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RESUMO 

 

A presente dissertação situa-se na linha de pesquisa Língua, literatura e sociedade: 

discurso na comunicação, discurso religioso, discurso pedagógico, discurso político 

e tem por objetivo geral observar as transformações ocorridas no perfil da boneca 

Barbie, ao analisar os mecanismos discursivos e imagéticos utilizados pelo discurso 

publicitário para a transformação da identidade da boneca. Como ponto motivador, 

partiu-se da importância de se considerar as relações estabelecidas entre 

transformações sócio históricas e construção identitária de um produto, por meio da 

publicidade – no caso, as mudanças ocorridas em 2016, com inovações profundas 

observadas e indicativas de nova identidade da boneca Barbie. A análise das peças 

selecionadas para esta pesquisa – que procuraram não só ilustrar o percurso 

evolutivo do texto publicitário, mas também marcar a constituição identitária da 

boneca ao longo de sua existência – foi realizada à luz de conceitos de discurso e 

dialogismo, apontados por Bakhtin (2003, 2006); da noção de identidade, conforme 

Bauman (2005) e de elementos de verbo-visualidade, fundamentada por Brait 

(2013).  Com este estudo, verifica-se a importância do discurso publicitário para a 

fixação de valores sócio-culturais e para a construção da identidade de um produto. 

  

Palavras-chave: Barbie. Dialogismo. Identidade. Verbo-visualidade. Publicidade. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation place oneself in the line search Language, literature and Society: 

speech in communication, religious speech, pedagogic speech, politic speech and 

has as a general goal to observe the transformations in Barbie’s doll profile, during  

the analyses of the discursive and image mechanisms used for the advertising 

speech to transform the identity of the doll. As a motivational point, this work has 

started from the importance of considerate the relations between the social and 

historical transformations and the construction of a product’s identity from the 

advertising – in that case, the transformations occurred in 2016, with deep 

innovations that was observed and that indicates some new identity to Barbie doll. 

The analyses of the selected propagandas for this work – that intend not only to 

illustrate the evolutionary trajectory of the advertising text but also to mark the 

constitution of the doll’s identity during the years – was made from concepts of 

speech and dialogism, indicated for Bakhtin (2003, 2006); identity notions, as 

Bauman (2005) and verbal-visuality elements, predicated on Brait (2013). With this 

study, can be verified the importance of the advertising speech for the fixation of 

social and historical values and for the construction of a products identity. 

 

Keywords: Barbie. Dialogism. Identity. Verbal-visuality. Advertising.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Durante o século XX, a Barbie era fortemente aclamada e cobiçada pelo público 

feminino. Servindo de padrão de beleza e desejo, a boneca fez parte da infância de 

parte significativa da população norte-americana e de crianças de diversas outras 

partes do mundo. Esse sucesso foi um dos responsáveis pelo redesenho de seus 

ideais ao longo das décadas, partindo de uma Barbie que almejava o casamento – 

padrão feminino imposto na época de sua criação – até aquela que tem seus 

próprios itens de desejo: carros, casas, avião, um vasto guarda-roupa e inúmeros 

acessórios. 

A boneca chegou ao Brasil apenas no ano de 1982 e competiria com a boneca 

brasileira Susi, lançada em 1966 e que se equiparava à boneca inglesa Sindy - 

então concorrente da Barbie no espaço internacional. Com a vinda para o Brasil, a 

empresa responsável pela sua produção e distribuição, a Mattel, firmou acordo com 

a marca Estrela (tradicional fábrica de brinquedos brasileira, responsável pela 

boneca Susi), concedendo-lhe o direito da fabricação da Barbie no país, mas, em 

contrapartida, exigindo o fim da produção da boneca brasileira. Por conta disso, a 

boneca Susi foi retirada do mercado por 13 anos, de 1985 até 1997, período de 

duração do acordo entre as duas empresas, que culminou em rompimento e 

processo judicial.   

Indubitavelmente, tamanhos desempenho, longevidade e alcance fizeram com 

que a carga ideológica veiculada pela imagem da boneca acabasse por se espalhar, 

sendo disseminada por meio de diversos slogans, como “We girls can do anything” 

(equivalente a “Nós, meninas, podemos fazer qualquer coisa”, de 1984, o de 2009 

“When you look this good, nobody cares if you are plastic” (“Quando você é tão 

bonita assim, ninguém liga se você é de plástico”), e o atual:“You can be anything” -

“Você pode ser o que quiser”, na tradução para o português. 

No entanto, após drástica queda nas vendas em 2013 e um perceptível 

afastamento das consumidoras, a Mattel procurou, por meio do discurso publicitário, 

construir nova identidade para a boneca, com algumas modificações no produto 

(como tom de pele e de cabelos), outros slogans e peças publicitárias e com a 

criação de coleções, visando encaixá-la nos novos padrões e exigências da 
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sociedade moderna – na linha do que apontam Vestergaard e Schroder (2000, p. 

134): 

 

[...] a propaganda precisa igualmente incorporar movimentos e 
descontentamento social capazes de ameaçar a liberdade de 
ação do setor e, em última análise, até mesmo os princípios 
básicos do sistema econômico . [...] a propaganda tem de 
incorporar o interesse popular, seja para demonstrar sua 
sensibilidade aos anseios do consumidor, seja para acalmar as 
opiniões [...]. (VESTERGAARD et SCHRODER, 2000, p. 134) 
 
 

Foram atribuídas, por exemplo, novas profissões para a boneca, com a coleção 

nomeada Barbie Profissões, de 2015, que procuram ir além daquelas profissões 

consideradas ideais pelo público conservador e machista, como: piloto de avião, 

chef de cozinha, bombeira, agente secreto, desenvolvedora de jogos e até 

presidente da república.  

Entretanto, não obtendo o resultado esperado com a introdução da série Barbie 

Profissões, a Mattel trouxe ao mercado, em 2016, uma linha chamada Barbie 

Fashionistas. Nela, a boneca vem representada por perfis inéditos: são três tipos de 

corpos diferentes do original, sete tons de pele, vinte e duas cores de olhos e vinte e 

nove tipos de cabelos. Tentando reconquistar seu público e suas vendas, a boneca 

tem buscado se adequar a temas da atualidade, como as questões de diversidade, 

procurando alterar seus valores ideológicos e reconfigurando sua identidade. Nessa 

direção, a identificação do público com o produto é essencial para que ele se 

estabeleça como consumidor, já que, como afirma Bauman (2004):  

Quando a identidade perde as âncoras sociais que a faziam 
parecer “natural”, predeterminada e negociável, a 
“identificação” se torna cada vez mais importante para os 
indivíduos que buscam desesperadamente um “nós” a que 
possam pedir acesso.  (BAUMAN, 2004, p.30)  

 

Na perspectiva assinalada por Bauman, o cidadão está sempre em busca de 

algo com que se identifique, com algo que atraia e o conquiste e, no caso da 

publicidade, esse jogo pode ser explicado pelo modelo AIDA (sigla para Atenção, 

Interesse, Desejo e Ação) criado por ST. Elmo Lewis, em 1898. Esse modelo 

consiste nos estágios obrigatórios que o consumidor passa para realizar uma 

compra, sendo eles, linearmente: captar a atenção, despertar o interesse, despertar 
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o desejo e concretizar a ação da compra. Essa teoria volta-se para o destinador e o 

modo como o fornecedor do produto deve fazer para atingir seu público. Dessa 

forma, para que a Mattel atinja seu objetivo – ou seja, vender seu produto - ela 

precisa conquistar e fidelizar seu público, fazendo com que ele se identifique e se 

relacione com o produto oferecido para, assim, chegar de fato à ação da compra. 

A mudança na identidade da boneca Barbie deve-se, muito provavelmente, às 

transformações que levaram à formatação identitária da mulher moderna; mulher 

que não se reconhece nos antigos valores perpetuados pela tradicional Barbie e 

passa, então, a ser objetivo da Mattel adequar-se a essa nova realidade, caso queira 

manter-se no mercado. Nas palavras de Vestergaard e Schroder (2000, p.74): 

“Evidentemente, o objetivo final desse processo de significação consiste em ligar a 

desejada identidade a um produto específico, de modo que a carência de uma 

identidade se transforme na carência do produto.”. 

Neste cenário, enquadra-se o interesse desta pesquisa, centrada no exame de 

algumas peças publicitárias da boneca Barbie, veiculadas na mídia impressa do seu 

lançamento até 2016, objetivando, de modo geral, analisar os mecanismos 

discursivos e imagéticos utilizados pelo discurso publicitário para a transformação da 

identidade da boneca.  Tendo em vista o objetivo geral proposto, têm-se como 

objetivos específicos: apresentar um histórico da boneca Barbie para traçar o 

percurso de criação da identidade; discutir aspectos constitutivos do discurso 

publicitário; levantar características do texto verbo-visual; caracterizar os modelos 

apolíneo e dionisíaco. 

A fim de traçar breve histórico sobre a boneca Barbie, recorreu-se a publicações 

diversas, dentre elas Rogers (1999) e Roveri (2008). Com relação ao embasamento 

teórico para questões de Identidade, esta pesquisa fundamentou-se em Hall (1997), 

Ortiz (s|d), Bauman (2005), Castells (1992), Canclini (1996) e Ciampa (1984 e 2007); 

para os aspectos pertinentes à organização do Discurso Publicitário, recorreu a 

Carvalho (2000), Iasbeck (2002), Maingueneau (1997, 2004 e 2006), Pinto (1997) e 

Vestergaard, e Schroder (2000); no tocante aos estudos da Verbo-visualidade, a 

dissertação teve por base Bakhtin (1997),  Brait (2008, 2010,  2011 e 2013) e 

Andrade e Cardoso (2016). 
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Para o desenvolvimento desta dissertação, foram selecionados como corpus de 

análise seis anúncios, representando um de cada década da existência da boneca, 

escolhidos de maneira aleatória, mas respeitando o princípio de representatividade 

de traços significativos para a construção imagética da boneca Barbie. Destes, três 

circularam no mercado internacional e ilustram a imagem da Barbie antes da sua 

comercialização no Brasil (1965, 1970, 19871); um foi veiculado em 2016 e trata-se 

da capa de uma revista americana, trazendo a mudança no produto, mas não 

apresentada no Brasil - embora o produto tenha sido aqui lançado, com pouca 

divulgação na mídia impressa e televisiva -, justificando a necessária inclusão de 

anúncios em inglês. Os outros anúncios analisados, um de 1990 e outro de 2009, 

foram veiculados no mercado brasileiro, ambos produzidos em para datas 

comemorativas, o primeiro para o dia das crianças e quando a boneca ainda era 

produzida pela Estrela e o mais recente para o aniversário de 50 anos da boneca e 

já produzido pela americana Mattel. 

A fim de atingir os objetivos, esta dissertação de mestrado estruturou-se em três 

capítulos. O primeiro, nomeado A Barbie e a sociedade, apresentou sinteticamente a 

história da boneca e seu contexto histórico e cultural, além de comentários a 

respeito do feminismo e da moda. O segundo capítulo, cujo título é Produção de 

sentidos: discurso publicitário e identidade, abrangeu aspectos teóricos fundantes 

deste estudo, como os conceitos de discurso; anúncio publicitário; verbo-visualidade; 

identidade e ideologia. O cap Análise de Anúncios publicitários da Barbie: processo 

de construção e reconstrução identitárias, apresentou a análise das categorias 

textuais e imagéticas das peças e reflexões acerca da construção e reconstrução da 

identidade da boneca. Encerrando o trabalho, seguem-se as Considerações Finais e 

as Referências.  

                                                             
1
 Apesar de a Barbie começar a ser comercializada no Brasil em 1982, não foi encontrada nenhuma 

peça com essa data. Ainda em 1987 não há registro de anúncio no Brasil, deste modo, optou-se pela 
inclusão do anúncio norte-americano. 
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CAPÍTULO 1 

A BARBIE E A SOCIEDADE 

 

 

 

1.1 Barbie: a fabricação de um ícone  

A década de 50 representou um recomeço, já que foi a primeira nova década 

após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Com a retomada da economia 

mundial e o aquecimento dos mercados consumidores, muitos novos produtos 

chegaram às casas dos países mais desenvolvidos.  Exemplo disso foi a boneca 

Lilli, que, em 1952, foi lançada pelo cartunista Reinhard Beuthien no tabloide alemão 

Bild Zeitung e, após o grande sucesso com o público masculino, transformada em 

boneca para adultos em 1955 (e produzida até   1964   pela   fabricante   de   

brinquedos  O   &   M   Hausser). Lilli (fig.1) caracterizava-se como uma personagem 

solteira, ambiciosa, e que não buscava por um amor, mas sim por um parceiro rico. 

Marcada pela sensualidade, certo erotismo e pelo uso de um figurino exagerado, Lilli 

era apresentada trajando roupas ousadas, curtas e justas – focalizando o segmento 

adulto, foi transformada em boneca, sendo vendida em bares e tabacarias. 

