alguém fora de seu ambiente costumeiro, 

primeiro vai ter que mostrá-lo nesse Mundo Comum, para poder criar um contraste 

nítido com o estranho mundo novo em que ele vai entrar” (VOGLER, 2006, p.37). Este 

estágio é o estado normal da vida do herói, a situação que ele se encontra antes do 

chamado para a aventura. 
 
Como muitas histórias são viagens que levam os heróis e as plateias para 
Mundos Especiais, a maioria delas começa estabelecendo um Mundo 
Comum como base para a comparação. O Mundo Especial de uma história 
só é especial se puder ser contrastado a um mundo cotidiano, com as 
questões de todo dia, das quais o herói é retirado. O Mundo Comum é o 
contexto, a base, o passado do herói. (VOGLER, 2006, p. 95). 
 
 

O filme começa com uma história sendo narrada pela avó de Moana, 

introduzindo o tema da narrativa. É uma forma de ambientar o público ao universo que 

será apresentado. Vogler aponta: 
 
A imagem de abertura pode ser uma poderosa ferramenta para sugerir em 
qual direção caminhará a história. Pode ser uma metáfora visual, que, numa 
única imagem ou cena, evoque o Mundo Especial do segundo ato e os 
conflitos e dualidades que lá serão enfrentados. Poderá, também, sugerir o 
tema, alertando a platéia para as questões que os personagens enfrentarão. 
(VOGLER, 2006, p. 93)  
 
 

A avó conta que no início existia apenas o oceano, até que surgiu a Mãe Ilha, 

uma deusa chamada Te Fiti, cujo coração guardava o maior de todos os poderes, o 

de criar a vida. Assim, a deusa o compartilhou, criando o mundo. Com o tempo, 

começaram a procurar pelo objeto, pois acreditava-se que quem o possuísse, deteria 

o grande poder da criação. Maui – um semideus da água e do ar, guerreiro e 

transmorfo – cruzou o oceano para chegar até esta ilha e, utilizando seu anzol mágico, 

roubou o coração de Te Fiti.  

Assim que o coração foi retirado, a deusa começou a morrer e uma escuridão se 

espalhou pelo mundo. Maui tentou escapar, mas neste momento foi confrontado por 

Te Ka, um demônio de terra e fogo. O semideus foi golpeado e nunca mais visto, 

assim, seu anzol e o coração de Te Fiti se perderam no mar. De acordo com a história, 

Te Ka e demônios ainda procuram pelo coração, enquanto a escuridão continua se 

espalhando, drenando toda a vida que encontra em seu caminho. 

A primeira imagem apresentada de Moana é dela ainda criança, olhos negros, 
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cabelos enrolados e pele mais escura. Ela escuta atentamente sua avó aparentando 

não se intimidar pelas suas histórias. Enquanto as outras crianças temem e choram, 

ela demonstra entusiasmo. Sua avó conta que um dia o coração será encontrado e 

alguém irá além do recife, encontrará Maui e o levará cruzando o oceano para 

restaurar o coração de Te Fiti e salvar a todos. O pai de Moana aparece e diz que 

ninguém vai além do recife, que estão todos seguros e não há monstros e escuridão. 

Um indício do Chamado à Aventura acontece quando Moana sai do local em que 

sua avó contava as histórias. Ela vai até o mar e vê uma concha, logo em seguida 

percebe que uma tartaruga recém-nascida tenta chegar até a água, mas teme as aves 

que estão sobrevoando o local. Moana deixa a concha e com uma folha grande 

começa a cobrir o filhote, afastando os predadores até que a tartaruga consiga chegar 

no mar. Este momento pode ser relacionado com o que o Vogler sugere ser a primeira 

ação da personagem, a qual 
 
é uma magnífica oportunidade para informar uma porção de coisas sobre sua 
atitude, estado emocional, contexto, forças e problemas. A primeira ação 
deve ser um modelo da atitude característica do herói e dos futuros 
problemas e soluções que dela resultam. O primeiro comportamento que 
vemos deve ser característico, deve definir e revelar o personagem. 
(VOGLER, 2006, p. 98). 
 
  

Ao conseguir salvar o filhote, Moana volta a atenção para a concha, chega até 

a água e percebe que o mar interage com ela, neste instante as águas se abrem e 

criam um caminho até a concha e o mar entrega para ela o coração de Te Fiti. Essa 

é a primeira vez que é mostrada sua relação com o oceano. Vogler afirma que “uma 

previsão desse tipo pode ajudar a unificar a história num projeto rítmico ou poético” 

(2006, p. 96). Sendo assim, ao introduzir uma prévia do Chamado da Aventura e 

mostrar a relação de Moana com o oceano, apresenta-se a magia da narrativa que irá 

compor toda a jornada.  

O pai de Moana a chama e o mar a leva de volta para a praia, Moana deixa o 

coração cair, seu pai vai a seu encontro e diz para ela manter distância do oceano. 

Também menciona que ela é a próxima grande líder da ilha, portanto deve estar com 

a atenção voltada para desempenhar este papel. A mãe da menina diz que a filha 

realizará coisas maravilhosas, e em seguida, ao levarem Moana de volta para a vila, 

seu pai diz que ela deve aprender onde é seu lugar. 

Durante a música que mostra seu crescimento até se tornar uma jovem, a cada 

momento que é deixada sozinha, Moana se dirige ao mar, como se o escutasse 
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chamando-a. Desta forma, é mostrado o que Vogler afirma, “os problemas e conflitos 

do herói já estão presentes no Mundo Comum, só esperando ser ativados” (VOGLER, 

2006, p. 96). Ela precisa escolher entre se tornar a líder de seu povo e seguir seu 

coração. 

O Mundo Comum de Moana introduz-se durante essa música, que apresenta 

a ilha de Motunui, lugar onde vive, mostrando que o local tem o que todos precisam 

para viver. Nos momentos que são apresentadas as tradições da ilha, Moana 

evidencia sua paixão pelo mar, é possível perceber esse comportamento em algumas 

ações, como quando constrói um barco com as fibras que deveria construir cestas, e 

também ao fazer um desenho do mar quando todos estão desenhando figuras 

tradicionais de sua cultura. Com base nessas ações, entende-se que “todo herói 

precisa de um problema interno e outro externo” (VOGLER, 2006, p. 97). Além do 

Chamado que está por vir, a jovem está em constante luta consigo mesma, negando 

seus desejos para conseguir realizar seus deveres. 

Seu pai apresenta a ilha como sendo o único lugar para se viver e de onde 

ninguém pode sair, ressalta que Moana precisa encontrar a felicidade onde ela está. 

Vogler aponta que “outra importante função do Mundo Comum é sugerir a questão 

dramática da história” (2006, p. 97). Dessa maneira instiga-se o público a pensar em 

outros pontos além dos que já foram apresentados, se a jovem conseguirá sair da 

ilha, ou se encontrará a felicidade. 

Sua avó mostra suas crenças e conta o que o povo da ilha pensa a respeito 

dela. Diz para Moana que a jovem é igual ao pai, por isso deve respeitá-lo, mas 

também ouvir a voz que vem de dentro. Sua avó explica que se essa voz começar a 

sussurrar, ela deve ser ouvida, pois é quem Moana é, e apontando para alguns barcos 

que estão na praia, insinua que esse é o caminho que a neta deve seguir. 

O pai de Moana a leva até o topo da montanha da ilha, onde estão as pedras 

dos líderes antepassados, colocadas ali uma sobre a outra. Ele mostra que a filha 

deve cumprir seu papel como líder, Moana deve colocar sua pedra acima das outras, 

contribuindo para o crescimento de seu povo. Ela começa a resolver os problemas 

apresentados pelas pessoas que a procuram quando precisam de ajuda, como uma 

forma de treinamento antes de oficializar o título. 

