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As mulheres, cada vez com mais intensidade, têm conquistado espaços antes ocupados 

exclusivamente pelos homens. Nas representações na mídia audiovisual isso se torna evidente a partir 

do protagonismo feminino em séries de animação, sejam eles, filmes ou desenhos animados. O 

feminismo contribui para essa ascensão da mulher, ao passo que busca desconstruir questões relativas 

ao gênero e ao corpo. A dissertação de Mônica Vitória dos Santos Mendes, intitulada “Não se nasce 

menina ou super-heroína, torna-se: gênero e representações em animações televisivas” busca analisar 

as representações do feminino na mídia, estudando de que maneiras elas reforçam ou quebram 

estereótipos de gênero. A dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-graduação em 

Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e teve a orientação da professora Denise 

Siqueira.  

Para embasar sua pesquisa, Mônica Vitória escolheu três desenhos animados da última década 

e veiculados até hoje: Winx Club, lançado em 2004, com sete temporadas totalizando 182 episódios; 

Miraculous: As Aventuras de Ladybug, lançado em 2015, que está em sua segunda temporada e não 

teve todos os seus 26 episódios exibidos; Avatar: A Lenda de Korra, lançado em 2012, contendo quatro 

temporadas e 52 episódios. Segundo a autora, a escolha das animações atendeu a alguns critérios 

estabelecidos por ela. Em primeiro lugar, são desenhos animados exibidos na TV aberta, por assinatura 

ou online. Em segundo, apresentam super-heroínas como protagonistas. E por último, são desenhos 

produzidos em diferentes lugares do mundo e veiculados em outros países, incluindo o Brasil.  

Apesar do crescimento da figura feminina nas representações televisivas, a autora da dissertação 

critica a forma como essas personagens são mostradas e a maneira como reforçam os estereótipos sobre 

a mulher. Um dos aspectos abordados por ela seria o gênero como uma construção social. Dessa forma, 

a pesquisadora segue a linha de pensamento que lida com o gênero como algo construído e não natural. 

Uma das teorias usadas na pesquisa é a de Teresa de Lauretis que enxerga o gênero com um produto 

derivado de diversas tecnologias sociais que normatizam a conduta das mulheres, encaixando-as em 

padrões de comportamento rígidos.  

Outro ponto abordado na pesquisa é a construção do corpo. A autora defende a teoria de Pierre 

Bourdieu de que o corpo é constantemente adestrado por diversos métodos. As posturas corporais e as 

formas de expressão como: andar, olhar e se mostrar fazem parte de um adestramento do corpo. Esses 

métodos estão impregnados a uma ética e política que se alinham a dominação. A maneira como 

comemos ou falamos é moldada, em suma, por nosso meio de convívio e se apresenta de modo distinto 

ao ser falar de homem e mulher. Como explica o sociólogo Marcel Mauss, existe uma sociedade 

destinada para homens e mulheres. A pesquisadora defende que o corpo não é algo natural e que a 

indústria midiática se apropria dessa construção social tanto para reforçar como reproduzir os 



estereótipos.  Ela traz ainda a reflexão e o questionamento sobre a liberdade que os criadores dos 

desenhos têm ao elaborar os corpos das personagens. Há uma escolha de um determinado padrão 

mesmo em meio a tantas possibilidades. 

Vemos como esses estereótipos são reforçados, por exemplo, no "Winx Club", onde as 

personagens são todas de corpos magros e com curvas acentuadas, usam roupas curtas e coladas 

passando a ideia de que o seu corpo em si é mais importante que suas habilidades ou que há uma forte 

ligação entre as duas coisas. “Eu vejo que o reforço dos estereótipos é muito forte tanto quanto a 

imagem do corpo como os movimentos que foram construídos daquela maneira. As roupas, os 

comportamentos e a personalidade das personagens principais reforçam bastante o padrão de gênero 

feminino que nós temos até hoje", diz Mônica Vitória em entrevista.  

Mesmo quando não há uma apresentação das personagens explicitamente sexualizada como é 

o caso de "Miraculous: As Aventuras de Ladybug" ainda conseguimos observar aspectos de 

adestramento e imposição de gênero como a sensibilidade e o romantismo. Mas, Ladybug se mostra 

independente em relação ao seu parceiro. “Existe a figura do parceiro dela, Cat Noir, que tenta se 

aproximar dela de uma forma romântica. Ela como menina tem uma paixão por ele, mas como heroína 

é totalmente independente dele, apesar de ele ajudá-la. Ao mesmo tempo, ela também o ajuda, então 

ela tem essa ‘coisa’ de super-heroína de ter o poder", analisa a autora. Mônica também aponta que esse 

desenho quebra com os padrões, principalmente na transformação da protagonista: “De uma menina 

tímida e insegura, ela se torna mais confiante”, diz a autora.  