 

Figura 1: Lilli Doll | Fonte: https://www.vanillamagazine.it/lilli-la-bambola-per-adulti-tedesca-

dalla-quale-fu-copiata-la-barbie/  
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 Em 1955 foi ao ar o Mickey Mouse Show, que propiciou o surgimento de novo 

mercado a ser explorado: o mundo da criança. Com isso, muitas marcas, que antes 

investiam suas propagandas e direcionamentos apenas para o universo adulto, 

passaram a criar novos produtos para essa faixa etária e a olhar o mercado de 

maneira diferente, visando atingir o público infantil. 

 A partir daí o consumo americano cresce vertiginosamente, inspirando cada 

vez mais empresas e pessoas, até que Ruth Handler, esposa do fundador da Mattel, 

durante uma viagem à Suíça, em 1956, encantou-se pela boneca Lilli e a considerou 

adequada para sua filha Barbara. A ideia amadureceu e Handler percebeu que, com 

alguns ajustes, seria uma boneca perfeita para ser comercializada visando crianças 

do mundo todo. 

 Após algumas reformulações, a boneca Barbie chega ao mercado americano, 

ao ser divulgada na Feira de brinquedos de Nova Iorque, em 1959. Porém, 

diferentemente do que ocorrerá nos anos seguintes, a boneca não foi incialmente 

bem aceita pelas mães, que a consideravam adulta e arrojada demais para suas 

filhas.  

 

 

Figura 2: Boneca Barbie 1959 | Fonte: www.mybarbiedoll.com.br  
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Diante desse quadro, seria necessário modificar a visão que as mães tinham 

da boneca, já que são elas as responsáveis pela decisão/atitude de compra, e, por 

extensão, pelo sucesso ou fracasso do produto. Para mudar esse conceito, a Mattel 

decidiu transformar a Barbie em um modelo ideal de mulher, que pudesse vir a ser 

seguido pelas meninas. Por aparentar ser mais velha, a boneca faria o papel de uma 

conselheira, servindo também de exemplo, e conquistando, num primeiro momento, 

as famílias norte-americanas e, consequentemente, a posteriori, famílias de outras 

partes do mundo. (cf. ROVERI, 2008) 

Em 1959, a Barbie chegou ao mercado norte-americano e seu primeiro 

anúncio televisivo 2 , um filmete que foi veiculado no programa Mickey Mouse 

Show, acabou por ser considerado o primeiro do gênero destinado a crianças. 

Nesse anúncio, a Mattel apresenta a boneca e seus acessórios por meio de uma 

trilha sonora original e exclusiva que, além de ressaltar as qualidades do produto, 

informa o valor comercial de venda da boneca (três dólares). Pode-se ouvir uma 

voz feminina que prognostica sobre a boneca: “one day I will be just like you” – ou 

seja, “um dia eu serei como você”3.  

 A boneca apresentava traços finos, cabelo claro e não esboçava um sorriso 

(cf. fig. 4, adiante). Posicionada representando exatamente o que ela é, uma 

boneca, aparece exposta em diferentes visuais, sendo o principal deles, um maiô 

listrado (referência direta à vestimenta da boneca Lilli, conforme figura 1); alguns 

vestidos de festa e ainda um vestido de noiva. 

 O filmete começa com o que, no discurso publicitário, se denomina um 

primeiríssimo plano (hiper close) no buquê de flores com destaque para o nome 

do produto (Barbie) (fig.3), abrindo, na sequência, um plano americano, da pélvis 

para cima, mostrando a boneca Barbie que segura o buquê (fig. 4), e que culmina 

com uma tomada de um grande plano geral, abrangendo um ambiente com outras 

bonecas (fig. 5). Mais adiante, algumas bonecas passam para o plano americano 

(fig. 6) proporcionando ao telespectador a possibilidade de melhor observá-las, até 

que a Barbie principal, trajando o maiô listrado, passa para o primeiro plano (fig. 

                                                             
2
 Comercial disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9hhjjhYGQtY>.  

3
 Segue-se a letra da música traduzida para o português: Barbie você é linda/ Barbie você me faz 

sentir/ Minha boneca Barbie realmente é real./ Barbie sorrindo tão pequena/ Sua roupa de dança toca 
um sino/ Na festa, ela lançará um feitiço/ Muitas bolsas, chapéus e luvas/ E todos os acessórios 
enfeitam a boneca/ Algum dia eu serei exatamente como você/ Até lá, eu sei bem o que farei/ Barbie, 
linda Barbie, eu vou acreditar que sou você. (ROVERI, 2008) 
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7), focalizando, em destaque, o seu rosto e indicando, ao lado da boneca, o preço 

do produto. Algumas outras bonecas Barbie, com belos vestidos e chapéus, 

aparecem em grande plano geral (fig. 8) e, mais uma vez, uma delas surge em 

destaque por meio da aproximação que culmina em um primeiríssimo plano (fig.9): 

trata-se da Barbie vestida de noiva, o que representaria, no ideário da época, um 

dos momentos mais significativos da vida de uma mulher.  

 

 

 

Figura 3 

 

 

Figura 4 
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Figura 5 

 

 

Figura 6 

 

Figura 7 
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Figura 8 

 

 

 

Figura 9 

 

 

 O comercial utiliza 15 segundos, um quarto de seu tempo total, dando 

destaque à Barbie noiva - atenção que pode relacionar-se à preocupação que a 

empresa tinha com a construção de uma imagem positiva da boneca, buscando 

ganhar adesão das mães do público-alvo do produto. Mostrar que a Barbie pode 

vir a ser a representação de uma mulher casada e trazer influências tidas como 

positivas e bem-vindas para as meninas era fundamental para marcar a diferença 

entre Barbie e Lilli.  
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Assim, unindo o que a letra da canção (conforme nota de rodapé 3) 

transmite e o que as imagens mostram, a mensagem que se passa e o discurso 

que começa a se construir ficam explícitos: a Barbie é uma boneca que pretende 

servir de espelho ideal para as meninas; ela é o padrão feminino que deve ser 

almejado e seguido.  

 Barbie foi se reinventando ao longo dos anos, adaptando-se às mudanças da 

sociedade e da moda, o que foi essencial para seu alcance em termos geográficos e 

de sua longevidade (atravessando seis décadas), criando um mundo da fantasia 

com toques de realidade: “A contínua atualização da Mattel do corpo da Barbie, seus 

familiares e amigos, e seu mundo material são, como observa Erica Rand (1995), 

“cuidadosamente elaboradas” para posicionar Barbie em “relação com ambos, 

fantasia e realidade”.”4 (ROGERS, 1999, p.88, tradução nossa) 

 Percebe-se que a boneca foi cuidadosamente criada para refletir o mundo 

real de forma doce, absorvendo aspectos da cultura popular a fim de despertar 

identificação do público. Ao longo das décadas, muitas parcerias foram 

estabelecidas, ligando a boneca Barbie a marcas conhecidas, como a rede de 

fastfood Mc Donalds, a marca de refrigerante Coca Cola e alguns estilistas famosos 

como Coco Chanel:  

A construção desse ícone cultural envolve uma densa 
teia de produtos identificados não somente com a Barbie 
e a Mattel, mas também com outros investidores 
corporativos e cultura popular. Muito do icônico status da 
Barbie foi construído dessas contáveis conexões com 
outros produtos, o que é característica da economia pós-
industrial. (ROGERS, 1999, p.95) 5 (tradução nossa) 

 

 Além de conectar-se com o consumidor por meio da cultura popular, um 

importante detalhe sacralizou Barbie como um ícone da cultura mundial, como refere 

Rogers adiante: seu extenso guarda-roupa. Apesar de a boneca, até pouco tempo, 

                                                             
4
 “Mattel’s continuous freshening of Barbie’s body, her circle of Family members and friends, and her 

material world is, as Erica Rand (1995) observes, “carefully crafted” to position Barbie in “relation to 
both fantasy and reality,”.” (ROGERS, 1999, p.88) 
5
 The construction of this cultural icon thus involves a dense web of products identified not only with 

Barbie and Mattel but also with other corporate sponsors and popular culture. Much of Barbie’s iconic 
status has built up from these countless connections with other commodities characteristic of 
postindustrial economies. (ROGERS, 1999. p.95) 
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ser vendida praticamente com o mesmo rosto e corte de cabelo, suas roupas e 

acessórios são quase infinitos, sendo encontrados à disposição do público adereços 

específicos para qualquer ocasião, uma vez que a boneca é vendida em diferentes 

contextos e profissões, implicando em diferentes vestimentas para cada situação e 

uma operação cada vez mais lucrativa para a empresa:  

Desde o início, a Mattel era algo que lucrava com 

brinquedos. A semana de negócios de 1961 “Não são as 

bonecas, são as roupas” enfatizou a rentabilidade da 

constante expansão do guarda-roupa e acessórios da 

Barbie. Isso identificou o potencial da Mattel em relação a 

lucro uma vez que a criança cresce apaixonada pelo 

mundo da Barbie. Naquele momento, a Barbie em si 

custava meros três dólares, mas suas roupas eram 

vendidas por cinco dólares. (ROGERS, 1999, p.87) 
6(tradução nossa) 

  

Muitos estilos de Barbie foram lançados e vendidos durante suas quase seis 

décadas de existência. Alguns deles, como já foi observado, grandes marcos na 

cultura popular, seja pela parceria com grandes marcas, seja pela aproximação com 

as tendências americanas de cada época.  

As mudanças físicas da boneca se mostraram essenciais para acompanhar a 

transformação da figura feminina em cada época. Com o passar dos anos, Barbie 

passou a esboçar um sorriso (1977), modernizou o corte de cabelo e incrementou a 

maquiagem, adquiriu um tom de pele mais bronzeado (1971), procurou, ainda, 

adotar uma representação de mulher independente, assumindo papéis e profissões 

variadas, dirigindo automóveis e possuindo diversos bens. 

Esses toques de verossimilhança procuram uma aderência da Barbie ao 

mundo real e acabam, ainda, por satisfazer a curiosidade do público infantil de 

conhecer melhor quem é esse brinquedo detentor de uma legião de fãs e 

                                                             
6
 From the beginning, Mattel was on to something lucrative among children’s playthings. Business 

Week’s 1961 “It’s not the dolls, It’s the clothes” emphasized the profitability of Barbie’s ever-expanding 
wardrobe and other accessories. It pinpointed Mattel’s potential for profits once a child grew enamored 
with Barbie’s world. At the time the doll itself cost a mere three dollars, but its costumes sold for up to 
five dollars. (ROGERS, 1999, p.87) 
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incentivando a Mattel a criar um mundo exclusivo para a personagem, como pontua 

Roveri (2008): 

[...] os Handler resistiam em dizer ao público as 
características da personagem Barbie. Pelas cartas de 

crianças que a Mattel recebia, os executivos entenderam 
que estas não estavam projetando sua própria imagem 
na Barbie como acreditavam os Handler: as crianças 
esperavam que Barbie fosse alguém. Idolatrando-a, as 

cartas das meninas pediam que a Mattel dissesse melhor 
quem era a Barbie, onde ela morava e como se tornou 
modelo. (ROVERI, 2008, p.50) 

 
 

Além do grande número de acessórios, de caracterizações e de adaptações, 

a boneca Barbie também foi utilizada para representar personalidades famosas não 

apenas da contemporaneidade, como Madona e Marilyn Monroe, mas também 

figuras históricas, como Cleópatra, ou, ainda, personagens do universo literário, 

como Julieta, da peça Romeu e Julieta, de Shakespeare. A boneca estampou, 

ainda,diversas capas de revistas, chegando a protagonizar uma obra pop art do 

celebrado artista americano Andy Warhol, que utilizou a imagem da boneca para 

criticar o padrão de consumo da época.  

Barbie representa um verdadeiro império para a Mattel: são mais de 36 filmes 

(grande parte comercializado em DVD), revistas em quadrinhos, grande diversidade 

de jogos de tabuleiro, videogames e uma infinidade de produtos -  de comestíveis, 

passando por acessórios e maquiagens, até peças de decoração para casas e 

produtos de informática. A vida da boneca, permeada de elementos verossímeis, 

chega a conferir-lhe tamanha humanização que, por exemplo, sua marca foi 

estampada na calçada da fama em Hollywood e o Museu de Cera de Grévin, em 

Paris, expõe uma estátua em cera da Barbie. 

 

 1.2 As gerações e a Barbie 

 

 Pouquíssimos são os brinquedos que perduraram ao longo das décadas. 

Algumas brincadeiras, jogos e brinquedos simples e tradicionais, como bolas, piões, 

bambolês e cordas, por exemplo - têm sua vida renovada e prolongada ao longo do 
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tempo, mas, dificilmente se vê brinquedos como a boneca Barbie, uma personagem 

com personalidade e características bem definidas, sobreviver por tantos anos.  