O tema foi apresentado, Moana tem um chamado à sua espera, mas também 

possui o conflito entre precisar se tornar uma líder e seguir seu desejo. A jovem 

precisa escolher entre esses dois caminhos, sua decisão é o que guiará a história. 
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Para tanto, Vogler aponta que 
 
o tema de uma história é uma afirmativa subjacente, ou uma certeza sobre 
um aspecto da vida. Geralmente, aparece em algum ponto do primeiro ato, 
no Mundo Comum. Pode ser uma observação distraída de um dos 
personagens, expressando uma crença que, depois, será rigorosamente 
testada, no decorrer da história. O tema real pode nem emergir ou ser 
enunciado até que se tenha feito a história funcionar por algum tempo. Mas, 
cedo ou tarde, ele precisa ser trazido à tona. (VOGLER, 2006, p. 105) 
 
 

O Mundo Comum se apresenta como um lugar onde vive um povo que não 

navega em alto mar, e que será liderado por uma jovem forte e segura, chamada 

Moana, filha do líder da ilha que aguarda ansioso o momento em que ela se mostrará 

pronta para assumir o cargo e colocará sua pedra junto às de seus ancestrais.  
 

3.2 CHAMADO À AVENTURA 
 

O Chamado à Aventura se inicia quando o mar entrega a Moana o coração de 

Te Fiti, segundo Vogler, ele “estabelece o objetivo do jogo, e deixa claro qual é o 

objetivo do herói: conquistar o tesouro ou o amor, executar vingança ou obter justiça, 

realizar um sonho, enfrentar um desafio ou mudar uma vida” (VOGLER, 2006, p. 38). 

Neste caso, o objetivo de Moana é devolver o coração ao lugar ao qual ele pertence, 

como foi dito por sua avó.  

Neste estágio da jornada “apresenta-se ao herói um problema, um desafio, uma 

aventura a empreender. Uma vez confrontado com esse Chamado à Aventura, ele 

não pode mais permanecer indefinidamente no conforto de seu Mundo Comum” 

(VOGLER, 2006, p. 37). A ilha começa a dar sinais de destruição, as pessoas que 

procuravam Moana para solucionar os problemas, vão até ela apresentando os cocos 

que estão secos e avisando que os peixes acabaram em toda a lagoa. Vogler afirma 

que “como muitas histórias agem em mais de um nível, uma história pode ter mais de 

um Chamado à Aventura” (VOGLER, 2006, p. 113). De tal modo, a ilha morrendo 

reforça que Moana precisa atender o chamado, pois, caso ela o ignore e não leve 

Maui para reestabelecer o coração de Te Fiti, ocasionará o fim de seu povo. 

Moana sugere que comecem a pescar além do recife, mais uma vez 

demonstrando seu desejo pelo mar aberto. Seu pai a repreende, diz que ela sempre 

ressurge com a história de ir ao oceano, logo quando acreditava que a filha já havia 

superado. Vogler diz que “o herói pode apenas se sentir farto das coisas do jeito que 

elas estão. Uma situação desconfortável vai crescendo até que uma gota d'água o 
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lança à aventura” (2006, p. 109). Moana já não consegue mais negar o chamado. 

Sua mãe vai ao seu encontro e explica que seu pai a repreende, pois outrora 

também sonhava em ir além do recife, e acabou perdendo um amigo em uma dessas 

aventuras. A mãe diz que às vezes as pessoas não podem ser quem são ou fazer o 

que querem, devido a necessidade de assumirem um certo papel. 
 

Personagens que não têm um problema interno parecem chatos e 
superficiais, por mais heróicos que sejam em suas ações. A fim de evitar essa 
impressão, é preciso que esses personagens tenham um problema íntimo, 
uma falha de personalidade ou um dilema moral, para que funcionem bem. 
(VOGLER, 2006, p. 96) 
 
 

Moana necessita saber quem é, escutar o chamado do mar, provar para si 

mesma que consegue atravessar o recife. Ela aceita que o mar a chama e decide ir 

além do recife para descobrir até onde consegue chegar, com a intenção de provar 

que há mais peixes em alto mar. Vogler ressalta que “uma coisa que pode funcionar 

muito bem é mostrar um herói que, no começo da história, não consegue cumprir uma 

tarefa simples” (VOGLER, 2006, p. 101).  

Moana não sabe velejar, quando tenta ultrapassar o recife se atrapalha com a 

vela do barco e ele vira, ao ser atingida por uma onda, ela é jogada para o fundo e 

fica presa nos corais, o que acaba colocando sua vida em risco. O autor também 

acrescenta que “para humanizar um herói ou um personagem, dê a ele uma ferida, 

um machucado visível e físico” (VOGLER, 2006, p. 102). Desta forma, a jovem 

consegue escapar e chegar na praia, e ao olhar seu tornozelo percebe que ele está 

machucado, caracterizando a humanização evidenciada por Vogler. 

3.3 RECUSA DO CHAMADO 
 

A avó chega no local onde Moana está e, convicta de que além do recife 

realmente é um lugar perigoso, a jovem concorda com o que seu pai disse. Moana 

reconhece que chegou a hora de colocar sua pedra na montanha, que iria, por fim, 

assumir a liderança de seu povo. Para este estágio Vogler afirma que 
 

o herói ainda não se lançou de cabeça em sua jornada, e ainda pode estar 
pensando em recuar. É necessário que surja alguma outra influência para 
que vença essa encruzilhada do medo — uma mudança nas circunstâncias, 
uma nova ofensa à ordem natural das coisas, ou o encorajamento de um 
Mentor. (VOGLER, 2006, p. 39). 
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Sua avó concorda instantaneamente e passa a agir de forma estranha, como se 

quisesse gerar uma curiosidade na menina, o que deixa Moana intrigada. A anciã 

entra na água e começa a dançar com as arraias. Ela afirma que irá voltar como um 

daqueles animais quando morrer e mostra a tatuagem de suas costas que forma o 

desenho de uma arraia.  

Moana pergunta se não há nada que sua avó queira contar, como se tivesse 

uma esperança de que houvesse outra saída, deixando claro seu desejo de que de 

fato haja outro caminho a seguir. Vogler define este momento dizendo que “trata-se 

de bloqueios temporários na estrada, geralmente derrubados pela urgência da busca” 

(VOGLER, 2006, p. 116). Moana anseia que possa seguir seu chamado. A jovem 

precisa acreditar que esta é a escolha correta e que não estará abandonando seu 

povo. Moana se comporta como se esperasse apenas uma absolvição. 

 

3.4 ENCONTRO COM O MENTOR 
 

A avó de Moana a leva até uma caverna e diz que existe uma história que a 

menina ainda não conhece. Ela deve entrar no lugar, tocar o tambor e a resposta para 

a pergunta que tanto faz se revelará. A avó explica que finalmente Moana poderá 

descobrir quem ela deve ser. 

Vogler estabelece que “o Encontro com o Mentor é o estágio da Jornada do Herói 

em que este recebe as provisões, o conhecimento e a confiança necessários para 

superar o medo e começar sua aventura” (VOGLER, 2006, p. 123). É o momento em 

que o herói está sem esperanças e com medo de começar sua jornada, em um 

processo de negação. O mentor então lhe dá conselhos e ajuda o a ter forças para 

começar sua jornada. 

Ao entrar na caverna, Moana se depara com vários navios que há muito tempo 

estão guardados, e, ao tocar o tambor, a história de seu povo se revela: viajantes que 

navegavam de ilha em ilha, buscando sempre mais lugares em alto mar. Seus 

ancestrais dizem que sabem quem são, que velejavam, e quando precisavam 

encontrar algo sabiam o caminho a seguir. Isto é o que Moana até o momento não 

consegue saber: seu caminho. A jovem ainda não encontrou a si mesma. 

