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RESUMO: O objetivo desse trabalho é analisar as duas versões dos desenhos animados 

She-ra considerando o tempo em que cada produção foi feita e seus diferentes objetivos. 

Olhando as duas versões como traduções: Uma como uma adaptação de He-man para o 

público feminino, a outra como outra versão da primeira. Baseando-se em teorias da 

tradução de Arrojo (2007) e sobre estudos de gênero busca-se refletir sobre questões 

relacionadas a gênero e a sexualidade nessas animações.  

Palavras-chave: She-ra, Gênero, Desenhos Animados, Representação 

ABSTRACT: The aim of this work is to analyze two versions of the She-ra cartoon, 

considering the time in which each production was made and its different objectives. 

Looking at both versions as translations: One as an adaptation of He-man for the female 

audience, the other as another version of the first. Based on theories of translation by 

Arrojo (1986) and on gender studies, it seeks to reflect on issues related to gender and 

sexuality in these animations. 

 

Introdução 

 No ano de 2018, a Netflix produziu e disponibilizou o desenho She-ra e as 

princesas do poder. Como uma nova versão do desenho She-ra, a princesa do poder, a 

produção possui aspectos que o diferenciam já nos primeiros episódios do texto-base. 

Esse trabalho pretende debater sobre as representações de gênero e de personagens 

LGBT+ na animação observando as duas produções e como as diferentes épocas na qual 

foram criadas e seus objetivos podem ser impactantes na obra.  

 A personagem She-ra mantém sua essência nas duas produções. O desenho 

consiste numa humana normal chamada Adora que, quando empunha sua espada mágica 

e fala as palavras mágicas “Pela honra de Grayskull” se torna a super-heroína She-ra, 

dotada de habilidades mágicas como super-força e resistência. Com seu poder, She-ra se 

une a resistência contra a Horda do mal.  

  Uma diferença marcante é que não existe He-man no universo da nova She-ra e, 

portanto, ela nasce mais livre do que a antiga. Sem o referencial de “irmã do He-man”, a 

nova She-ra é por si só e passa a dividir seu protagonismo não mais com o homem que 

veio antes, mas com suas amigas princesas. Essa mudança é perceptível no título e 

também nas diferentes representações de personagens femininas e, mais adiante na série, 

representações LGBT+. 

 

 

 



Metodologia  

 Serão analisados os primeiros episódios das duas animações. Do desenho de 1980, 

serão observados os primeiros cinco episódios de introdução que apresentam a história 

do desenho. No desenho de 2018, o arco de introdução é de apenas dois episódios e, além 

deles, serão comentados um episódio da segunda temporada “Encontro da família do 

Arqueiro” e o episódio final da série “Coração- Parte dois” para falar sobre a 

representação de relacionamentos homoafetivos. 

 Ao se pensar em tradução de textos, conceitos como “Original” e “cópia” podem 

acabar surgindo de forma errada. Como uma adaptação, a nova She-ra enfrentou uma 

onda de críticas negativas antes mesmo de ser lançada o que poderia ser explicado pela 

noção de “Sacralidade do original” e a resistência que novas versões normalmente 

enfrentam, mas a personagem sofre ainda por outro processo com raiz no machismo. 

 Uma das grandes críticas prévias foi sobre a estética, visto que parte da polêmica 

se deu pela comparação de artes promocionais anteriores ao lançamento da animação. 

Essa crítica sobre o visual da nova She-ra traz à luz a discussão sobre o olhar para 

mulheres em representações e como mulheres estão lá para serem observadas como um 

objeto (BERGER, 1972). Ao não seguir o padrão sexualizado esperado, a nova She-ra 

quebra com o padrão do Male Gaze e se torna não mais uma figura alternativa ao homem, 

mas a protagonista de sua própria história e consegue dividir esse protagonismo dando 

palco para uma representação efetiva e sem máscaras de outras minorias que também têm 

seu percurso apagado/mal representado. 

Discussão 

Tida inicialmente como uma versão feminina do He-man, a personagem pode ser 

inicialmente interpretada como uma transposição de gênero, o que já é uma característica 

interessante. A personagem não é criada por si só, e sim uma figura subalterna. É tida 

como a cópia, sendo o He-man o original. Um fato que chama atenção no episódio piloto, 

assim como nos outros quatro primeiros episódios de introdução do desenho, é que a 

personagem principal não é a She-ra, mas sim o He-man. O He-man precisa dar a espada 

para a Adora, o He-man é o primeiro a se juntar a rebelião, o He-man é quem tira a Adora 

do feitiço que faz com que ela acredite que a Horda é o lado do bem. A introdução da 

She-ra é totalmente dependente de um homem. O primeiro diálogo que acontece na 

dimensão da She-ra, também é entre dois homens (He-Man e Arqueiro). 