 Durante suas quase seis décadas, Barbie já passou por cinco gerações 

diferentes de público: os Baby Boomers, que são os filhos da Segunda Guerra 

Mundial, as crianças que nasceram após o fim da guerra; a Geração X, que 

abrangeu o início da década de 1960 até o final da década de 1970; a Geração Y, 

até o início da década de 1990 e, finalmente, a Geração Z, que se estendeu até 

2010. A partir do ano de 2010, as crianças que brincam com a boneca Barbie fazem 

parte da nova geração, denominada Geração Alpha. Fazer parte de diferentes 

gerações implica integrar diferentes momentos históricos, ter diferentes objetivos e 

perspectivas e, acima de tudo, participar de grupos com características similares, 

que vivem o mesmo momento e enfrentarão desafios e dificuldades comuns. 

 A boneca passou por diversas movimentações históricas e sociais nos mais 

de 150 países em que é vendida. Seu público foi se transformando, assumindo 

novas identidades, adotando ideologias várias, adquirindo novos valores e 

redescobrindo prioridades. Apesar de tudo, crises políticas, sociais e econômicas 

não abalaram o consumo da boneca, que foi se adaptando aos novos contextos, e 

acabou por difundir o padrão americano, que se expandiu especialmente a partir da 

Segunda Guerra Mundial. (cf. SANTOS, 1997) 

 Os Estados Unidos possuem um imenso poder midiático, o que foi 

fundamental para o processo de americanização global. Um dos elementos 

importantes nesse processo foi o desenvolvimento da indústria cinematográfica, 

fortemente responsável pela expansão do american way of life, disseminando 

valores, cultura e estilo de vida ao redor do mundo, atingido milhares de pessoas. 

Além de seus inúmeros filmes de sucesso, a produção audiovisual norte-americana 

ainda conta com muitas séries televisivas de repercussão internacional – como Os 

Simpsons, Sabrina e Friends, que foram sucesso em muitos países e levaram, mais 

uma vez, valores culturais norte-americanos para outros lugares, agregando parte 

de sua cultura a outros países, assim como acontece com diversos canais de TV 

americanos, veiculados em muitos países, especialmente via TV a cabo, mantendo 

grande parte da programação original, sem qualquer adaptação ou contextualização. 
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Graças à inserção gradual desse American way of life, a indústria norte-

americana da música também foi se tornando conhecida mundialmente, 

consagrando artistas desde Elvis Presley, passando por Michael Jackson, chegando 

a Beyonce. Além disso, inúmeras marcas ocuparam espaço, em escala global, como 

a Coca-Cola, o Mc Donald’s e a Apple.  Nesse contexto de americanização, foi 

natural a aproximação mercadológica de garotas do mundo todo em torno da 

boneca Barbie, provavelmente buscando uma identificação com seu estilo de vida e 

com aquilo que as meninas têm ou gostariam de ter. 

Diante de tudo isso, percebe-se que manter uma marca, uma boneca, que foi 

pensada para uma geração específica de pais e crianças, que tinham determinados 

valores e formatos sociais depende de muitas pequenas adaptações. A aceitação e 

o sucesso dependem da adaptação da marca diante dos novos desafios; por isso, 

as novas identidades que surgem transformam a identidade dos produtos, 

possibilitando a permanência no mercado. 

 

 1.3 A essência do movimento feminista ao longo dos anos 

 

As naturais transformações, de diferentes matizes, que se processaram nas 

últimas décadas, necessariamente provocaram alterações no mundo consumidor, 

atingindo produtos, como a boneca Barbie. Tradicionalmente, as mulheres têm sido 

colocadas, nas mais distintas esferas da vida social, em patamares inferiores em 

comparação aos homens. A luta por igualdade de direitos vem desde muito cedo e 

as pautas do movimento feminista são constantemente reformuladas, buscando 

adequação aos anseios de cada época. 

Durante o século XIX, por exemplo, o feminismo buscava direitos básicos, 

como, por exemplo, educação, saúde, voto, divórcio. Com algumas dessas 

conquistas alcançadas, essas reinvindicações passaram a incluir a liberdade sexual 

e o combate à violência feminina. Também as grandes guerras mundiais, 

vivenciadas no século XX, proporcionaram drásticas mudanças sociais e 

econômicas, marcando a entrada da mulher no mercado de trabalho, alterando 

completamente o padrão existente até então, fazendo com que a mulher passasse a 
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assumir novos papéis sociais. Com os maridos e filhos na guerra, as mulheres se 

viram, talvez pela primeira vez, donas de seus destinos e responsáveis por manter 

suas famílias, levando-as a buscar o sustento familiar trabalhando em fábricas, onde 

passaram a ser aceitas por falta de mão-de-obra masculina.  

 Essa pequena inserção provocou o despertar feminino, fazendo crescer a 

vontade de emancipação e da conquista de direitos e de liberdade. O padrão arcaico 

imposto até então passou a ser questionado e alterado; as mulheres não queriam 

mais ser submetidas a ordens e padrões; desejavam ter controle de suas vidas e a 

liberdade de fazer suas escolhas, assumir o protagonismo do seu ser – nas palavras 

de Simone de Beauvoir: 

A relação dos dois sexos não é a das duas eletricidades, 
de dois pólos. O homem representa a um tempo o 
positivo e o neutro, a ponto de dizermos "os homens" 
para designar os seres humanos, tendo-se assimilado ao 
sentido singular do vocábulo vir o sentido geral da 
palavra homo. A mulher aparece como o negativo, de 
modo que toda determinação lhe é imputada como 
limitação, sem reciprocidade. (BEAUVOIR, 2009, p.10) 

 

 Paralelamente a essa onda de pensamentos, surgiu, no ano de 1960, a pílula 

anticoncepcional, que, de certo modo, libertou as mulheres de relacionamentos 

monogâmicos e autoritários, possibilitando a escolha quanto à castidade pré-nupcial, 

o controle de seus úteros e suas vontades, como afirma Hooks: 

Desde o início o movimento desafiou o duplo padrão em 
relação à sexualidade que condenava as mulheres que 
não eram virgens ou fieis e casadas enquanto davam ao 
homem espaço para fazer o que eles desejassem 
sexualmente e ter seus comportamentos tolerados. O 
movimento de libertação sexual reforçou a critica 
feminista ao casamento, especialmente a exigência por 
segurança, controle de natalidade acessível. (HOOKS, 
2000, p.78)7 (tradução nossa)  

 

                                                             
7 From the onset the movement challenged the double standard in relationship to sexuality which 

condemned females who were not virgins or faithfullovers and spouses while allowing men the space 
to do whatever they desired sexually and have their behavior condoned. The sexualliberation 
movement strengthened feminist critique of marriage, especially the demand for safe, affordable birth 
control. (HOOKS, 2000, p.78)  
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Os padrões impostos às mulheres pela sociedade machista passaram a ser 

cada vez mais questionados e enfrentados. Diante dos incontáveis tipos humanos 

existentes é, além de cruel, absolutamente impossível determinar um ideal tipológico 

de ser humano. Cada região tem a predominância de uma cor de pele e olhos, um 

tipo de cabelo, um padrão estrutural corpóreo, e há, ainda, as regiões que agregam, 

num mesmo espaço, toda essa diversidade. Refletindo sobre essas muitas formas e 

belezas, mulheres do mundo todo começaram a recusar o estereótipo de beleza 

ditado pelos homens: a mulher magra, alta e branca.  

 Apesar de o padrão Barbie criado ser impossível de ser alcançado, já que, a 

rigor, suas medidas não comportariam órgãos humanos, muitas mulheres chegam a 

tentar assemelhar-se o máximo possível, seguindo dietas nada saudáveis, 

submetendo-se a cirurgias plásticas e até a procedimentos não recomendados, 

como a extração da costela. Esse padrão de beleza deprimiu (e deprime) milhões de 

mulheres que não conseguem alcançá-lo. Determinar que apenas um ideal de 

mulher corresponde ao estereótipo de beleza aceita, causou aumentos nos índices 

de transtornos como bulimia, anorexia, depressão, mutilação -  levando até a 

suicídios. 

 Foi nesse contexto que, em 1968, aconteceu o protesto que foi nomeado Bras 

Burnig, a Queima dos Sutiãs. Esse protesto, que reuniu cerca de 400 ativistas, foi 

uma mobilização contra o concurso Miss América, que acontecia em Atlantic City e 

reforçava a luta contra a chamada ditadura da beleza, contemplada nesse tipo de 

concurso. Nesse dia, sutiãs, saltos, cílios postiços, maquiagens, revistas e diversos 

outros adereços que simbolizavam a padronização da beleza feminina foram 

figurativamente queimados e repudiados, fomentando um movimento que, ainda 

hoje, é alvo de dúvidas e falsas definições: o feminismo. Nesse sentido, valem as 

palavras de Hooks (2000, p. 9): 

Eu queria que eles tivessem uma resposta para a 
questão “o que é feminismo?” que não esteja enraizado 
nem no medo nem na fantasia. Eu queria que eles 
tivessem essa simples definição para ler de novo e de 
novo até entenderem: “Feminismo é um movimento para 
acabar com o sexismo, exploração sexista, e opressão.” 
Eu amo essa definição, que eu usei pela primeira vez em 
meu livro Feminism Book: from margin to center há mais 
de 10 anos. Eu adoro essa definição pois ela mostra 
claramente que o movimento não é sobre ser contra 



26 
 

homens. Ela deixa claro que o problema é o sexismo. 
Essa claridade nos ajuda a lembra que todos nós, 
homens e mulheres, fomos acostumados desde o 
nascimento a aceitar pensamentos e ações sexistas. 
Como consequência, mulheres podem ser tão sexistas 
quanto homens. E enquanto isso não desculpa ou 
justifica a dominação masculina, isso significa que seria 
ingênuo e errado para os pensadores do feminismo 
verem simplesmente o movimento como mulheres contra 
homens. Para acabar com o patriarcado (outro nome 
para o sexismo institucionalizado) precisamos ser claros 
de que todos somos participantes da perpetuação do 
sexismo até mudarmos nossas mentes e corações, até 
largarmos ações e pensamentos sexistas, dando lugar 
para ações e pensamentos feministas. (HOOKS, 2000, 
p.9)8 (tradução nossa) 

 

 Após esse fato histórico, a luta feminista ganhou força e outros muitos 

protestos aconteceram; autoras feministas ganharam mais espaço e a causa passou 

a ser mais discutida; porém, muitos direitos não foram conquistados, inúmeras 

mulheres não tiveram acesso ao movimento, muitas, inclusive, não o reconhecem 

como autêntico e os padrões e estereótipos continuaram sendo disseminados:  

[...] a luta feminista [...] tem sido uma batalha em 
processo pois a obsessão da nossa nação em jugar 
mulheres de todas as idades baseado em como nos 
vestimos nunca foi totalmente eliminada. Isso continua 
dominando nossa imaginação cultural. No início dos anos 
1980 estavam se afastando do feminismo. Enquanto 
todas as mulheres colhiam os benefícios das 
intervenções feministas, mais e mais mulheres eram 
acolhidas novamente por noções sexistas de beleza. 
(HOOKS, 2000, p.33)9 (tradução nossa) 

                                                             
8 I have wanted them to have an answer to the question "what is feminism?" that is rooted neither in 

fear or fantasy. I have wanted them to have this simple definition to read again and again so they 
know: "Feminism is a movement to end sexism, sexist exploitation, and oppression." I love this 
definition, which I first offered more than 10 years ago in my book Feminist Theory: From Margin to 
Center. I love it because it so clearly states that the movement is not about being anti-male. It makes it 
clear that the problem is sexism. And that clarity helps us remember that all of us, female and male, 
have been socialized from birth on to accept sexist thought and action. As a consequence, females 
can be just as sexist as men. And while that does not excuse or justify male domination, it does mean 
that it would be naive and wrongminded for feminist thinkers to see the movement as simplistically 
being for women against men. To end patriarchy (another way of naming the institutionalized sexism) 
we need to be clear that we are all participants in perpetuating sexism until we change our minds and 
hearts, until we let go of sexist thought and action and replace it with feminist thought and action. 
9
 Feminist struggle (…) has been an ongoing battle because our nation's obsession with judging 

females of all ages on the basis of how we look was never completely eliminated. It continues to grip 
our cultural imagination. By the early '80s many women were moving away from feminism. While all 
females reaped the benefits of feminist interventions, more and more females were embracing anew 
sexist-defined notions of beauty. 
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O Brasil também acompanhou essas transformações no cenário mundial e as 

brasileiras, inspiradas pelo movimento externo, também se engajaram na luta 

feminista. O direito ao voto feminino e a inserção da mulher na política no Brasil, 

talvez devido à pouca idade do país, demoraram um pouco mais para acontecer: o 

direito ao voto feminino ocorreu em 1932 e a primeira mulher a ser eleita para um 

cargo na política só aconteceu dois anos depois. 

Durante o período ditatorial no Brasil, o movimento feminista perdeu sua 

força; no entanto, atualmente, verifica-se sua revitalização, tendo, por exemplo, a 

internet como grande aliada da retomada do movimento – tanto no Brasil como no 

mundo, já que ela proporciona grandes fóruns de discussão e muito acesso à 

informação, permitindo um movimento feminista pluralizado, com várias vertentes, 

que priorizam diferentes visões.  