  Após a revelação, Moana sai da caverna e pergunta para sua avó o motivo pelo 

qual seu povo parou de navegar, ela responde que quando Maui roubou o coração de 

Te Fiti, o caos se espalhou no mundo, Te Ka despertou e monstros gigantes surgiram 
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no mar, com isso, os barcos que partiam começaram a não retornar. Assim, para 

protegerem seu povo, os navios foram guardados e as viagens proibidas, e, com o 

passar do tempo esqueceram quem são. No entanto, a avó ressalta que a escuridão 

continuava se espalhando e mostra para a neta que a destruição havia chegado em 

Motunui. 

O mal estava na ilha fazendo os peixes sumirem e drenando sua vida. A avó diz 

que um dia alguém encontrará Maui e o levará para restaurar o coração de Te Fiti. Ela 

entrega o coração que o oceano havia dado para Moana quando era criança e explica 

que a estava observando no dia que ele a escolheu. A jovem diz que pensava que 

tinha sido um sonho, então sua avó mostra o caminho que deve ser seguido para 

encontrar Maui. De acordo com Vogler, “a função do Mentor é preparar o herói para 

enfrentar o desconhecido. Pode lhe dar conselhos, orientação ou um equipamento 

mágico” (VOGLER, 2006, p. 39). 

Moana não entende porque o oceano a escolheu, uma vez que ela não 

consegue sequer atravessar o recife. Ela afirma que não pode fazer isso, mas 

conhece alguém que pode. Vai ao encontro de seu pai, diz que sabe como salvar a 

ilha, conta o que sua avó revelou e que existem barcos que podem ajudar. Seu pai 

irritado, decide dar um fim neles, mas neste momento são chamados de volta pois 

algo tinha acontecido com sua avó. Ao chegarem na cabana, ela vai em direção a sua 

avó, que diz para a neta seguir o seu caminho, ouvir sua voz interior, encontrar Maui 

e obriga-lo a ir até Te Fiti. Nesse sentido, Vogler afirma: 
 
Os Mentores, nas histórias, agem, principalmente, nas mentes dos heróis, 
mudando a consciência ou redirecionando a vontade. Mesmo quando dão 
presentes físicos, os Mentores também reforçam a mente do herói, para 
enfrentar uma provação com confiança. (VOGLER, 2006, p. 126). 
 
 

A avó fala para Moana chegar até Maui, segura-lo pela orelha e dizer: “Eu sou 

Moana de Motunui, você vai subir no meu barco, atravessar o oceano e restaurar o 

coração de Te Fiti”. Após isso, mostra-se muito fraca e a neta diz que não pode deixá-

la. A avó explica que não importa onde Moana estivesse, ela sempre estaria ao seu 

lado, então a menina decide ir. 

 

3.5 TRAVESSIA DO PRIMEIRO LIMIAR 
 

Moana sai em sua jornada para salvar seu povo e encontrar a si mesma. Sua 
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mãe a encontra fazendo as malas e não a repreende, ao contrário, ajuda a filha nos 

preparos para a viagem. Ela sabe que a menina estava destinada a grandes feitos 

que não seriam realizados nos limites da ilha. 
 
Finalmente, o herói se compromete com sua aventura e entra plenamente no 
Mundo Especial da história pela primeira vez — ao efetuar a Travessia do 
Primeiro Limiar. Dispõe-se a enfrentar as consequências de lidar com o 
problema ou o desafio apresentado pelo Chamado à Aventura. Este é o 
momento em que a história decola e a aventura realmente se inicia. O balão 
sobe, o navio faz-se ao mar, o romance começa, o avião levanta vôo, a 
espaçonave é lançada, o trem parte. (VOGLER, 2006, p.40). 
 
 

Moana vai até a caverna onde estavam guardados os barcos de seus ancestrais 

e escolhe o que tem uma espiral desenhada na vela, que é a mesma desenhada no 

coração de Te Fiti. Ela sai em direção a alto mar, fiel à sua missão. Vogler diz que 

“essa coragem especial é chamada de salto de fé. Assim como saltar de pára-quedas 

de um avião, aquele é um ato irrevogável, não dá para recuar. Salta-se com fé, na 

confiança de que, de alguma forma, vai-se aterrissar em segurança” (VOGLER, 2006, 

p.135).  

Moana sabe que não consegue velejar com destreza, no mesmo dia havia quase 

perdido a vida tentando passar pelo recife. Desde o início da história discute-se o ato 

de navegar em alto mar, e agora chegou o momento de faze-lo. 
 
O Primeiro Limiar é o ponto em que a aventura começa, para valer, no fim do 
primeiro ato. Segundo uma metáfora que se usa muito na Disney, uma 
história é como um vôo de avião, e o primeiro ato é o processo de carregar, 
abastecer, taxiar a aeronave e ir até a cabeceira da pista para a decolagem. 
O Primeiro Limiar é o momento em que as rodas deixam o solo e o avião 
começa a voar. Para quem nunca voou antes, podem ser necessários alguns 
instantes até que se sinta adaptado a estar no ar. Esse processo de 
adaptação é descrito na fase seguinte da Jornada do Herói: Testes, Aliados, 
Inimigos. (VOGLER, 2006, p. 136). 
 
 

Moana se aproxima dos recifes, este é o momento que decide sua passagem. 

Ela vence as teimosas ondas e consegue atravessa-los, entrando em alto mar. Fica 

claro que a Travessia do Primeiro Limiar é representada de forma física na história, 

como aponta Vogler: 
 
Inúmeros filmes ilustram essa fronteira entre dois mundos com a travessia de 
barreiras físicas, como portas, portões, arcos, pontes, desertos, desfiladeiros, 
muralhas, barrancos, oceanos ou rios. Em muitos westerns, esses limiares 
estão marcados claramente com a travessia de rios ou fronteiras. (VOGLER, 
2006, p. 134) 
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A travessia acontece da lagoa para o mar aberto. Do que é seguro para o que é 

desconhecido. É como um rito de passagem no qual Moana prova para todos, e para 

si mesma, que é capaz de completar sua missão. Sua avó falece e uma grande luz 

sai da ilha e se aproxima da jovem, sua avó havia se transformado em uma arraia na 

forma espiritual, como disse que faria. 

 

3.6 TESTES, ALIADOS, INIMIGOS 
 

Ao atravessar o recife, Moana escuta um barulho e descobre que HeiHei, seu 

galo, está no barco, ele é um animal atrapalhado, que ainda no Mundo Comum foi 

mostrado comendo pedras. É perceptível que ela tem dificuldades em velejar e esse 

acaba sendo o primeiro teste. 

Já em sua primeira noite em alto mar, uma tempestade a atinge e o barco acaba 

virando após uma forte onda. Moana desmaia e acorda em uma ilha. Vogler ressalta 

que “as primeiras impressões que o público tem do Mundo Especial devem contrastar 

nitidamente com o Mundo Comum” (VOGLER, 2006, p. 138). Portanto, a inquietude 

do mar e as dificuldades já se apresentam logo quando Moana atravessa o recife, 

mostrando a diferença com o que ela estava acostumada: o mar calmo da lagoa. 

Vogler afirma que “uma vez ultrapassado o Primeiro Limiar, o herói naturalmente 

encontra novos desafios e Testes, faz Aliados e Inimigos, e começa a aprender as 

regras do Mundo Especial” (VOGLER, 2006, p. 40). 

Ao acordar, Moana conversa com o oceano e descobre que ele a levou até a 

ilha em que Maui estava exilado, desta forma o oceano se mostra como um aliado. 

Ao encontrar o semideus, Moana começa a proferir o discurso que sua avó indicou 

para convence-lo, utilizando os termos “transmorfo, semideus do mar e ar e herói dos 

homens” para caracteriza-lo. Maui a complementa dizendo que também é o “herói das 

mulheres”, mais uma vez se corrige e diz que é “dos homens e mulheres, de todos”. 

Maui é apresentado fisicamente como um homem grande, cabelos enrolados e 

com o corpo cheio de tatuagens, feições negroides e pele mais escura como a de 

Moana. Em um primeiro momento, ele pensa que Moana foi a seu encontro por 

admiração. Quando a jovem diz porque está ali e o que espera que ele faça, Maui 

afirma que é impossível que não goste dele. Então, sugere que ela na verdade precisa 

agradecer, pois tudo o que ele fez foi com a intenção de ajudar os humanos, por isso 
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roubou o coração de Te Fiti, para entregá-lo aos homens. 