 Isso reduz o protagonismo feminino não simplesmente por relevância de papeis, 

mas pelo número superior de personagens masculinos (THOMPSON; ZERBINOS, 

1995). No primeiro episódio, por exemplo, há o dobro de personagens masculinos, 

comparados aos femininos. Ao reparar em tempo de fala, a Adora tem apenas algumas 

frases, enquanto quase toda a carga significativa do texto é dita por He-man/Príncipe 

Adam. 

Essa questão é problemática ao pensar em como o desenho animado é, em muitos 

casos, o primeiro contato da criança com o mundo e que boa parte do comportamento 

pode ser baseado na replicação de papéis. A antiga She-ra, reforça o que era esperado de 

uma mulher nos anos 1980 ao mostrar uma mulher em posição de destaque, porém 

atrelada a uma imagem masculina. Mesmo num desenho para meninas, o vestido curto e 

seios fartos mostram que foi feita por e para um olhar masculino. Com uma definição 

simples, “She-ra, a princesa do poder é uma super-heroína de plástico de 10 cm que vem 



equipada com uma espada, um escudo e um pente de cabelo. ”1 (BULGER, 1988. p.181). 

Feita para vender, é esperado da antiga She-ra não apenas vencer as forças do mal, mas 

estar bonita fazendo isso o que é mais um reforço aos padrões de feminilidade do que 

uma quebra deles. 

Em contraponto a isso, no universo da Nova She-ra, não existe He-Man e a 

quantidade de personagens masculinos é bem menor do que a de personagens femininas. 

Adora decide por ela mesma abandonar a Horda e se juntar às Rebelião. Sobre a estética, 

a She-ra agora ganhou um short-saia e perde os contornos maduros marcados, o que é 

bem mais apropriado para a heroína de 16 anos. Dentre os outros dois personagens que a 

acompanham, Cintilante e Arqueiro, agora temos uma personagem feminina que não 

segue o padrão estético de magreza comumente exigido e um personagem negro como 

Arqueiro2. 

O desenho que antes não passava no teste de Bechdel agora passa nos primeiros 3 

minutos de reprodução, sem sexualizar a personagem principal e inserindo dois 

personagens fora do padrão estético branco e magro. Seguindo as novas demandas de 

representação e representatividade, She-ra colabora para uma nova forma de lidar com 

gênero e sexualidade já que:  

 
“Ao se pautar em modelos hegemônicos de gênero e sexualidade para se comunicar com 

as crianças, não só reforça os modelos, mas também instituem como “normais” certos 

comportamentos, atitudes, sentimentos e funções associados a determinados gêneros“. (DEBONE, 

2019, P.39)  

 

A animação é ainda mais surpreendente ao se olhar para questões LGBT+. Em 

animações recentes, é visível a tentativa de inserir personagens queer de diversas formas 

normalmente se utilizando de formas de “mascarar” e suavizar essa representação 

colocando personagens não-humanos como foi o caso de Steven Universo e Hora de 

Aventura. Apesar de introduzirem de forma marcante recorrem a uma ferramenta que 

pode acabar reproduzindo um modelo heteronormativo, pois, apesar da representação, os 

personagens não são exatamente humanos. 

Em She-ra e as princesas do poder, podemos ver um casal gay que está junto há 

bastante tempo e tem diversos filhos e, mais importante ainda, essa representação não fica 

apenas com personagens periféricos casuais como “pais de alguém” (o que já ocorria em 

Clarêncio, o otimista), mas é mostrado que a personagem principal da saga é um 

personagem canônica e explicitamente LGBT+, mostrado no último episódio da série. 

Esse tipo de representação colabora para naturalizar relacionamentos 

homoafetivos e dar protagonismo a minorias que, por muito tempo, existiam apenas como 

alívio cômico ou de forma muito superficial. O que a nova She-ra traz é uma versão 

desprendida do texto-base e um verdadeiro marco para as produções recentes. 

 

Conclusão 

 

Como qualquer tradução, a nova She-ra pode não ter uma aprovação unânime, e 

ter se desviado um pouco do que se consideraria uma “Adaptação fiel”, mas isso não 

carrega nenhuma carga negativa. Assim como o proposto por Arrojo (2007), o tradutor 

não é passivo na tradução e o produto do seu trabalho é guiado pela sua interpretação do 

texto e condições de produção como data e lugar. A mesma autora é ainda mais radical 

                                                           
1 Tradução livre  
2 Há entre o fandom a teoria de o novo arqueiro ser um menino transexual, mas não é algo canônico. 



ao afirmar que a nova obra não precisa da aprovação do autor do texto-base por se tratar 

de algo novo e único.  

Com os ares dos anos 2010’s, She-ra e as princesas do poder recria um universo 

de forma inclusiva a plural. As representações não estigmatizadas de gênero e sexualidade 

apenas engrandecem a história rica reconstruída para esses novos tempos. A produção da 

Netflix mostra que nem sempre uma obra refeita é uma mácula ao “original”. 
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