Apesar das diferentes visões, a luta é uníssona e ainda une mulheres nas 

ruas, como no Bras burning. No Brasil, por exemplo, acontece, desde 2012, a 

Marcha das Vadias, que reúne mulheres de todo o país nas ruas para reivindicar 

direitos e liberdades, dando voz à ideologia feminista e ao principal direito a ser 

alcançado atualmente: “Meu corpo, minhas regras”.  

Atualmente o feminismo ganhou grandes proporções e vem conquistando seu 

espaço na busca pelos direitos iguais entre os gêneros, sendo abraçado por 

mulheres de diferentes gerações, mas, como assinala Eva Blay, muito ainda precisa 

ser feito. 

[...] E, de uma certa maneira, avançamos. Avançamos do 
ponto de vista do direito, do ponto de vista da educação, 
as mulheres se tornaram altamente escolarizadas 
comparando com os homens e muitas foram para a 
universidade [...] Qual foi a área que não avançou? A 
violência. Na violência, nós não conseguimos avançar. 
Ela continua [...] Até em coisas que já avançamos 
existem aqueles que querem voltar atrás. Por isso, acho 
muito importante a gente nunca perder de vista que o 
feminismo avançou, mas não consagrou os avanços. 
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Você tem que estar sempre alerta senão volta pra trás.  
(BLAY, 2017)10  

 

 

1.3.1 O feminismo e a moda 

 

Um dos grandes métodos de observar as diferentes culturas e as mudanças 

que ocorreram na sociedade ao longo dos anos é observar a moda, já que “a moda 

não é apenas um dos mais importantes fenômenos sociais – e econômicos - do 

nosso tempo; é também um dos padrões mais seguros para medir as motivações 

psicológicas, psicanalíticas, socioeconômicas da humanidade.”. (DORFLES, 1979). 

Desse modo, a moda é um reflexo dos aspectos, sociais, culturais e econômicos, de 

cada período. 

Para retroceder apenas ao século XIX, vale lembrar que a mulher era um 

indivíduo tido como inferior, dependente e que tinha pouquíssimo controle de seu 

corpo e de sua vida. “Submissa e silenciada, a figura feminina não desfrutava de 

nenhum direito moral igualitário em comparação aos homens. [...] Os espartilhos 

permaneciam em voga – enjaulando suas condutas e comprimindo suas costelas.” 

(Martins, 2016). Assim, o vestuário típico feminino baseava-se em longos vestidos, 

sapatos de salto alto e espartilhos. Comprimidas dentro de roupas pouco saudáveis 

e muito menos confortáveis, as mulheres ainda viviam para seus lares e suas 

famílias, sem voz. 

Com a chegada da Primeira Guerra Mundial o espartilho foi sendo deixado de 

lado, permitindo que, em 1917, a estilista Coco Chanel incluísse em sua coleção as 

jaquetas com cortes retos e a tão esperada calça no guarda-roupa feminino. Tal 

sucesso trouxe uma nova visão sobre a feminilidade. “Agora, com praticidade e 

elegância, as mulheres sequestraram trajes masculinos e avançaram mais um passo 

no caminho para a liberdade dos costumes.” (Martins, 2006). Esse feito foi um 

grande passo para a emancipação feminina. A partir daí, a moda ganhou mais força 

para libertar as mulheres. 
                                                             
10

 Socióloga Eva Blay em uma entrevista para a Agência Brasil, disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-03/o-feminismo-avancou-mas-nao-
consolidou-os-avancos-diz-sociologa-eva  
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Os movimentos hippies da década de 1960 também ajudaram na aceitação 

por parte da sociedade e permitiu que as mulheres se sentissem confortáveis em 

aderir às novas possibilidades, como as minissaias. Foi assim que Yves Saint 

Laurent lançou uma coleção que trouxe, além de calças, transparência e smoking 

feminino. 

A moda começou a mudar a forma como a mulher era vista e agia na 

sociedade. Com mais liberdade e opção, as mulheres passaram a ter mais poder de 

escolha. Grande exemplo é o jeans, que surgiu na década de 1970 e acabou 

tornando-se uma peça universal e, de certa forma, unissex.  

Mulheres livrando seus corpos de não saudáveis e 
desconfortáveis sutiãs, cintas, espartilhos, cinta liga, etc – 
foi um ritualístico e radical protesto pela saúde e glória do 
corpo feminino. As mulheres de hoje que nunca 
conheceram essas restrições só podem confiar quando 
falamos que esse protesto foi crucial [...]. Para as 
mulheres que nunca se sentiram confortáveis em 
vestidos e saias todas essas mudanças foram excitantes. 
Hoje em dia elas podem parecer triviais para as mulheres 
que puderam escolher o que vestir desde a infância. 
Muitas mulheres adultas que abraçaram o feminismo 
pararam de usar danosos e inconfortáveis sapatos de 
salto alto. Essas mudanças levaram as industrias de 
calçados a desenvolver sapatos baixos confortáveis para 
mulheres. Não mais forçadas pela tradição sexista a usar 
maquiagem, as mulheres se olharam no espelho e 
aprenderam a se enxergar exatamente como são.  
(HOOKS, 2000, p.31) 11 (tradução nossa) 

 

Com a liberdade de escolher que tipo de peça usar, as mulheres passaram a 

permitir os lingeries aparentes, expondo diferentes tipos, formas e cores, provando 

que cada vez mais elas conquistariam seu espaço e protagonizariam suas vidas. 

Devido aos muitos avanços da moda em relação ao emponderamento 

feminino, o século XXI vem provando que as mulheres continuarão lutando para que 

                                                             
11  Women stripping their bodies of unhealthy and uncomfortable, restrictive clothingbras, girdles, 

corsets, garter belts, etc. - was a ritualistic, radical reclaiming of the health and glory of the female 
body. Females today who have never known such restrictions can only trust us when we say that this 
reclaiming was momentous. (…) For women who had never been comfortable in dresses and skirts all 
these changes were exciting. Today they can appear trivial to females who have been able to freely 
choose what they want to wear from childhood on. Many adult women embracing feminism stopped 
wearing crippling, uncomfortable high-heeled shoes. These changes led the shoemaking industry to 
design comfortable low shoes for women. No longer forced by sexist tradition to wear make-up, 
women looked in the mirror and learned to face ourselves just the way we are. 
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suas escolhas sejam livres de julgamentos e que, por exemplo no universo do 

vestuário, suas roupas possam expressar seus gostos e linhas identitárias da forma 

que desejarem: com ou sem sutiã, com roupas curtas, longas, justas, largas, 

decotadas, fechadas ou transparentes, reciclando todas as tendências que as 

décadas passadas trouxeram. 

 

1.4. A diversidade inclusiva do século XXI 

 

 É fato que as mulheres sofrem todos os dias com o machismo impregnado na 

sociedade, já que, como afirma a socióloga Eva Blay (2017) “[...] nós vivemos em 

uma cultura patriarcal, uma cultura machista.” Entretanto, mesmo dentro do nicho 

feminino ainda há segmentos mais estereotipados e rotulados. Nesse sentido, o 

padrão de beleza imposto por tantos anos no mundo menosprezou uma 

porcentagem muito grande de mulheres: as mulheres negras, as asiáticas, as 

gordas, as baixas, as muito altas, enfim, mulheres do mundo real, que sofrem com o 

machismo disseminado pelo planeta. Como pondera Hooks (2000, p. 32): 

Inicialmente, investidores capitalistas da indústria 
cosmética e fashion temeram que o feminismo pudesse 
destruir seus negócios. Eles financiaram campanhas para 
as grandes massas em que trivializavam a libertação 
feminina retratando imagens que sugeriam que as 
feministas eram grandes, super masculinas e 
ultrapassadas. Na realidade, mulheres envolvidas no 
movimento feminista são de todas as formas e tamanhos. 
Nós erámos completamente diversas. E como é 
emocionante ser livre para apreciar nossas diferenças 
sem julgamento ou competição. (HOOKS, 2000, p. 32)12 
(tradução nossa) 

 

 Ser normal, no mundo construído por homens e para homens, é feio e errado. 

A maioria das mulheres, por muitos anos, não se via representada em propagandas 

                                                             
12

 Initially, capitalist investors in the cosmetic and fashion industry feared that feminism would destroy 

their business. They put their money behind mass-media campaigns which trivialized women's 
liberation by portraying images which suggested feminists were big, hypermasculine, and just plain old 
ugly. In reality, women involved in feminist movement came in all shapes and sizes. We were utterly 
diverse. And how thrilling to be free to appreciate our differences without judgment or competition. 
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ou revistas, não tinha roupas consideradas da moda para seus corpos, não se via 

em bons papéis na mídia, não era aceita como “mulher normal”. 

 Essa repúdia e marginalização foi nutrida pela indústria da moda e pela mídia, 

que costumava ser essencialmente gerida por homens. As roupas feitas em 

manequins em tamanhos não saudáveis incentivava as meninas e mulheres a 

quererem atingir aquele ideal impossível, negando seus corpos e perfis genéticos. 

Os grandes desfiles de moda exigiam que suas modelos seguissem o padrão do 

manequim para o qual suas roupas eram feitas, o que acabou incentivando 

distúrbios alimentares como a bulimia e a anorexia. 

Apesar da tentativa ocorrida em 2015 de proibição13 da magreza excessiva 

nos grandes desfiles ter provocado discussões mundiais a respeito do padrão 

corporal das modelos, as medidas necessárias para uma menina encaixar-se no 

padrão vestuário e poder vir a ser modelo ainda são muito cruéis: é necessário ter 

no mínimo 1 metro e 74 centímetros de altura, 86 centímetros de busto, 60 

centímetros de cintura e 86 centímetros de quadril.  

 Essa repressão e ditadura da magreza estimularam mulheres e marcas a fim 

de incluir as mulheres com manequins maiores do que o padrão da moda. Nessa 

direção, o mercado plus size vem se fortalecendo a cada dia, e cada vez mais 

empresas passaram a acolher os tamanhos maiores. Diferentemente das modelos 

de passarela tradicionais, as modelos plus size vão do tamanho 46 ao 52, permitindo 

que uma parcela bem maior de mulheres possa ter seus corpos e autoestima 

valorizados.  

 Além desse fator, há ainda a questão étnica nas passarelas. O número de 

modelos negras nos grandes desfiles é ainda reduzido o que fez com que o 

ministério público instituísse um Termo de ajuste de conduta (TAC) que instituiu, em 

2009, uma cota de 10%14 de modelos negros no desfile da São Paulo Fashion 

Week, que é considerado o maior desfile do Brasil. Alguns estilistas chegaram a 

                                                             
13

 Em 2015 o deputado francês Olivier Verá levou ao senado uma emenda que criminalizaria a 
magreza excessiva nas passarelas baseando-se no índice de massa corporal (IMC) das modelos. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1618669-modelos-contestam-lei-que-
proibe-magreza-excessiva.shtml  
14  De acordo com reportagem feita pelo jornal Estadão, disponível em: 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,modelos-negros-terao-cota-de-10-em-desfiles,374335 . 
Acesso em 16 out 2017.  
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justificar a ausência de diversidade étnica com o problema de iluminação da 

passarela ou pela pouca quantidade de modelos negras disponíveis. Essa 

representatividade continua sendo mal vista por muitas pessoas. Ainda está 

impregnado na sociedade o preconceito com “o diferente”, porém, o que muitos não 

percebem é que, na verdade, o que é tido como diferente na realidade é mais 

semelhante do que se pensa. De acordo com dados do IBGE, em 2015, 54% dos 

brasileiros eram pretos ou pardos. Então, por que excluir e marginalizar um grupo 

que soma a maioria da população brasileira? 

 A falta de representatividade nas grandes mídias pode fazer com que a 

população não aceite o negro, e também todos os outros grupos chamados de 

minoria, como parte da sociedade. Esses grupos são marginalizados e vistos de 

forma estereotipada, sendo dificilmente escolhidos como protagonistas em filmes, 

novelas e propagandas, por exemplo – apesar de já se perceber um pequeno 

movimento de inserção de profissionais negros em diversas atividades televisivas, 

desde apresentadores de telejornais até protagonistas de ficção. Desse modo, 

[...] os anúncios devem preencher a carência de 
identidade de cada leitor, a necessidade que cada 
pessoa tem de aderir a valores e estilos de vida que 
confirmem deus próprios valores e estilos de vida e lhe 
permitam compreender o mundo e seu lugar nele. 
Estamos aqui e presença de um processo de 
significação, no qual um certo produto se torna a 
expressão de determinado conteúdo e valores. 
(VESTERGAARD et SCHRODER, 2000, p. 74) 

 

 A representatividade é essencial para que a população, brasileira e mundial, 

passe a aceitar cada pessoa como é e, para isso, é preciso que as marcas e os 

estilistas incluam em seus portfólios, manequins, coleções, ensaios, desfiles e 

propagandas a mulher como ela é, proporcionando a identificação de muito mais 

mulheres, o que representa, também, potencialmente, um maior número de vendas 

e clientes. 
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CAPÍTULO 2 

PRODUÇÃO DE SENTIDOS: DISCURSO PUBLICITÁRIO E IDENTIDADE 

 

 

2.1 Texto e Discurso 

 

Existem inúmeros tipos de interações, tanto verbais quanto visuais e verbo-

visuais - essas formas, associadas ao processo de enunciação e ao contexto 

pragmático, constituem o discurso. Na constituição discursiva, a estrutura linguística 

une-se aos mecanismos de interação, produzindo significados que vão muito além 

da simples transmissão de informações; assim, no discurso, é possível perceber 

cargas ideológicas, relações entre discursos e o conhecimento sócio-histórico-

cultural do produtor do discurso – marcas discursivas as quais, no entanto, somente 

são perceptíveis ao leitor/destinatário que compartilhar/conhecer das mesmas 

experiências que o destinador. 