O semideus então decide escapar da ilha e deixa Moana presa. Enquanto foge, 

a tatuagem de Maui com sua imagem pede para que ele não abandone a menina. 

Contudo, a jovem consegue se libertar e ao tentar alcançar Maui, o oceano mais uma 

vez se apresenta como aliado e a transporta até o barco. 

Outro teste que surge no caminho é o confronto com os Kakamora, que são 

pequenos piratas que aparecem para tentar roubar o coração de Te Fiti. Vogler afirma 

que “os Testes do começo do segundo ato costumam ser obstáculos difíceis, mas não 

têm aquela qualidade máxima de vida-ou-morte dos eventos posteriores” (VOGLER, 

2006, p.139). Neste momento, nada de muito sério acontece, cria-se apenas uma 

sensação de medo e ação na história ao mostrar o coração sendo disputado. 

Ao serem atacados pelos piratas, HeiHei acaba engolindo o coração quando 

Moana o deixa cair. Os piratas sequestram o galo para ter posse do objeto. A jovem 

persegue os piratas e consegue resgatar o galo, recuperando também, o coração. 

Neste momento Maui a ajuda a voltar para o barco e despistam os inimigos. A partir 

desse ato, Moana percebe que pode contar com Maui. 
 
Outra função deste estágio é fazer Aliados ou Inimigos. É natural que o herói, 
acabando de chegar ao Mundo Especial, passe algum tempo tentando 
descobrir em quem pode confiar para determinados serviços, e com quem 
não pode contar. (VOGLER, 2006, p. 140). 

 
 

Ao fugir dos piratas, Maui diz que não vai até Te Fiti. Moana tenta convence-lo 

com o argumento de que isso o faria um herói novamente, no entanto ele diz que sem 

seu anzol nada poderia fazer. A jovem se oferece para ajudá-lo a recuperar seu 

instrumento mágico e fazem um trato: buscar o anzol e depois seguir para restaurar o 

coração. Maui então diz que se alguém estivesse com o objeto, seria Tamatoa, pois 

ele é um colecionador. 

Moana pede ajuda para o semideus ensina-la a velejar argumentando que seu 

trabalho é leva-lo até Te Fiti. O semideus diz que o segredo para conseguir velejar é 

saber o lugar que está e de onde vem, que é o Moana está tentando descobrir: seu 

lugar. 

 Maui a chama de princesa e Moana responde que não é uma. Ele diz que se a 

jovem usa um vestido e tem um animal de estimação, então é uma princesa. Assim, 

Maui afirma o estereótipo que a Disney contruiu Eles chegam até a entrada de Lalotai, 

o reino dos monstros, é onde Tamatoa vive, além das profundezas do oceano. Vogler 
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explica que 
os testes também podem estar construídos dentro da arquitetura ou da 
paisagem do Mundo Especial. Geralmente, esse mundo é dominado por um 
vilão ou Sombra, que tem o cuidado de cercar-se de armadilhas, barricadas 
e barreiras. É comum que, a essa altura, o herói caia em armadilhas ou faça 
detonar os alarmes de segurança da Sombra. A maneira pela qual o herói 
lida com essas armadilhas faz parte dos testes. (VOGLER, 2006, p. 139) 
 
 

Maui tenta entender porque Moana foi enviada por seu povo, ela diz que foi o 

oceano que a escolheu, então deve haver uma razão. Quando o semideus salta no 

abismo em direção ao submundo, a jovem o segue, deixando-o perplexo ao ver sua 

coragem. Ao chegarem até Tamatoa, eles encontram o anzol de Maui em seu casco, 

Tamatoa é um caranguejo gigante que coleciona objetos valiosos. Ao pegar o anzol, 

Maui não consegue se transformar no que deseja, como se tivesse perdido o controle 

dos poderes que o objeto lhe proporcionava, ele acaba quase derrotado pelo monstro. 

 Tamatoa prende Moana em uma jaula e, ao escapar, a jovem se depara com 

algas luminosas, ela pinta uma pedra e a mostra para Tamatoa fingindo ser o coração 

de Te Fiti. Ao atrair sua atenção, o faz deixar Maui, assim Moana pega o anzol, ajuda 

Maui a se levantar e salva o semideus.  

Moana e Maui saem da caverna de Tamatoa e conseguem fugir, chegando até 

o barco novamente. Ele pede desculpa e a agradece por tê-lo salvado. Como não 

consegue usar seus poderes corretamente, começa a acreditar que não conseguirão 

passar por Te Ka, sugerindo que devem desistir da missão. Diz que se não consegue 

derrotar Tamatoa, não derrotará a deusa do fogo. 

Moana tenta de todas as formas reanimar seu amigo. Diz que não sabe o que 

está fazendo e sequer sabe porque o oceano a escolheu. Fala que quer ajudá-lo mas 

não pode se ele não deixar. Maui conta que não nasceu um semideus, era um humano 

e sua família o rejeitou, o jogaram no mar como se fosse nada, e assim os deuses o 

encontraram e presentearam-no com o anzol, fazendo dele “Maui”.  

 O semideus diz que deu as ilhas e o fogo para os humanos. A jovem percebe 

que ele roubou o coração de Te Fiti para dar aos homens e que fez tudo para que 

pudessem amá-lo. 

 Moana diz que os deuses o encontraram por uma razão, que talvez ele 

merecesse ter sido salvo, e que não o tornaram “Maui”, mas ele que se tornou quem 

é. Após essa conversa, mostra ao semideus que na verdade ele é muito mais do que 

apenas alguém com um anzol mágico. Maui pega o anzol e consegue utilizar seus 
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poderes novamente, se transformando no que deseja. A relação de amizade dos dois 

se fortalece e ele decide ensina-la a velejar. Vogler aponta que “estes aliados 

próximos do herói podem ser responsáveis por momentos de alívio cômico, além de 

prestarem assistência” (VOGLER, 2006, p. 140). 

 O maior teste se aproxima, os dois se dirigem para a ilha de Te Fiti. Maui conta 

que o oceano adorava quando ele puxava as ilhas para que os ancestrais de Moana 

pudessem descobri-las, acrescenta que a água conecta tudo e que se ele fosse o 

oceano, também procuraria por uma menina não-princesa de cabelos enrolados para 

fazer seu povo começar a viajar novamente.  

Moana e Maui chegam até Te Fiti e Te Ka aparece fechando o caminho, em uma 

ilha de pedras. Moana diz para Maui salvar o mundo e o entrega o coração. Quando 

o semideus tenta ultrapassar o demônio, é abatido. A jovem percebe que Te Ka não 

pode tocar a água, avista uma brecha entre as pedras e acredita ser capaz de 

atravessá-la. Ao tentar seguir este plano, Maui diz para recuar e ela diz que não, que 

conseguirá. Te Ka a ataca e o semideus a protege, com o impacto entre o anzol e o 

demônio do fogo, os dois são jogados de volta a milhas de distância. 

 

3.7 APROXIMAÇÃO DA CAVERNA OCULTA 
 

Ao despertar, Moana diz que não conseguiram derrotar Te Ka, mas que da 

próxima vez cumprirão a missão com sucesso. Maui mostra seu anzol que está 

trincado, fala que pediu para ela recuar e a jovem responde que achou que os dois 

conseguiriam, ele a corrige afirmando que ela achou que conseguiria sozinha. Moana 

concorda e promete que será mais cuidadosa da próxima vez. Maui diz que não terá 

uma segunda vez, pois não quer arriscar ficar sem seu anzol novamente e outro 

impacto faria o objeto se quebrar para sempre.  