Um dos desenhos analisados que mais foge desse padrão é "Avatar: A Lenda de Korra", onde 

há uma subversão maior desses estereótipos de gênero, inclusive em relação à imagem. “Ela é muito 

menos vista como menina, muito menos sexualizada do que em relação às Winx – que têm aquelas 

asas brilhantes e roupas coloridas que as hipersexualizam”, diz a mestranda. Para a autora, o padrão de 

feminilidade da menina mais apagada e tímida, que espera ser salva, muda um pouco em Avatar. “Ela 

é uma personagem muito forte, tem características que não são comuns de encontrar em personagens 

femininas, principalmente em desenhos. Ela é mais impetuosa, mais agressiva, tem iniciativa, não é 

comedida, luta pelo que acredita. O que não estamos acostumados a ver em desenhos ainda”, conta 

Mônica Vitória.   

A pesquisadora destaca que mesmo com o surgimento da Mulher Maravilha – primeira super-

heroína – e com a “emancipação da mulher”, funções como de sedutora e doméstica continuam a 

aparecer em suas representações. Na indústria cultural, seja de forma mais virginal, inocente ou sensual, 

a mulher sempre teve um apelo visual com uma função estética. Para os homens, um objeto de desejo, 

pronto para o consumo. Para as mulheres, um modelo a ser seguido. Ou seja, a sexualidade e a beleza 

são vastamente exploradas pela indústria cultural. A mídia abre caminho para o protagonismo 

feminino, mas se apropria de sua luta, reforçando estereótipos sobre o papel da mulher na sociedade. 

Desse modo, o protagonismo feminino nem sempre é positivo para as mulheres, pois a força dela está 

mais no seu corpo, do que no seu poder ou na sua personalidade. 

As personagens, em sua maioria, são criadas e produzidas por homens, sendo feitas também 

para o público masculino. Uma pesquisa feita pela San Diego State University entre 2014 e 2015 

atestou que apenas 35% dos personagens principais são femininos em programas que só têm homens 

como produtores executivos – porcentagem que sobe para 42% quando há pelo menos uma mulher 

entre os executivos. Um relatório mais recente, de janeiro de 2018, mostra que dos 250 principais 



filmes de 2017, 88% não têm nenhuma diretora, 83% não têm roteiristas mulheres e mais de 90% não 

têm nenhuma mulher como assistente na equipe.  

A respeito da escolha do objeto analisado na dissertação, Mônica Vitória constatou que existem 

poucas pesquisas na área de comunicação que deem enfoque na programação televisiva infantojuvenil. 

A autora também sentia falta de uma representatividade feminina nos desenhos animados, o que a 

motivou a estudá-los: “Eu me inspirei muito na época em que eu era mais nova e assistia desenho 

animado e que eu sentia falta de desenhos que tivessem protagonistas femininas, especialmente os de 

super-herói. Quando eu conheci Sailor Moon, pensei: ‘caramba, finalmente uma super-heroína sem ser 

a Mulher Maravilha. Uma super-heroína nova, e que está protagonizando uma história toda em redor 

dela’. Isso me chamou muito a atenção”, conta a mestranda. 

Mas, apesar do crescimento do protagonismo feminino nos desenhos, o que levou a 

pesquisadora a escolher esse corpus foi a análise que ela faz sobre a maneira como as personagens são 

representadas e como isso contribui para reforçar ou quebrar padrões impostos à mulher. “Comecei a 

ver que mesmo nesses desenhos com protagonismo feminino e super-heroínas, muitas coisas eram 

voltadas para o olhar masculino. Você vê as meninas sempre magras ou com curvas acentuadas, mesmo 

tendo 14 anos. A gente não vê isso nos super-heróis. Eu vi que mesmo em 2015 - que foi quando 

comecei a pesquisa - ainda havia muito reforço de estereótipo. E eu pensava: ‘Por que tem que ser 

assim? Porque o gênero feminino tem que ser representado dessa forma? ’ Se gênero é uma construção 

social, então pode ser reconstruído de outras formas”, finaliza Mônica Vitória.   

 

                                  

 