Os atos discursivos revestem-se de dialogismo, característica que instaura o 

diálogo entre discursos, assinalando a presença de distintas vozes nos vários 

construtos discursivos. A partir disso, o dialogismo, na perspectiva bakhtiniana, é 

definido, de acordo com Fiorin (2006), como “relações de sentido que se 

estabelecem entre dois enunciados.”, sendo essas relações não necessariamente 

óbvias. 

A compreensão do processo dialógico do discurso leva à afirmação de que 

nada do que se diz é inédito e tudo sempre está relacionado com algo anterior: 

O artista-prosador edifica este multidiscurso social em 
volta do objeto até a conclusão da imagem, impregnada 
pela plenitude das ressonâncias dialógicas, 
artisticamente calculadas em todas as vozes e 
entonações essenciais desse plurilinguismo [...]. Apenas 
o Adão mítico que chegou com a primeira palavra num 
mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este 
Adão podia realmente evitar por completo esta mútua 
orientação dialógica do discurso alheio para o objeto. 
(BAKHTIN, 2006, p. 88). 
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O dialogismo entre os discursos pode ser polifônico, quando está explícito, ou 

monofônico, quando está implícito por meio de estratégias discursivas, soando como 

inédito.  Além disso, o dialogismo requer um recurso específico, também estudado 

por Bakhtin: a estilização, recurso essencial para diferenciar os discursos que, 

apesar de dialogarem entre si, são diferentes estilisticamente, havendo uma 

renovação. Essa estilização é também muito importante na formação dos gêneros, 

estruturando-os e atuando na criação de suas formas. 

Os gêneros discursivos são tipos de enunciados “relativamente estáveis”:  

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados 
(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade 
humana. Esses enunciados refletem as condições 
específicas e as finalidades de cada referido campo [...] 
Evidentemente, cada enunciado particular é individual, 
mas cada campo de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 
denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 2006, 
p.261) 

 

 Conforme Bakhtin (2006), para entender os gêneros e os enunciados a eles 

pertencentes é essencial que se considere os aspectos sócio-históricos que os 

permeiam, pois a isso se deve o sentido de cada discurso. Além disso, os 

enunciados, ou seja, a concretização da comunicação discursiva, são únicos; eles 

podem ser citados, mas nunca se repetem, a cada vez que se diz algo se diz de 

uma forma diferente, constituindo, sempre, novos enunciados e, consequentemente, 

novos discursos, que serão sempre baseados em anteriores, que sempre dialogarão 

com outros, estabelecendo uma interdiscursividade, característica intrínseca à 

língua. Nesse sentido, 

O enunciado existente, surgido de maneira significativa 
num determinado momento social e histórico, não pode 
deixar de tocar os milhares de fios dialógicos existentes, 
tecidos pela consciência ideológica em torno de um dado 
objeto de enunciação, não pode deixar de ser participante 
ativo do diálogo social. (BAKHTIN, 2006, p. 86) 
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 Dentro das categorias dos atos da fala, que são os gêneros do discurso 

categorizados por Bakhtin (2006), são inúmeros os formatos de construções 

discursivas. Os gêneros modificam-se constantemente, já que a sociedade está em 

constante transformação, o que os torna heterogêneos. Inúmeros são os gêneros 

que compõem os enunciados discursivos, já que se tem como texto todo e qualquer 

discurso, podendo ser ele verbal (oral ou escrito), imagético ou, ainda, sincréticos 

(ou verbo-visuais):  

A riqueza e a diversidade dos gêneros discursivos são 
infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da 
multiforme atividade humana e porque em cada campo 
dessa atividade é integral o repertório de gêneros de 
discurso, que cresce e se diferencia à medida que se 
desenvolve e se complexifica um determinado campo. 
(BAKHTIN, 2003, p.262).  

 

 Devido a essa grande heterogeneidade entre os gêneros, Bakhtin (2003) 

classifica-os em gêneros primários e secundários. Os gêneros primários são os mais 

simples, do cotidiano oral; já os secundários são os mais complexos, típicos da 

escrita. Entretanto, mais uma vez, devido à grande possibilidade de transformação 

dos gêneros, eles podem se misturar, possibilitando, por exemplo, gêneros primários 

estarem presentes em produções do gênero secundário. Nesse sentido, na teoria 

bakhtiniana, a análise dos gêneros mostra-se essencial para o bom funcionamento 

da língua, possibilitando o entendimento do enunciado e, consequentemente, das 

ideologias e visões de mundo que carrega: 

  

A distinção entre gêneros primários e gêneros 
secundários tem grande importância teórica, sendo esta a 
razão pela qual a natureza do enunciado deve ser 
elucidada e definida por uma análise de ambos os 
gêneros. Só com esta condição a análise se adequaria à 
natureza complexa e sutil do enunciado e abrangeria 
seus aspectos essenciais. Tomar como ponto de 
referência apenas os gêneros primários leva 
irremediavelmente a trivializá-los (a trivialização extrema 
representada pela linguística behaviorista). A inter-
relação entre os gêneros primários e secundários de um 
lado, o processo histórico de formação dos gêneros 
secundários do outro, eis o que esclarece a natureza do 
enunciado (e, acima de tudo, o difícil problema da 
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correlação entre língua, ideologias e visões do mundo). 
(BAKHTIN, 2003, p.282) 

  

Desse modo, é importante considerar as especificidades de cada gênero, 

analisando seu enunciado de forma totalitária, englobando todos os seus discursos. 

Neste estudo em particular, o foco é o gênero publicitário, conforme descrito no item 

a seguir. 

 

2.2 Discurso publicitário e esferas de produção 

 

O discurso publicitário surgiu da necessidade de vender uma ideia ou produto 

a um determinado público. Apesar de os meios de comunicação, como o rádio, 

jornais, revistas e internet, serem relativamente recentes, há registros muito antigos 

desse discurso; por exemplo, os egípcios usavam papiros e cartazes para divulgar 

produtos e estimular o comércio. No Brasil, segundo Carrascoza (2007), o discurso 

publicitário materializou-se em gêneros publicitários com a chegada de D. João VI 

que, com o principal interesse de reproduzir elementos da cultura e cotidiano de 

Portugal, criou a Imprensa Nacional, em cujas publicações era possível encontrar 

alguns anúncios, que serviam mais para informar e alertar o leitor. 

 De modo geral, o principal fator que rege o discurso publicitário é o 

destinatário, ou seja, o público consumidor. Para que alguma publicidade atinja o 

sucesso esperado é preciso que o público para o qual o produto se destina seja 

atingido da forma correta, como aponta Carrascoza (2007): 

A publicidade visa aconselhar determinado auditório 
sobre a vantagem de escolher um produto ou serviço e, 
por isso, deve modular seu aparato argumentativo de 
acordo com as características desse público. Essa 
calibragem é não só recomendada, mas vital para a 
eficiência do discurso, pois há recursos persuasivos que 
permitem maior comunhão entre um orador e o tipo de 
auditório que ele busca convencer. (CARRASCOZA, 
2007, p.16) 

 A publicidade, portanto, deve persuadir seu leitor a fim de conquistá-lo e, para 

isso, é preciso entendê-lo e entrar em seu universo cultural e de interesses, 
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mostrando-lhe que o produto anunciado se relaciona com o que ele já vive, podendo 

agregar ainda mais em sua vida. Em outras palavras, 

[...] a publicidade raramente convence alguém de algo. 
Ela persuade alguém a algo. Existe uma grande diferença 
entre persuadir e convencer. Para convencer alguém, é 
necessário mudar uma opinião, vencer os conceitos 
existentes na mente do consumidor, o que, em geral, é 
difícil e, não raro, muito demorado; já persuadir tem mais 
a ver com concordar com algo que o consumidor já pensa 
e, por meio dessa concordância, trazê-lo para o produto 
que se quer anunciar. (FIGUEIREDO, 2011, p. 53) 

 

 O mais antigo processo persuasivo foi proposto por Aristóteles, que elencava  

quatro etapas necessárias para atingir a persuasão: exórdio, narração, provas e 

peroração, formando o processo quadrifásico aristotélico. Sinteticamente, vale 

lembrar que, para Aristóteles, o exórdio localiza-se tradicionalmente no título e na 

imagem, chamando a atenção do destinatário; a narração procura envolver o 

destinatário em alguma situação e geralmente vem no início do texto; a seguir vem o 

que Aristóteles nomeou de provas, que têm como objetivo mostrar as vantagens do 

produto; por fim, vem a peroração, que conclui o processo, buscando incentivar o 

destinatário a concretizar a ação de compra do produto/ideia oferecidos e traz 

também a logomarca do anunciante. 

 O quadrante aristotélico deu origem a outros modelos persuasivos, como o 

modelo AIDA, que, como já foi observado, se divide em quatro etapas: Atenção, 

Interesse, Desejo e Ação. Além desse, o universo publicitário desenvolveu outros 

modelos, como o Dagmar, o Lavidge e Steiner e o Adoção. Esses quatro modelos, 

apesar de apresentarem nomenclaturas distintas e dividirem-se em outros 

segmentos, acompanham o modelo aristotélico. 

 

 

2.2.1 O modelo apolíneo x o modelo dionisíaco 

 

Tendo em vista uma eficiente persuasão sobre o público consumidor, os 

discursos publicitários encontram-se distribuídos entre o gênero dionisíaco e o 

gênero apolíneo. Esses gêneros têm características bem diferentes, mas não são 
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excludentes, uma vez que é possível, em um mesmo discurso, haver marcas de 

ambos os modelos.  

O modelo apolíneo, de acordo com Carrascoza (2007), segue uma linha 

racional, típica dos textos dissertativos - gênero adotado por esse modelo. Além 

disso, o quadrante aristotélico é o esquema persuasivo utilizado no modelo apolíneo. 

O texto publicitário que segue esse modelo deve focar em um único assunto, 

expondo a opinião do anunciante, que busca persuadir seu enunciatário. É 

fundamental, também, a busca por um texto circular, que se encerre onde começou, 

assim como afirma Carrascoza (2007): “O texto em circuito fechado evita o 

questionamento e objetiva levar o leitor a conclusões definitivas”. Portanto, a 

peroração deve retomar o tema destacado no exórdio, fechando a ideia do texto. 

A escolha lexical é algo de extrema importância para qualquer texto, porém, 

no publicitário ela pode determinar o quanto e de que forma o enunciatário será 

atingido pelo discurso do anúncio. No modelo apolíneo as palavras costumam ser 

escolhidas pensando no público alvo e visando a simplicidade na transmissão da 

ideia, buscando o fazer saber, informar o enunciatário de forma eficaz. Essa escolha 

lexical faz com que o modelo apolíneo se encaixe na classificação dos meios de 

comunicação criada por McLuhan (1969) como uma mensagem fria, que transmite 

menos quantidade de informação, de forma simples e exigindo menor esforço de 

compreensão de seu leitor. Ou seja, “[...] esses textos são construídos com baixo 

grau de complexidade, visando tornar a leitura confortável e fluente para o 

destinatário, reduzindo ao máximo possíveis dificuldades de compreensão.” 

(CARRASCOZA, 2007). 

O modelo apolíneo também faz uso da função conativa15 da língua - adotando 

muitos verbos no imperativo, além da repetição e afirmação da informação - e da 

função fática, focalizando o canal de comunicação. Além disso, por ser objetivo, o 

discurso é pautado no imediatismo, no “aqui e agora”. Assim sendo, o texto apolíneo 

segue uma linha lógica de raciocínio por meio de um modelo dissertativo que faz uso 

da função conativa e fática, exaltando as qualidades de seu produto (e ao mesmo 

tempo expondo os pontos negativos da concorrência) por meio de frases curtas e 

                                                             
15

 Adota-se a perspectiva proposta pelo linguista Roman Jakobson (1960). 
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objetivas, com seleção lexical simples, visando à rápida e fácil compreensão de seu 

destinatário. 