Vogler estabelece que “é a Aproximação da Caverna Oculta, onde, finalmente, 

vão encontrar a suprema maravilha e o terror supremo. É hora dos preparativos finais 

para a provação central da aventura” (VOGLER, 2006, p.146). 

Maui diz que é ninguém sem seu anzol, e que não voltará para restaurar o 

coração de Te Fiti. Moana argumenta que só estava lá porque, em um primeiro 

momento, Maui havia roubado o coração e o semideus corrige dizendo que ela só 

estava lá porque o oceano a disse que era especial e ela acreditou. Moana mais uma 

vez diz as palavras que tinha preparado para confronta-lo, Maui diz adeus e que não 
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vai se matar para ajudá-la. A jovem tenta convencê-lo novamente dizendo que o 

oceano a escolheu, ele responde que foi uma escolha errada e vai embora. 

Moana fica sozinha e pergunta ao oceano por que a levou até lá, diz que não é 

a pessoa certa, que ele precisa escolher outra, e devolve o coração. O oceano leva o 

coração para suas profundezas e Moana decide voltar para casa. Neste momento sua 

avó aparece e diz que está tudo bem se isso for o que a neta quer, mas que a conhece, 

e pergunta a jovem se ela sabe quem é.  

A avó diz que conhece uma menina de uma ilha que se diferencia dos outros, 

que ama o mar e seu povo e que deixa todos orgulhosos. Aponta que nada no mundo 

pode silenciar a voz que está dentro de Moana, e quando essa voz começa a 

sussurrar, precisa ser ouvida para que ela saiba quem realmente é. Vogler afirma que 

“se encararmos a Jornada do Herói como um círculo que comece no alto, ainda 

estamos lá embaixo no porão, e vamos precisar de um empurrão para subirmos outra 

vez para a luz” (VOGLER, 2006, p. 187), e esse é o que a jovem recebe da avó. 

Moana diz que é uma menina que ama sua ilha e o mar, que é a filha do chefe e 

que é descendente de viajantes. Fala que o oceano a chama, que ela conseguiu 

chegar onde estava e que tinha viajado para bem longe de sua ilha. Afirma que 

independente do que aconteça, ela saberia o caminho, pois agora sabia quem era, e 

afirma: eu sou Moana. Assim a menina finalmente descobre quem é. Vogler ressalta 

que 
 

pode ocorrer uma clareza de outro tipo. Pode ser uma sensação de profunda 
auto-identificação. Os heróis, finalmente, conseguem ver quem eles são, 
realmente, como se encaixam no esquema geral das coisas. Percebem como 
foram tolos ou teimosos. As fichas caem e a ilusão de suas vidas é substituída 
pela clareza e pela verdade. (VOGLER, 2006, p. 182). 

 
 

Nesse momento, Moana mergulha e busca o coração de TeFit. A jovem 

entendeu que seu papel como escolhida não era levar Maui para restaurar o coração, 

mas sim que ela mesma deveria fazer isso. Ela volta para a superfície decidida a 

enfrentar Te Ka e devolver o coração sozinha.  

Moana agora profere as mesmas palavras antes destinadas a Maui, mas de 

uma forma diferente, as palavras destinam-se a ela mesma: “eu sou Moana de 

Motunui, eu vou subir em meu barco, atravessar o oceano e restaurar o coração de 

Te Fiti.” Antes disse a Maui para salvar o mundo, mas agora percebe que não é ele 

que está destinado a este feito, e sim, ela mesma. 



 40 

3.8 PROVAÇÃO 

 

Moana vai em direção a Te Fiti novamente destinada a enfrentar Te Ka. Ela 

aprendeu a velejar. A jovem consegue manipular a vela e entender o sentido da 

corrente marítima. Traça um plano para ultrapassar o demônio do fogo, tentando 

despistá-lo para ultrapassar a ilha de pedras na brecha que havia visto anteriormente.  
 
Aqui se joga a sorte do herói, num confronto direto com seu maior medo. Ele 
enfrenta a possibilidade da morte e é levado ao extremo numa batalha contra 
uma força hostil. A Provação é um "momento sinistro" para a platéia, pois 
ficamos em suspense e em tensão, sem saber se ele vive ou morre. 
(VOGLER, 2006, p. 42). 

 
 
Ao tentar seguir por esse caminho, Moana quase perde o coração, mas HeiHei 

o segura e lhe devolve, desempenhando seu papel com aliado, apresentado no 

estágio três. Moana consegue passar por Te Ka, mas é atacada antes de chegar na 

Ilha Mãe. Maui aparece e decide dar suporte enquanto ela se dirige a Te Fiti. Agora o 

semideus é quem diz para a menina ir salvar o mundo. Moana é capaz de fazer o que 

quiser sozinha. Vogler diz que “os heróis podem receber um auxílio surpreendente, 

mas é melhor para o herói que a ação decisiva seja realizada por ele. Que seja ele o 

autor do golpe decisivo contra o medo ou a Sombra. Que seja ativo, não passivo, 

sobretudo nessa hora” (VOGLER, 2006, p. 198). 

Moana consegue chegar na ilha e Maui diz para colocar o coração na espiral, 

Te Ka ataca novamente e desta vez o impacto faz o anzol do semideus se partir. Ao 

chegar no topo da montanha, Moana percebe que Te Fiti desapareceu, e que não 

existe nenhuma espiral ali. Ao olhar mais atentamente, a jovem vê a espiral no peito 

de Te Ka e mostra o coração a ele. O demônio do fogo para, em um ato de coragem 

e empatia, Moana pede para que o oceano o deixe ir até ela. 

O oceano abre caminho e Te Ka se dirige à jovem. Moana diz que entendeu 

quem é, e quem Te Ka é, diz ao demônio que roubaram seu coração e aquele não era 

ele de verdade, mas agora iria saber quem realmente era. Moana restaura o coração 

em Te Ka, neste instante a escuridão se desfaz e ele se transforma na deusa Te Fiti. 

 

3.9 RECOMPENSA 
 

A deusa desfaz a escuridão do mundo, agora está com o poder da criação 
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novamente. Maui diz a Moana que mesmo sem o seu objeto mágico continuava sendo 

ele mesmo, pede desculpas para Te Fiti e recebe um presente da deusa: um novo 

anzol. 

 
Tendo passado pela crise da Provação, os heróis agora experimentam as 
conseqüências de sobreviver à morte. Já que o dragão que vivia na Caverna 
Oculta foi morto ou vencido, eles agarram a espada da vitória e reclamam 
sua Recompensa. (VOGLER, 2006, p. 176) 
 
 

Te Fiti agradece Moana e a presenteia com um novo barco. A jovem diz para 

Maui que seu povo vai precisar de um mestre aventureiro e o semideus responde que 

já possuem uma, que é ela. Neste instante, mostra a tatuagem que se forma em seu 

peito com a imagem de Moana, a marcando em sua história. Eles se despedem e 

Moana sobe em seu novo barco partindo em direção a seu lar. Te Fiti se deita e volta 

a repousar, transformando-se novamente na imagem da Mãe Ilha. 

3.10 RETORNO COM O ELIXIR 
 

Moana volta para casa e com ela chega o fim da escuridão, a ilha começa a criar 

vida novamente. Assim que pisa na ilha, ela corre ao encontro de seus pais e os 

abraça.  
 
Tendo sobrevivido a todas as provações e passado pela morte, os heróis 
regressam a seu ponto de partida, voltam para casa ou continuam a Jornada. 
Mas prosseguem com a sensação de que estão começando uma nova vida, 
que, por causa do caminho que acabaram de percorrer, jamais voltará a ser 
como antes. Se são heróis mesmo, Retornam com o Elixir do Mundo 
Especial, trazem algo para compartilhar com os outros, alguma coisa com o 
poder de curar a terra ferida. (VOGLER, 2006, p. 211) 

 
 

 Moana coloca a concha que pegou no mar quando era criança em cima das 

pedras de seus ancestrais, marcando o fim de uma era e o início de outra. A jovem 

retornou com suas perguntas respondidas, agora sabe quem é e compartilha seu 

elixir, “pode ser um grande tesouro, como o Graal, que, magicamente, cura a terra 

ferida, ou pode, simplesmente, ser um conhecimento ou experiência que algum dia 

poderá ser útil à comunidade” (VOGLER, 2006, p. 46). Neste caso, foram as duas 

opções, Moana conseguiu a cura de sua ilha e o conhecimento sobre si mesma. 

O fato da jovem ter consciência de si mesma, permitiu que ela mostrasse para 

seu povo o que descobriu e que resgatasse a característica de serem viajantes. Os 
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barcos foram retirados da caverna e seu povo agora viaja novamente, como seus 

ancestrais. Velejando e buscando sempre mais ilhas para que possam crescer. Moana 

tendo se permitido descobrir quem é, permitiu que seu povo também se descobrisse. 

Guiados pela jovem, agora eles sabem o caminho. 
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4 A TRANSFORMAÇÃO 
  

 Com o filme Moana, entende-se que a Disney se afastou da representação da 

figura feminina construída nos primeiros filmes das princesas. A empresa começou a 

se distanciar desses estereótipos desde o filme A Bela e a Fera, ao acrescentar 

elementos que geravam um contraste, como a primeira princesa negra e a negação 

ao casamento. Porém, com Moana, a Disney afirma a nova perspectiva relacionada à 

figura da mulher e reorienta a forma como evidencia a imagem da princesa. 

Em um momento no qual discussões sociais são evidencias, o filme traz uma 

nova abordagem por parte da Disney na busca por uma reformulação do conceito de 

sua personagem protagonista feminina e na imagem representada pela mulher 

perante à sociedade. 

  A Jornada do Herói torna possível fazer a análise simbólica dos elementos 

presentes na história de Moana. O que propicia uma consolidação da ideia de uma 

nova imagem que será abordada, e na negação do modelo que representava a 

princesa como um ser delicado. Os primeiros filmes apresentam temas nos quais 

mesmo que a protagonista seja uma mulher, o conflito da história só é resolvido com 

a intervenção de um homem, representado pelo príncipe e o amor romântico. Moana 

demonstra que a mulher pode ser a própria heroína de sua história sem a dependência 

de um príncipe. 

 
4.1 ANÁLISE SIMBÓLICA EM MOANA 
 

Os elementos que fazem parte da narrativa permitem estabelecer de forma mais 

profunda uma exposição do tema apresentado. Entende-se esses elementos como 

símbolos cujo significados contribuem no direcionamento do raciocínio de análise, 

visto que algo que não é dito pode ser representado por meio destes símbolos. Sobre 

o conceito, Gilbert Durand afirma: 
 
Qualquer manifestação da imagem representa uma espécie de intermediário 
entre um inconsciente não manifesto e uma tomada de consciência ativa. Daí 
ela possuir o status de um símbolo e constituir o modelo de um pensamento 
indireto no qual um significante ativo remete a um significado. (DURAND, 
2004 p. 36) 
 
 

Partindo deste princípio, Moana apresenta elementos ligados ao feminino que 

evidenciam o filme em ressonância ao contexto atual e que afirmam a transformação 
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em relação ao discurso representados nos primeiros filmes sobre as princesas. 

 Talvez o mais famoso mito relacionado à criação do mundo seja o de Adão e 

Eva. Segundo Gênesis, Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança, e após 

isso, criou o paraíso no qual os dois deveriam viver. 

 
Iahweh Deus plantou um jardim em Éden, no oriente, e aí colocou o homem 
que modelara. Iahweh Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores 
formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a 
árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o 
jardim e de lá se dividia formando quatro braços. O primeiro chama-se Fison; 
rodeia toda a terra de Hévila, onde há ouro; é puro o ouro dessa terra na qual 
se encontram o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geon: 
rodeia toda a terra de Cuch. O terceiro rio se chama Tigre: corre pelo oriente 
da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Iahweh Deus tomou o homem e o 
colocou no jardim de Éden pára o cultivar e o guardar. E Iahweh Deus deu ao 
homem este mandamento: "Podes comer de todas as árvores do jardim. Mas 
da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em 
que dela comeres terás que morrer. (GÊNESIS, 2:8-17) 
 
 

 Dadas as condições, Eva foi tentada pela serpente a comer o fruto do 

conhecimento, que afirmou que este ato não resultaria na morte da mulher, mas sim 

que abriria seus olhos, afirmando que ela e Adão seriam como deuses, conhecedores 

do bem e do mal. Assim, ao desobedecerem às ordens de Deus, foram expulsos do 

jardim do Éden e fadados a viverem diante dele. Após Adão também aceitar o fruto, 

“Iahweh Deus o expulsou do jardim de Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. 

Ele baniu o homem e colocou, diante do jardim de Éden, os querubins e a chama da 

espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida” (GÊNESIS, 3:23-24). 

 Umberto Eco (2013) diz que o paraíso passou a ser procurado pelos povos, que 

criavam teorias e buscavam descobrir sua localização. Relacionavam o jardim do 

Éden com terras férteis e, a partir das expansões marítimas, teorias começaram a 

serem restauradas. O autor aponta que após a exploração do Oriente Médio, este não 

se mostrou abundante em riquezas naturais e com isso criou-se o mito do Novo 

Mundo, no qual relacionaram a localização do Éden às terras do ocidente, que ficou 

conhecido como Eldorado. 

 O lugar então relaciona-se ao paraíso perdido, uma terra de riquezas. Remete-

se à perfeição, abundância em vida. Pode ser feita assim, uma relação do Jardim do 

Éden – Eldorado – com a Ilha de Motunui, lar de Moana. No início da narrativa o pai 

da jovem diz que não é necessário que ninguém saia da ilha, pois nela existe tudo o 

que é preciso para viverem. A ilha proporciona a vida. Moana necessita saber quem 

é, para isso precisa sair da ilha, só assim atingirá a revelação. Como Adão e Eva que 
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saem do Éden ao comerem o fruto do conhecimento, Moana precisa sair de Motunui 

para poder conhecer a si mesma.  

 Além da representação do paraíso, a ilha também é entendida como símbolo da 

criação. Mirceia Eliade afirma que “a imagem exemplar de toda a criação é a Ilha” 

(ELIADE, 1979, p. 147), pela sua característica de imergir do oceano, se manifestando 

no meio das ondas. A partir deste significado, pode-se relacionar também o fato de 

Te Fiti, a deusa da criação, ser a Ilha Mãe. 

O título do filme, homônimo à protagonista, significa mar. Toda a história se 

baseia na água e no que ela pode prover e tirar. Gaston Bachelard diz que “a água 

tomou a propriedade da substância feminina dissolvida” (BACHELARD, 1998, p. 134), 

também afirma que “dos quatro elementos, somente a água pode embalar. É ela o 

elemento embalador. Este é o mais novo traço de seu caráter feminino: ela embala 

como uma mãe.” (BACHELARD, 1998, p. 136). Maui diz que a água era o que ligava 

tudo e todos, podendo ser vista como o sangue que corre no corpo, conectando todas 

suas partes. Te Fiti então, relaciona-se com representação feminina e também da 

figura da mãe, pois é a deusa da criação. O que também é confirmado por Juan 

Eduardo Cirlot ao dizer que “dos quatro elementos, o ar e o fogo se consideram ativos 

e masculinos; a água e a terra, passivos e femininos” (CIRLOT, 1984, p. 60). Portando, 

a deusa, ilha que sai do mar, terra que está cercada de água, é o feminino, juntamente 

com o oceano. Maui, semideus do ar e água, e Te Ka, demônio do fogo, são 

materializações masculinas. O semideus do ar e da água, representa também, os 

homens e as mulheres, como disse à Moana, pois é ar e água, ou seja, masculino e 

feminino. Ligando-se ao conceito da água, Bachelard afirma que ela “é realmente o 

elemento transitório. É a metamorfose ontológica essencial entre fogo e a terra” 

(BACHELARD, 1998, p. 7). 