O modelo dionisíaco, por sua vez, segue uma linha que privilegia o 

emocional, buscando o fazer crer de seu leitor. Por seguir um discurso subjetivo, 

esse modelo geralmente é apresentado como uma narrativa, deixando seu 

destinatário decidir sua opinião sobre o que se apresenta. Destaca Carrascoza 

(2007) que: 

esse tipo de discurso é adotado preferencialmente para 
defender valores tradicionais, valores já aceitos, que não 
suscitam polêmica. Não é por acaso que a maior parte de 
anúncios concebidos sob esse formato é de produtos já 
há muito conhecidos do público, ou de marcas absolutas 
– que dominam seu segmento de mercado e estão no top 
of mind -, revelando-nos ser uma estratégia voltada para 
aumentar a adesão do que é admitido e não mais 
controverso. (CARRASCOZA, 2007, p.57) 

 

 O texto narrativo tem uma grande importância para o modelo dionisíaco, pois 

é por meio dele que o destinatário se relaciona e se identifica com o produto ou 

marca. A narrativa conta uma história, e essa história pode (e deve) se aproximar da 

história do enunciatário, que é cativado por meio do lado emocional, enxergando-se 

ou emocionando-se com a situação apresentada. Dessa forma, o autoritarismo 

presente no modelo apolíneo é disfarçado neste por meio da história e seus 

personagens, suavizando a mensagem, mas sem deixar de transmiti-la.  

 Apesar de a narrativa encaixar-se no passado, no lá e então, o slogan, a 

mensagem final do anuncio, vem no presente, no aqui e agora, ou seja, “O passado 

(a narrativa) é usado como meio para aconselhar hoje o receptor a praticar amanhã 

uma ação especifica: o consumo.” (Carrascoza, 2007) 

 Assim como no modelo apolíneo, no modelo dionisíaco a escolha lexical é 

essencial, contudo, neste, o vocabulário utilizado também considera o repertório e o 

conhecimento de mundo do público alvo, já que esse só conseguirá se identificar 

com o anúncio se entendê-lo. Além disso, também como no modelo apolíneo, este 

segue um padrão frio de mensagem, já que busca facilitar o entendimento de seu 

destinatário.  
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 No entanto, apesar de algumas características em comum, a variante 

dionisíaca tem estratégias persuasivas bem diferentes das usadas na apolínea. As 

funções da linguagem predominantemente usadas, por exemplo, são a emotiva e a 

poética. Outra estratégia muito importante, para a publicidade e usada largamente 

neste modelo é a intertextualidade, que traz referências de lugares comuns para o 

leitor, promovendo a identificação com a situação. Além disso, neste tipo de texto 

predomina a presença das figuras, que, de acordo com Fiorin (2001), são a 

concretização sensorial dos temas (que são típicos do outro modelo) - ou seja, a 

ideia que o discurso transmite passa a estar explícita nele verbalmente. 

 Há, ainda, duas estratégias relevantes na persuasão do modelo dionisíaco; 

são elas o uso de testemunhais, que é o depoimento de pessoas sobre sua 

experiência com o produto anunciado - enfatizando, mais uma vez, a narração – e o 

uso de ilustrações, aproximando seu leitor. 

 Apesar das diferenças, o modelo apolíneo e o modelo dionisíaco são 

complementares, por isso, num mesmo anúncio, é possível encontrar características 

de ambos, com o intuito de atingir um melhor produto final. Tomamos de Carrascoza 

(2007) exemplos desses dois gêneros atuando simultaneamente, como é o caso do 

anúncio do televisor da marca 

Philco, veiculado em 1978: 

 

Figura 10: Philco Super Luxo Color 18. A estrela das 18 polegadas. | Disponível em: < 
https://muzeez.com.br/historias/televisao-philco-super-luxo-color-18/yQLtBRbtzi2MjZatz>.  

 

“Telespectadores, cheguei! Modéstia à parte, vim 

para brilhar mais, sabe... A explicação é simples: eu 

tenho o novo cinescópio Showcolor com Black 

Matrix. Nele, o contraste é melhor... as cores são as 

mais nítidas, mais brilhantes e naturais... uma 

beleza...Agora dê uma olhada no meu perfil... Você 

logo vai notar que eu sou mais esbelta...mais 

compacta...o tipo mignon... Meus controles são 

automáticos e minha imagem não treme diante de 

ninguém... Ah, e o meu sucesso já começou... Já 

estão até me pedido autógrafo! Por falar nisso, aqui 

vai um autógrafo especialmente para você”. 

Conheça o novo Philco Super Luxo Color 18. A 

estrela que veio viver um romance maravilhoso 

com cada telespectador. 
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 Carrascoza (2007) mostra, em sua análise, como é comum encontrar peças 

que unam a vertente apolínea e a dionisíaca, explorando-as da maneira que for mais 

conveniente para a persuasão do leitor: 

O texto se apoia numa prosopopeia: o próprio produto, o 
televisor, cria vida e se apresenta ao público como uma 
novidade. Não obstante seu diferencial (o novo 
cinescópio Showcolor com Black Matrix) e suas 
qualidades (melhor contraste; cores mais nítidas, 
brilhantes e naturais; controles automáticos etc.) sejam 
exaltado no discurso, como se faz no formato apolíneo, a 
estrela do anúncio, para a qual converge a atenção do 
leitor, é o televisor personificado e a graça como expõe, 
com voz própria, os traços físicos de sua personalidade. 
Uma vez feita sua apresentação, entra a fala do 
anunciante com o call to action (“Conheça o novo Philco 

Super Luxo Color 18”), seguido de um slogan 
inteiramente dionisíaco: “A estrela que veio viver um 
romance maravilhoso com cada telespectador”. 
(CARRASCOZA, 2007, p.126) 

 

2.3 Gênero anúncio publicitário 

 

O gênero anúncio publicitário é dividido em alguns tipos de anúncios. A 

maioria das peças publicitárias, de acordo com Figueiredo (2011), enquadra-se em 

dois grupos: o hard sell e o soft sell. O hard sell são peças voltadas para a venda do 

produto, é o varejo. Nele pressupõe-se que o destinatário já está interessado no 

produto, então a única intenção do anúncio é mostrar as ofertas, ele busca apenas a 

venda. Já no soft sell a construção da marca é muito importante, o destinatário é 

persuadido a partir de aproximações do relato com sua vivência a fim de se 

identificar com o produto.  

Além desses dois grandes grupos há também os anúncios de oportunidade e 

o teaser. Nos anúncios de oportunidade, notícias e histórias do momento são 

reaproveitadas e vinculadas de alguma forma com o produto oferecido. A marca 

aproveita-se de uma situação real do momento para divulgar seu produto. Já o 

teaser é um anúncio que aparece em duas (ou mais) partes, podendo ser um 

informe publicitário, um comunicado ou um anúncio institucional. A finalidade desse 

tipo de anúncio é provocar a curiosidade do enunciatário, anunciando inicialmente a 
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informação incompleta, que demanda outros anúncios, fazendo com que o 

consumidor tenha que esperar e acompanhar para entender a mensagem final. 

O anúncio publicitário, portanto, tem ampla variedade. Mas, além de tipos 

distintos, há também uma multiplicidade de veículos para expor esses anúncios, 

tanto impressos - como as revistas, jornais, outdoors e afins - como os virtuais, como 

comerciais televisivos, blogs, vídeos online, dentre outros. Hoje, há uma 

diversificada possibilidade de veiculação midiática, como a televisão e a internet, 

que possibilitam inúmeros mecanismos para divulgação de anúncios. Essa vasta e 

mundializada rede de divulgação de informação tornou o acesso a novos e 

diferentes produtos muito mais fácil, possibilitando a conquista de cada vez mais 

consumidores e visibilidade. 

 

2.4 Verbo-visualidade  

  

A teoria da verbo-visualidade, conforme apontada por Brait (2013), parte da 

importância de se analisar o enunciado como um todo, considerando todos os 

discursos nele presente, na forma como o texto foi desenvolvido, seja ela verbal,  ou 

imagética. Nesse sentido, Brait (2013) assinala que 

[...] tanto a linguagem verbal como a visual 
desempenham papel constitutivo na produção de 
sentidos, de efeitos de sentido, não podendo ser 
separadas, sob pena de amputarmos uma parte do plano 
de expressão e, consequentemente, a compreensão das 
formas de produção de sentido desse enunciado [...].  
(BRAIT, 2013, p.44) 

 

 A verbo-visualidade é, portanto, o estudo simultâneo do texto verbal e visual 

no enunciado. Nesses enunciados, o sentido não está completo se as duas esferas 

não forem analisadas e relacionadas, posto que elas se completam e dependem 

uma da outra. Algumas vezes é possível, até mesmo, que o texto verbal e o texto 

visual não tenham sido pensados concomitantemente; porém, ao serem unidos, 

provocam um efeito de sentido muito mais completo do que quando sozinhos.  
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 Para Bakhtin (2006), a análise da linguagem não-verbal é tão importante 

quanto o exame da linguagem verbal, uma vez que a carga ideológica neles 

presente não pode ser cabalmente traduzida em palavras; contudo, como se sabe, 

um tipo de linguagem não pode dar conta de substituir as intenções e sensações 

que a outra provoca. Obras de arte, músicas, elementos arquitetônicos perdem 

muito de sua essencialidade e, por vezes, de sua significação ao serem 

transformados verbalmente. A linguagem verbal, no entanto, é a única capaz de 

representar todos os demais sistemas de significações, pois, conforme Bakhtin, 

[...] a palavra acompanha e comenta todo ato ideológico. 
Os processos de compreensão de todos os fenômenos 
ideológicos (um quadro, uma peça musical, um ritual ou 
um comportamento humano) não podem operar sem a 
participação do discurso interior. Todas as manifestações 
da criação ideológica – todos os signos não-verbais – 
banham-se no discurso e não podem ser nem totalmente 
isoladas e nem totalmente separadas dele. (BAKHTIN; 
VOLOCHINOV, 2006, p. 37). 

 

 Os discursos verbal e não-verbal são formados a partir de relações dialógicas, 

portanto, seu sentido axiológico é fundamental  para compor os enunciados, 

transformando a mensagem que se deseja efetivamente transmitir quando 

analisados em conjunto. A questão da verbo-visualidade é, desse modo, um estudo 

[...] que procura explicar o verbal e o visual casados, 
articulados num único enunciado, o que pode acontecer 
na arte ou fora dela, e que tem gradações, pendendo 
mais para o verbal ou mais para o visual, mas 
organizados num único plano de expressão [...] (BRAIT, 
2013, p.50) 

 

Brait (2013) exemplifica o vínculo entre o verbal e o visual na produção de 

sentido no enunciado por meio do famoso quadro Ceci n’est pas une pipe (1928/29), 

de René Magritte. Nessa obra, o artista faz a perfeita representação visual de um 

cachimbo, porém ela é acompanhada da frase “Isso não é um cachimbo”, o que 

transforma completamente o sentido da obra. Nesse caso, as esferas verbal e visual 

foram pensadas ao mesmo tempo e, caso separadas, não produziriam o mesmo 

sentido, empobrecendo a intencionalidade do autor. 
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 A sociedade contemporânea, muitas vezes, faz essa conexão entre o verbal e 

o visual, em especial, em anúncios publicitários, por exemplo. Muitas marcas e 

produtos baseiam suas propagandas em enunciados nos quais o texto verbal não 

funciona sem o texto visual, e vice-versa.  

 No filmete de 1959 da boneca Barbie, explorado anteriormente, a 

compreensão dos aspectos de verbo-visualidade é essencial para a construção do 

sentido do anúncio. Nele, há três formas de produção de sentido: as imagens, a 

canção e o texto escrito que precisam ser consideradas na sua integralidade e 

analisadas em conjunto, sob o risco de o sentido global se perder.  

 

2.5 Ideologia e construção identitária 

 

 Os indivíduos vivem imersos em uma formação ideológica e identitária 

construída (e reconstruída) pouco a pouco ao longo da vida. A ideologia, para Hall 

(2002), é responsável pela construção do sujeito social, posicionando-o em relação 

às suas práticas sociais e políticas; ou seja, a ideologia define o que cada um é 

perante a sociedade, portanto, as diferentes ideologias formam grupos de 

pensamentos. Esses grupos, involuntariamente, unem pessoas que pensam de 

forma igual, construindo identidades pessoais. 