Ao apresentar Te Fiti e Te Ka, o filme evidencia a dualidade. Te Ka é a escuridão 

de Te Fiti, a personificação no momento que a deusa está sem seu coração. A 

representação relaciona-se também sobre o que Bloch evidencia ao divulgar o 

conceito que era imposto sobre a mulher medieval em relação a Eva e Maria, 

afirmando a existência do bem e mal dentro dela. Te Fiti liga-se à Maria, ao bem, a 

pureza. Te Ka é retratado como demônio do fogo, o mal de Te Fiti, neste sentido, Eva. 

O coração de Te Fiti, objeto responsável por causar essa dualidade entre ela e 

Te Ka, possui o símbolo da espiral, que também é representado no barco de Moana 

e no peito de Te Ka. Cirlot apresenta o significado simbólico de espiral: 
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Enquanto o meandro de linhas e ângulos retos é um símbolo da Terra, a 
espiral dupla parece estar intimamente associada às águas. Sendo estes o 
elemento de transição, transformação e regeneração, a espiral dupla os 
representa em toda a sua eficácia simbólica. É por isso que aparece com 
tanta frequência na cultura cretense e em outros de evidente caráter marinho. 
Do ponto de vista cósmico, a espiral dupla pode ser considerada como a 
projeção plana das duas metades do ovo do mundo, do andrógino primordial 
separada em duas partes, águas superiores e águas inferiores. (CIRLOT, 
1984, p. 196). 
 
 

Essa espiral dupla é representada no filme, ela não finda em seu centro, mas 

parte dele de volta para o exterior, representando assim a transformação. Quando 

Moana percebe a espiral, e faz a ligação com a Ilha Mãe e Te Ka, ela restaura o 

coração de Te Fiti, e assim, reestabelece a unidade, restaurando o equilíbrio. A 

representação da regeneração é identificada quando, ao devolver o coração, Te Ka 

se transforma em Te Fiti. Pode-se relacionar a espiral também por Te Fiti ser a deusa 

da criação, Cirlot aponta que os hieróglifos egípcios expressavam a espiral como um 

dos signos referentes ao processo da criação. 

A transformação representada pela espiral liga-se com o processo de busca de 

Moana por si mesma. Ela desfaz a dualidade e transforma Te Fiti ao mesmo tempo 

que se transforma. A transformação de Moana se deu no momento que ela entendeu 

sua história e descobriu quem era, tornando assim um indivíduo. C. G. Jung explica 

que 

 
individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que por 
“individualidade” entendermos nossa singularidade mais íntima, última e 
incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si-
mesmo. Podemos então traduzir “individuação” como “tornar-se si-mesmo”. 
(JUNG, 2015, p. 63). 
 
 

Moana torna-se consciente de si mesma. No início da história, o pai de Moana a 

leva até o topo da montanha para mostrar que ela deve se tornar uma líder e colocar 

sua pedra sobre as de seus ancestrais. Segundo Cirlot, “a pedra é um símbolo do ser, 

da coesão e conformidade consigo mesmo” (CIRLOT, 1984, p. 362), e sobre a 

montanha afirma que simboliza a “expressão do ser” (CIRLOT, 1984, p. 308). A 

representação da afirmação de Moana, se dá quando ela volta na montanha e coloca 

uma concha no lugar da pedra. Ao colocar a concha sobre as pedras, a jovem afirma 

o feminino. Segundo Mirceia Eliade, relaciona-se ao feminino devido a “semelhança 

entre a concha marinha e os orgãos genitais da mulher” (ELIADE, 1979, p. 122). 
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Eliade acrescenta que 
 
o simbolismo sexual e ginecológico das conchas marinhas e das ostras 
implica, como bem nos lembramos, um significado espiritual: o «segundo 
nascimento» realizado pela iniciação e tornado possível graças à mesma 
fonte inesgotável que sustenta a vida cósmica. (ELIADE, 1979, p. 131). 
 
 

Desta forma, pode-se relacionar com o renascimento de Moana, agora sabendo 

quem realmente é, e o que deve fazer. Manifesta o fim da liderança masculina. A 

ruptura é feita por uma mulher fora do padrão físico construído com as primeiras 

princesas e abstrata da representação da mulher medieval. Agora é a mulher que 

salvou o mundo e não um príncipe e a representação do amor verdadeiro. Cirlot diz 

que “a concha é símbolo místico da prosperidade de uma geração a base da morte 

da geração precedente” (CIRLOT, 1984, p 143), assim, pode-se entender como uma 

afirmação da Disney sobre o afastamento do discurso misógino e o nascimento da 

nova forma de representar a figura da princesa em seus filmes. 

 

4.2 MOANA: A RUPTURA DE UM MODELO 
 

As transformações do discurso sobre a princesa aconteceram a partir dos filmes 

de 1991, com o lançamento de A Bela e a Fera. A abordagem ressonante com o 

contexto histórico se torna necessária para a Disney. Assim, abordar discussões 

sociais e alterar um discurso que não mais se aplica ao momento atual. 

A partir dos estágios da Jornada, evidencia-se em Moana a confirmação do 

afastamento da Disney em relação à forma de que representava a figura da princesa 

e como abordava o tema da narrativa em seus primeiros filmes. Ao apresentar Moana 

como pertencente a uma tribo, na qual será a líder, afasta-se da representação da 

princesa nos primeiros filmes, que são da realeza, usam vestidos encantadores e 

esperam o casamento com o príncipe. O fato de Moana ser a próxima líder, que é 

afirmado pelo discurso do pai ao levá-la até o topo da montanha, evidencia-se que 

ela, mulher, assumirá o cargo de liderança sem necessidade da figura de um par 

romântico. Em nenhum momento é discutido ou, até mesmo, comentado sobre a 

necessidade de Moana se relacionar com alguém. A figura do príncipe foi totalmente 

excluída deste filme. 

As características físicas de Moana também são uma representação do 

distanciamento do estereótipo construído nos primeiros filmes. Ela rompe com os 
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padrões estéticos e de branqueamento que a Disney antes perpetuava. A cor de sua 

pele é escura e seus cabelos são cacheados. Moana possui pernas grossas e está 

sempre descalça, diferindo-se veemente do modelo físico que antes fora construído 

pela Disney, o qual mostrava a princesa branca, magra e deliciada, como se no lugar 

de caminhar, flutuasse. 

Ao encontrar Maui, no momento em que ele se apresenta como deus “dos 

homens e mulheres”, evidencia-se o discurso de inclusão da mulher na sociedade, 

pois inclui a imagem feminina em uma expressão que antes englobava apenas a figura 

masculina. Em um diálogo com Maui, no estágio dos Testes, Moana apresenta uma 

certa ironia em sua fala, comparado às primeiras princesas, isso seria praticamente 

impossível, visto que elas se comportavam de maneira sensível e delicada, a 

representação da figura feminina era totalmente idealizada, a distanciando da 

realidade. 

Maui chama Moana de princesa e ela responde que não é uma. O semideus diz 

que se ela usa um vestido e tem um animal de estimação, então é sim uma princesa. 

Pode ser percebido por essa afirmação que a Disney responde a si mesma, fazendo 

a princesa negar o estereótipo construído em seus primeiros filmes. 

Quando Moana entende o motivo de sua jornada, entende que o que ela busca 

é saber quem é, busca a si mesma. No momento que Maui desiste de ajudá-la a 

derrotar Te Ka, e ela entende o seu papel na história, que na verdade ela que estava 

destinada a restaurar o coração de Te Fiti, Moana decide sozinha ir em direção ao 

demônio do fogo, e proferindo para si mesma as palavras que antes tinha destinado 

a Maui, evidencia a libertação  à dependência da figura masculina.  