De acordo com Bauman (2005), a identidade pode ser vista de duas formas: a 

identidade nacional ou regional e a pessoal. A primeira diz respeito ao lugar ao qual 

o indivíduo pertence, por exemplo, seu país, seu estado, sua cidade; já a identidade 

pessoal são as ideologias e valores com os quais ele se identifica. Bauman (2005) 

esclarece que  

A ideia de “identidade” nasceu da crise do pertencimento 
e do esforço que esta desencadeou no sentido de 
transpor a brecha entre o “deve” e o “é” e erguer a 
realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia – 
recriar a realidade à semelhança da ideia. (BAUMAN, 
2005, p.26) 
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 Defende Bauman (2005) que o indivíduo constrói e reconstrói sua identidade 

durante toda sua vida e que, a cada momento, é possível mudar a forma como se 

pensa e adotar novas identidades para si, seja por alguma vivência ou apenas por 

acesso a algo novo. No entanto, apesar de poder moldar sua identidade a todo 

momento, o indivíduo nunca estará completo, conforme pontua o autor: 

[...]. No caso da identidade não funciona nem um pouco 
assim: o trabalho total é direcionado para os meios. Não 
se começa pela imagem final, mas por uma série de 
peças já obtidas ou que pareçam valer a pena ter, e 
então se tenta descobrir como é possível agrupá-las e 
reagrupá-las para montar imagens (quantas?) 
agradáveis. Você está experimentando com o que tem. 
Seu problema não é o que você precisa para “chegar lá”, 
ao ponto que pretende alcançar, mas quais são os pontos 
que podem ser alcançados com os recursos que você já 
possui, e quais deles merecem os esforços para serem 
alcançados. (BAUMAN, 2005, p.55) 

 

O indivíduo, portanto, transforma-se constantemente, mas não o faz de forma 

consciente, e nunca visando um objetivo final. Cada ideologia abraçada ajuda a 

construir a identidade pessoal de cada um, em cada momento da vida. Nesse 

sentido, “uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente construída seria 

um fardo, uma repressão, uma limitação da liberdade de escolha. Seria um 

presságio da incapacidade de destravar a porta quando a nova oportunidade estiver 

batendo.” (BAUMAN, 2005, p.60) 

Essa identidade começa a ser construída na infância do indivíduo e, por isso, é 

tão discutida, atualmente, a questão da representatividade em brinquedos e em 

programas de televisão. Como afirma Rajagopalan (2002): “É nesse sentido que a 

questão da política da representação adquire suma importância, pois é através da 

representação que novas identidades são constantemente afirmadas e 

reivindicadas.” A criança busca constantemente referências e identificação com o 

que vê e torna-se, portanto, essencial que as marcas e mídias adequem-se às novas 

ideologias.  

 A identificação do público com o produto é de suma importância para que ele 

se estabeleça como consumidor, já que, como pondera Bauman (2005):  
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Quando a identidade perde as âncoras sociais que a 
faziam parecer “natural”, predeterminada e negociável, a 
“identificação” se torna cada vez mais importante para os 
indivíduos que buscam desesperadamente um “nós” a 
que possam pedir acesso.  (BAUMAN, 2005, p.30) 

 

No caso mercadológico, com as empresas, marcas e produtos, a identidade é 

construída a partir do público alvo, uma vez que, como visto anteriormente, é preciso 

relacionar-se de alguma forma com o produto para desejá-lo. Porém, a sociedade 

moderna tem muito mais acesso a qualquer tipo de ideologia, permitindo que outras 

identidades se aproximem ou se expilem e mais informação seja compartilhada. 

Esse fato faz com que, ao longo dos anos, a forma como alguns produtos/marcas se 

comunicam fique “ultrapassada”, não despertando mais o interesse e o desejo do 

consumidor como antes. Com a possível queda nas vendas, a marca vê-se obrigada 

a mudar sua identidade, adaptar-se às novas tendências caso deseje continuar no 

mercado. 

[...] a mudança obsessiva e compulsiva (chamada de 
várias maneiras: “modernização”, “progresso”, 
“aperfeiçoamento”, “desenvolvimento”, “atualização”) é a 
essência do modo moderno de ser. Você deixa de ser 
“moderno” quando para de “modernizar-se”, quando 
abaixa as mãos e para de remendar o que você é e o que 
é o mundo a sua volta. (BAUMAN, 2005, p.90) 

 

Muitas marcas reconstruíram sua identidade nos últimos tempos. Algumas 

delas, graças ao movimento feminista, por exemplo, desfizeram-se de estereótipos 

machistas que há tanto pregavam, como é o caso de algumas marcas de cerveja. 

Com a boneca Barbie não foi diferente. Sua identidade conservadora, que 

estereotipou padrões inalcançáveis de beleza por décadas, passou a ser vista de 

forma muito negativa pelas consumidoras femininas do produto.  

Apesar do declínio nas vendas ter sido percebido a partir de 2009, certa 

deterioração da imagem da boneca passou a se concretizar em números entre 2013 

e 2014, quando, segundo o site do jornal O Globo16, a boneca registrou queda de 

15% nas vendas mundiais. Ainda de acordo com o site, a Mattel teve seu valor de 

                                                             
16

 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/desinteresse-por-bonecas-barbie-faz-mattel-
registrar-queda-nas-vendas-13288475>.  
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ganho reduzido de US$73,3 bilhões no segundo trimestre de 2013 para US$28,3 

bilhões em 2014, tendo perdido espaço para novos produtos inspirados, por 

exemplo, nas princesas dos contos de fadas, largamente revisitadas pelas mais 

diversificadas realizações do universo Disney. 

 As drásticas quedas na venda obrigaram a Mattel a repensar e a reconstruir a 

identidade do ícone em que se constituiu a Barbie. Isso foi sendo feito 

gradativamente e de forma sutil, unindo ideologias que construíssem uma identidade 

que pudesse se encaixar no mundo atual.  

 Inicialmente, a marca acrescentou novas profissões à lista já existente; 

depois, em 2015, apresentou a boneca com outras cores de cabelo e de pele. 

Porém, essas mudanças pareceram insuficientes para satisfazer as consumidoras 

modernas. Foi então que, em 2016, foram lançadas as novas Barbies, com 

formatos/dimensões corporais distintas, transformando completamente as 

características e alterando padrões que formavam a antiga identidade da boneca. 

Essa mudança, inclusive, aqueceu as vendas da boneca que, em fevereiro de 2016, 

registraram17 um aumento de 12%. 

 Essa identidade foi sendo reconstruída de forma a ser notada pelo 

consumidor; portanto, seus anúncios publicitários e sua propaganda no geral foram 

essenciais nesse processo.  

  

                                                             
17 De acordo com o site <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,venda-da-barbie-volta-a-subir-e-
ajuda-mattel,10000014550> 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS DA BARBIE: PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO IDENTITÁRIAS 

 

Grandes marcas podem ter a história de seus produtos representada pela 

análise de seu material publicitário e, com a Barbie, produto da marca Mattel, não 

é diferente. Desde o lançamento da boneca até os dias atuais, inúmeras peças 

publicitárias da boneca circularam na mídia. Essas peças apresentam e reafirmam 

a ideologia do produto, construindo um padrão, uma identidade. Com o intuito de 

compreender o processo de transformação identitária sofrido pela boneca Barbie, 

ao longo de suas seis décadas de existência, partimos do estudo de seis peças 

publicitárias, uma para cada década, examinadas a seguir. 

 

3.1. Análise da peça 1 - “She will really learn from you, but Barbie will help” 18  

 

Como assinalado anteriormente, o primeiro anúncio da boneca Barbie foi um 

filmete levado ao ar em 1959 durante o programa Mickey Mouse Show. Nele, a 

boneca é apresentada ao público com diversos visuais e sua imagem ainda não é 

próxima às meninas, o que será alterado ao longo dos anos. 

Alguns anos depois, na peça publicitária a seguir (Figura 11), datada de 

1965, observa-se a representação de uma mãe aprovando a brincadeira de sua 

filha com duas bonecas Barbie e alguns acessórios acompanhada de um diálogo 

em forma de texto escrito: “Mamãe, antigamente você tinha uma boneca Barbie? 

Mamãe, como você faz cachos? Mamãe, sapatos azuis combinam com vestido 

verde?” 19  (Tradução Nossa). Há, ainda, no rodapé da imagem, um texto 

explicativo “Ela vai realmente aprender com você, mas Barbie ajudará. Veja sua 

garotinha combinar as roupas da Barbie.Vista Barbie. Estilize a peruca colorida e 

fashion da Barbie. Sonhe com o amanhã. É recompensador para ela – e para 

                                                             
18 “Ela vai realmente aprender com você, mas Barbie ajudará” (Tradução Nossa) 
19 Texto original: “Mommy, in the olden days, did you have a Barbie Doll? Mommy, how do you make a 

pin curl? Mommy, do blue shoes go with a green dress? (TRADUÇÃO NOSSA) 
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você. Não se admira que milhões de mães e meninas por toda a América e 30 

outros países compartilhem do prazer de Barbie.” 20(TRADUÇÃO NOSSA). 

 

 

Figura 11:  Peça publicitária Barbie “She will really learn from you but Barbie will help” 
veiculada em revistas (1965) | Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/35677022022827466/ 

  

Por meio do texto verbal contido na propaganda, a Mattel dá voz à ideologia 

da boneca e continua construindo-lhe a identidade: a criança pergunta à mãe se 

                                                             
20

 Texto original: ““She will really learn from you, but Barbie will help. Watch your little girl put together 

Barbie’s Sew-free costume. Dress Barbie. Style Barbie’s color ‘n curl fashion wig. Dream of tomorrow. 

It’s rewarding for her – and you. No wonder millions of mommies and girls all over America and 30 

foreign countries share the delight of Barbie.” 
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ela também teve uma boneca Barbie e pede dicas de beleza, como se a Barbie, 

que a mãe poderia supostamente ter tido na infância, tivesse ensinado o que 

agora ela poderia passar para a filha. Após esse diálogo, o texto de rodapé explica 

que a mãe (a compradora do produto) é o principal exemplo de sua filha, mas a 

Barbie também terá sua parcela de influência e, ainda, a convida a perceber como 

a boneca ajuda a criança a combinar acessórios sonhando com o futuro. Moldar a 

imagem da boneca Barbie para fazer com que as mães aceitassem e 

enxergassem a Barbie além do brinquedo, mostrou ser um grande aliado para o 

sucesso de vendas e popularização do produto. 

Para completar o sentido dessa peça publicitária é preciso aliar o discurso 

verbal ao visual, já que seus sentidos são complementares. Na imagem, vê-se em 

plano conjunto (quando há mais do que uma pessoa) uma mãe e sua filha, que 

brinca com duas bonecas Barbie e alguns de seus acessórios, como roupas e 

artigos de beleza. As personagens estão focadas no cenário que as rodeia, 

olhando uma para a outra em vez de olhar para o telespectador, mostrando a 

intimidade que a Barbie traz para a relação de mãe e filha.  

É importante ressaltar que as cores escolhidas para a peça são neutras e 

frias, deixando o rosa apenas para alguns acessórios da boneca. Além disso, é 

notável a semelhança que a Barbie tem com as personagens mãe e filha, por 

exemplo, as duas bonecas vestem a mesma cor de vestido que a criança e têm o 

mesmo estilo de cabelo adotados pelas personagens, mostrando que a Barbie é 

exatamente (ou muito semelhante) como a consumidora e dialoga perfeitamente 

com a realidade. 

 A fim de persuadir seu leitor, essa peça faz uso majoritário do modelo 

dionisíaco. A função emotiva é amplamente explorada por meio do uso de 

depoimento testemunhal, com a criança, por meio da narrativa, conversando com 

sua mãe e falando sobre as experiências delas com a boneca Barbie. Além disso, há 

uma valorização lúdica no anúncio, já que a situação da narrativa é ilustrada de 

forma literal no texto visual. 

 É facilmente visível, portanto, como se organizou persuasivamente esse 

anúncio. A atenção do leitor é captada logo ao olhar o anúncio, com a imagem terna 

e cheia de afetividade da mãe que acompanha a filha na brincadeira; o interesse é 

despertado na narração, na conversa das personagens; o desejo aparece ao ler o 
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texto verbal da peça e, por fim, a ação da compra é aguçada nas últimas linhas do 

texto, quando a consumidora é instigada a fazer parte das muitas mães e filhas que, 

harmonicamente, já fazem parte desse universo, finalizando com a logomarca do 

produto. 

 

3.2 Análise da peça 2 - “Living Barbie” 

 

Na década seguinte, em 1970, a peça que ilustra a análise 2 (figura 12, na 

página a seguir), foi publicada em um catálogo de Natal, anunciando os joelhos 

dobráveis da boneca Barbie. Seu conteúdo linguístico é composto por alguns textos 

escritos: “She’s so bendable and so lifelike. It’s only fair that Barbie should have 5 

action outfits to show off her flexibility. Set includes leotard, tights and elastic 

exerciser, ski jacket, boots, skis and poles; swimsuit, flippers and mask; fur-trimmed 

jumper, hat, ice skates; tutu and ballet slippers […]”21,. que descreve ao consumidor 

todas as cinco vestimentas esportivas que a Barbie possui para demonstrar sua 

flexibilidade. Além disso, a peça traz a imagem da boneca com os joelhos 

flexionados e praticando alguns dos muitos esportes para os quais ela agora está 

apta, anunciando, ainda, o valor de venda da boneca: 9,99 dólares.  