Mesmo contendo todos esses afastamentos, pode-se entender que o momento 

que o filme Moana se distancia da representação das princesas dos primeiros filmes 

– Branca de Neve, Cinderela, Aurora e Ariel –, é, quando a jovem toma consciência 

de si e de sua história, ao assumir sua voz. Fazendo isso, se afasta do discurso 

misógino fundamentado na idealização da mulher medieval, e representado na 

imagem das primeiras princesas da Disney, as quais apenas esperam por um príncipe 

e o amor verdadeiro para serem salvas.  

Moana impede a possibilidade de ser relacionada a figura de Eva ou de Maria, 

que representam essa idealização da mulher, isso é dado no momento que a jovem 

entende quem é e afirma “eu sou Moana”, ela nega ser qualquer coisa além disso, ela 

é dona de si e sabe quem é. Ela não é o bem nem o mal, ela é Moana. Assim, ao 
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colocar a concha sobre as pedras de seus ancestrais na montanha, a jovem mostra 

que se reconhece e afirma a força e o poder do feminino. Ela entende sua história e 

de seus ancestrais, e evidencia que a partir deste momento guiará seu povo de acordo 

com o que acredita, seguindo seus próprios ideais. A jovem recupera a tradição de 

seu povo, pois ela tem consciência de sua história. Se torna a nova líder e guia seu 

povo através do oceano, ensinando-os a velejar. Moana se torna a líder que sempre 

quis ser, e também, se entrega a seu amor pelo mar. Ela lidera sozinha e se 

transforma na heroína de sua própria história, sem depender de um homem. 

 

4.3 WIFI RALPH: UM NOVO MODELO PARA UMA NOVA VISÃO DE MUNDO 
 

 Tendo Moana (2017) demonstrado a transformação da Disney em relação ao 

estereótipo da princesa. O trailer do filme Wifi Ralph – Quebrando a Internet pode ser 

uma confirmação desta mudança. Wifi Ralph – Quebrando a Internet é a sequência 

do filme Detona Ralph, lançado pela Disney em 2013. O segundo filme que tem estreia 

marcada para 2019 traz os personagens Ralph e Vanellope em uma aventura pelo 

mundo da Internet.  

 O primeiro filme traz Ralph, um personagem de fliperama, que não quer mais ser 

o vilão de seu jogo. Seu papel no jogo é destruir tudo o que o herói constrói, o que 

deixa Ralph triste por ninguém querer ser seu amigo, então ele foge do jogo e decide 

procurar por outro jogo onde pode ter a chance de ser o herói, na expectativa de não 

ser considerado mal após isso. Nesta jornada, conhece Vanellope, uma princesa cujo 

sonho é ganhar a corrida de carros do jogo que participa.  

Com Detona Ralph, a Disney trouxe a questão da negação do estereótipo, do 

personagem que busca ser algo diferente do que lhe foi designado. Assim, no 

segundo filme, a questão aqui discutida será evidenciada ao mostrar a Disney 

dialogando com seus próprios conceitos, já evidenciando a discussão ainda no trailer, 

lançado no dia 04 de junho de 2018. 

 No trailer, Ralph e Vanellope entram em uma jornada e mergulham dentro da 

internet. Ao fugirem de soldados que os perseguem, a princesa entra em uma sala 

para se esconder, e, percebe que todas as princesas da Disney estão no local. 

 Quando as demais princesas notam a presença de Vanellope, se colocam em 

posição de ataque, até que Vanellope pede calma dizendo que ela também é uma 

princesa. Pocahontas então, pergunta qual tipo de princesa ela é e desencadeia uma 
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série de perguntas feitas pelas outras personagens na tentativa de identificar se ela é 

mesmo uma princesa ou não. 

 Cada princesa que faz uma pergunta relaciona esta com sua história, Rapunzel, 

que tem o cabelo com poderes mágicos capazes de curar e rejuvenescer, pergunta: 

“tem cabelo mágico?”, Elsa, que possui poderes ligados ao frio e gelo – “mãos 

mágicas?”, Cinderela, que falava com todos os animais do castelo – “os animais falam 

com você?”, Branca de Neve, que foi envenenada por sua madrasta –  “já foi 

envenenada?”, Aurora, amaldiçoada a cair em sono eterno – “amaldiçoada?”, 

Rapunzel e Bela, a primeira foi retirada de seus pais no dia em que nasceu, e a 

segunda foi mantida em cativeiro – “sequestrada ou escravizada?”. Para todas as 

perguntas Vanellope responde que não, ainda pergunta se as princesas estão bem e 

se querem que ela chame a polícia. Então Rapunzel pergunta: “tudo mundo acha que 

tudo se resolveu para você depois que apareceu um homem fortão?” Vanellope 

responde que sim e questiona: “qual é a dessa gente?”. Neste momento, todas as 

princesas dizem em coro: “ela é uma princesa!” 

 Torna-se evidente o entendimento da Disney em relação a imagem da princesa 

construída em seus primeiros filmes. Ao ressaltar a ideia de que a identidade da 

personagem se dá apenas devido a existência de uma figura masculina, ela ironiza o 

que propagava e reafirma a mudança evidenciada em Moana. Assim, o trailer permite 

entender que a Disney está disposta a considerar uma nova forma de representação 

da figura da mulher para os filmes que virão no futuro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho surgiu com o objetivo de fazer uma análise de Moana com 

o intuito de mostrar quais as transformações assumidas pela Disney na forma de 

representar a figura de suas princesas, para que assim, estivesse em ressonância 

com o contexto histórico que estava inserida. Contudo, na medida em que a pesquisa 

foi se aprofundando, entendeu-se que a Disney sempre esteve ressonante ao 

momento social, e que suas transformações surgiram a partir do filme A Bela e a Fera, 

com o intuito de se distanciar do estereótipo construído com as primeiras princesas. 

 Desta forma, Moana se apresenta como um filme divisor na história da Disney. 

Isso porque ele afirmou todas as transformações que já estavam sendo colocadas em 

prática, a princesa não mais depende do amor de um príncipe, não é delicada e frágil; 

agora ela pode sair sozinha em uma jornada e ser a heroína de sua própria história e 

de si mesma. 

 Moana não só evidenciou as transformações feitas pela Disney na forma de 

representar suas princesas, como também se mostrou como o ponto de virada na 

história do estúdio, o qual assumiu o distanciamento do discurso misógino que estava 

presente em seus primeiros filmes e abandonou o estereótipo da princesa frágil e 

dependente. Agora a protagonista feminina tem história, consciência de si mesma, 

voz e assume seu papel como líder. 

 A Disney se adaptou a cada filme de princesa lançado, acompanhando as 

mudanças da sociedade. O mundo mudou e as pessoas mudaram até chegar no 

momento no qual a empresa precisou reafirmar seus ideais, afirmando uma ruptura 

com os conceitos que antes eram defendidos, como a princesa que se mostrava uma 

mulher delicada, submissa ao príncipe e seu amor. Assim, a mulher ganhou sua voz 

e consciência de sua própria história. 

Pode-se considerar que a maior contribuição de Moana foi ressignificação da 

figura da princesa com uma imagem mais próxima da mulher da realidade, sem a 

idealização que era representada nas primeiras princesas. Para as crianças, isso se 

mostra como uma afirmação de que para ser uma princesa não é preciso se parecer 

com a Cinderela, por exemplo, não é preciso ter um lindo vestido ou encontrar um 

príncipe encantado. Agora, para ser uma princesa, basta apenas acreditar no seu 

próprio potencial. É possível ser uma princesa sendo uma menina comum. 

 Wifi Ralph deixa evidente a confirmação da hipótese do afastamento da Disney 
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com o estereótipo da princesa que ela mesma construiu. Isso porque no trailer de Wifi 

Ralph, as princesas demonstram sua semelhança com a menina comum, e afirmam 

que a figura da mulher não deve ser idealizada ou abstrata, ressaltando a capacidade 

da protagonista feminina, consciente de si mesma, construir sua própria história.  
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ANEXOS 
 

Anexo 01- Moana 