 

                                                             
21

  Ela é muito dobrável e realista. É justo que Barbie tenha cinco trajes de ação para mostrar sua 
flexibilidade. O conjunto inclui uma malha, collant, casaco de esqui, botas, esqui e bastões; maiô, pé 
de pato e máscara; roupa de frio, chapéu, patins de gelo; tutu e sapatilha. (Tradução nossa) 
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Figura 12: : Peça publicitária Barbie “Living Barbie” catálogo de natal (1970) | Disponível em 
http://myvintagebarbies.blogspot.com.br/2013/07/barbie-of-month-dramatic-living-barbie.html 

 

Como se se observa, o conteúdo imagético deste anúncio é complementado 

pelo texto verbal: primeiramente, o leitor visualiza a nova coleção da boneca, com a 

representação de uma delas em destaque, ressaltando a versatilidade da nova série, 

o que vem detalhado no texto escrito que, ainda, traz a informação do valor do 

produto.  
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 Verifica-se a predominância da cor rosa: nos tipos ilustrativos da Barbie desta 

coleção, a boneca surge vestida com roupas e acessórios nessa cor, 

tradicionalmente associada ao gênero feminino – cor que será um dos traços 

marcantes e identitários constitutivos da imagem da boneca Barbie. Outro ponto 

interessante é sobre os esportes que os joelhos dobráveis da nova coleção 

permitem praticar: ballet, esqui, patinação no gelo e mergulho – práticas esportivas 

perfeitamente aceitáveis para aquilo que se considera como característico do 

universo feminino, embora outros esportes tidos como mais masculinos à época e 

que também pediriam joelhos flexíveis, não sejam incorporados, como o futebol ou 

lutas. 

 Verifica-se, novamente, o estabelecimento da relação dialógica com o perfil 

de garota norte-americana da época: as atividades que Barbie passa a praticar são 

aquelas de interesse da americana real, que patina, mergulha, esquia e faz ballet e 

agora pode representar tudo isso nas brincadeiras com sua amiga e ídolo, a Barbie. 

 A fim de persuadir seu público, esta peça faz uso majoritário do modelo 

apolíneo, uma vez que o enunciador valoriza o fazer saber de seu enunciatário. É 

uma peça informativa e fria, que transmite a mensagem de forma direta, 

promovendo o entendimento geral do conteúdo. Nela também é possível perceber a 

reiteração de ideias, já que o que o título informa, será explicado no texto verbal que 

o segue e retomado pelas imagens. 
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3.3 Análise da peça 3 - “My first Barbie... specially made for a little girl to love.” 

 

 

Figura 13: Peça publicitária “My first Barbie... specially made for a little girl to love” (1987) | 
Disponível em https://thevintagetoyadvertiser.org/tag/italian-barbie-adverts/ 

 

No fim da década seguinte, em 1987, é veiculada na Inglaterra a peça 

publicitária (ver figura 13) intitulada “My first Barbie... specially made for a little girl to 
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love”, ou seja, “Minha primeira boneca Barbie...especialmente feita para uma 

garotinha amar”. Após o título e a imagem aparece, no rodapé do anúncio, outro 

texto: “Minha primeira Barbie foi cuidadosamente criada para pequenas mãos 

brincarem. Quando uma menina que você conhece tiver 3 ou 4 anos, ela estará 

pronta para sua primeira boneca Barbie. Ela vai descobrir o quão simples é estilizar 

o cabelo longo e loiro da Barbie. Ela cai descobrir que é muito fácil vestir e despir 

Minha Primeira Barbie, pois Minha Primeira Barbie tem sedosos e suaves braços e 

pernas, e uma curvilínea cintura. E ela vai amar vestir Minha Primeira Barbie com 

camisola, com sai abertura ampla e fácil de vestir. Em breve ela provavelmente terá 

mais do que uma Barbie, vestidos mais glamorosos, amáveis acessórios – mas o 

que se pode comparar com o prazer de ter sua primeira Barbie? Apena, 

provavelmente, o prazer de ter presenteado...”22 (Tradução Nossa). 

 Nesta peça percebe-se um forte tom apelativo às crianças e às suas mães 

(ou a quem, eventualmente, cumprir o papel de consumidor/comprador), a partir do 

título que anuncia que a boneca Barbie foi, especialmente, feita para ser amada por 

uma menininha, com a qual, sem dúvida, o consumidor final irá se identificar. 

Visando completar a mensagem que se deseja transmitir, o anúncio une os 

discursos verbal ao visual. Neste, vê-se uma garotinha admirando maravilhada a 

boneca Barbie, sem estabelecer nenhum contato com alguém, a menina se mostra 

totalmente focada (ou mesmo fascinada) no seu objeto de desejo. 

Do ponto de vista cromático, mais uma vez, a cor predominante do anúncio é 

o rosa, que aparece tanto no plano de fundo quanto na fita que envolve o vestido da 

boneca Barbie, reafirmando a relação de Barbie com o feminino e com a ideia 

construída da identidade da boneca. 

 A peça traz um texto escrito que narra o prazer que uma menina de 3 ou 4 

anos terá ao ganhar sua primeira boneca Barbie, contando o quão simples e fácil 

                                                             
22

 Texto original: “My first Barbie has been carefullu designed for little hands to play with. When a little 
girl you know is 3 or 4, she’ll be ready for her very first Barbie doll. She’ll discover how simple is to 
style My first Barbie’s long blonde hair. She’ll find so easy to dress and undress My First Barbie, 
because My First Barbie has silky smooth poseable arms and legs, and a twist and turn waist. And 
she’ll love putting on My First Barbie’s pretty slip-on dress with its extra wide openings and easy-tie 
bow. In time, she’ll probably have more than one Barbie, more glamorous gowns, lovely accessories – 
but what can ever compare with the thrill of getting her very first Barbie? Only, perhaps, the thrill of 
giving it…” 
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será para a criança vestir e brincar com a boneca, o que muito em breve fará com 

que ela tenha mais do que uma boneca, com muitos outros acessórios e roupas. Há, 

ainda, um apelo final: “what can ever compare with the thrill of getting her very first 

Barbie? Only, perhaps, the thrill of giving it…” ou seja, o que pode superar o prazer 

de ter sua própria Barbie? Apenas o prazer de ter presenteado com a primeira 

Barbie, apelando, novamente, ao destinatário, ao adulto que comprará o produto a 

fim de conquistar uma criança.  

 Este anúncio - apesar de seguir algumas características apolíneas, como a 

circularidade do texto - tem predominância do modelo dionisíaco, uma vez que o 

lado emocional é priorizado, despertando o fazer crer do destinatário. 

 A organização persuasiva dessa peça é clara: a atenção do leitor é atraída 

pelo título do anúncio e pela imagem da criança; o interesse surge durante o texto 

escrito, despertando o desejo do destinatário de assemelhar a criança que ele 

conhece a criança que facilmente se diverte com a boneca Barbie, levando à ação 

de compra com a frase final e o slogan da campanha. 

 

3.4 Análise da peça 4 - “Os melhores amigos, dão os melhores presentes.”  

 

A próxima peça a ser estudada (figura 14) foi veiculada no Brasil, na década 

de 1990, e traz a Barbie que, agora, é produzida pela marca Estrela. Nesta peça, em 

que o jogo do discurso verbo-visual mais uma vez constrói os efeitos de sentido do 

produtor do discurso, a boneca Barbie será apresentada com um estilo mais 

moderno de anúncio, em que há o  predomínio do texto imagético. 
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Figura 14: Peça publicitária Barbie “Os melhores amigos dão os melhores presentes.” (década 
de 1990) | Disponível em:  http://www.imgrum.org/user/barbie_estrela_made_in_brazil 

 

Como se vê, o anúncio destaca, além da imagem da boneca, o título, que 

aparece em uma fonte delicada e feminina, com traços suaves e o pingo no “i” em 

formato de coração (representação muito comum entre meninas e adolescentes): 

“Os melhores amigos, dão os melhores presentes.” Em seguida lê-se, já em outra 

fonte, a mensagem: “Para você que é o melhor amigo da sua filha, nesse Dia das 

Crianças dê o melhor presente. Mas se você não é tão próximo assim aí está uma 

grande oportunidade para se aproximar” – focalizando, novamente, o comprador do 

produto. A carga ideológica veiculada pelo anúncio da boneca acena que o adulto 

que procura ter uma boa relação com alguma criança pode ter seu intento 

conquistado com a intermediação da Barbie, com a qual a criança será presenteada. 
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No texto imagético visualiza-se um segundo plano inteiramente cor de rosa, 

com a boneca Barbie trajando um elegante vestido de festa, simulando uma ocasião 

especial, tanto quanto tornar-se o melhor amigo da sua filha ao presenteá-la com 

uma Barbie. A boneca é fotografada em uma posição frontal, voltada para seu leitor, 

como se estivesse dirigindo-lhe o olhar fixamente. É importante destacar, ainda, que 

este anúncio apresenta a identidade de Barbie como um ícone, já que a boneca não 

aparece durante uma brincadeira ou sustentada por meio de algum suporte, ela 

aparece independente, posando para a foto. 

O texto escrito, por sua vez, apela ao diálogo com famílias modernas, nas 

quais o pai pode ser de fato o melhor amigo da filha e sabe que presenteá-la no dia 

das crianças com uma boneca Barbie é a melhor opção, mas também pode se dirigir 

ao pai que é uma figura ausente e distante da criança e que teria como opção 

buscar aproximação com a criança, presenteando com o presente ideal: ou seja, 

com uma Barbie. Neste caso, a boneca assumiria o papel de integradora de 

relações entre pais e filhas, facilitando, com sua simples aquisição, o processo de 

aproximação familiar – expondo a faceta do discurso publicitário que é o consumo 

de elementos de desejo, capazes de transformar o mundo real em ideal. 

Este anúncio busca persuadir seu leitor dividindo-se entre os dois modelos, o 

apolíneo e dionisíaco. Apesar de explorar o fazer crer de seu destinatário, típico do 

modelo dionisíaco, a mensagem é transmitida de forma direta, explorando a 

valorização prática e o aqui e agora, típicos do modelo apolíneo. Não há uma 

história oculta, o leitor é convencido por meio de argumentos objetivos que o 

aconselham à ação de compra. Além disso, o anúncio compara a boneca Barbie a 

qualquer outro presente que a criança possa vir a receber, colocando-a como “a 

melhor opção”. 
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3.5 Análise da peça 5 - “Barbie 50 anos” 

 

 

Figura 15: Peça publicitária “50 anos Barbie” (2009) | Disponível em: 
http://marketinginfantil.xpg.uol.com.br/barbie-comemora-50-anos/ 

 

 No século XXI, iniciou-se uma mudança de viés ideológico e de alteração 

identitária da boneca, como é possível observar neste anúncio veiculado em 2009 

(figura 15), quando foi celebrado o aniversário de 50 anos da Barbie. Nele, ainda é 

possível perceber alguns dos antigos valores construídos pela marca, trazendo a 

Barbie tradicional, mas com novo perfil de anúncio, a boneca já é um ícone, ela não 

precisa mais ter sua relevância esclarecida, já está sacralizada.  
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O anúncio traz, no canto superior esquerdo o texto verbal: “Ao contrário de 

muitas celebridades, a Barbie conseguiu um grande feito: ser famosa pelas roupas 

que veste e não pelas que tira.”, estabelecendo uma relação dialógica com 

celebridades da época e enaltecendo o que a ajudou a tornar-se um grande ícone: 

seu imenso guarda-roupa. 

Na imagem, a boneca, que está centralizada e em um ângulo frontal, aparece 

vestida em um glamoroso vestido de baile rosa em um fundo vermelho. A iluminação 

destaca a boneca e as estrelas e brilhos que compõem a cena formam uma linha 

horizontal que direciona o olhar do leitor para o vestido usado por Barbie, retomando 

o texto verbal que dá destaque ao incrível guarda-roupa da boneca. 

O modelo persuasivo escolhido para desenvolver esse anúncio foi 

majoritariamente o apolíneo, já que a mensagem é transmitida de forma fria, ou seja, 

levando a informação de forma simples e direta. O uso do estereótipo, no caso a 

imagem que se tem de uma celebridade, é amplamente explorado, pois a boneca 

Barbie está vestida para uma festa importante, como uma real celebridade. No 

entanto, a celebridade Barbie, diversamente de outras, tem sua fama construída 

com base em seu estilo de vestir-se (e não de despir-se, como insinua o anúncio, 

ser comum no espaço real do mundo das celebridades). 

 

3.6 Análise da peça 6 (capa de revista) - “Now can we stop talking about my 

body?” 

 

As décadas foram passando e valores e ideologias dos grupos foram 

sofrendo alterações significativas, de acordo com as reconfigurações da realidade 

sócio-histórico-cultural da sociedade atual. Essas novas formas de entender o 

mundo afetaram a imagem até então construída (e bem-sucedida) da boneca 

Barbie, que passou a ser alvo de críticas por aquilo que ela significava na sociedade 

capitalista e impregnada de valores agora contestados (questões étnicas, de estética 

e de gênero, por exemplo). 
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Figura 16: “Now can we stop talking about my body?” | Disponível em: 
http://time.com/magazine/us/4197759/february-8th-2016-vol-187-no-4-u-s/ 

 

Visando reconquistar seus consumidores, a Mattel se viu obrigada a mudar a 

forma como seu produto era interpretado, dialogando com outras formas de 

vivenciar as relações interpessoais, como por exemplo, as posturas contemporâneas 
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envolvendo as questões de gênero, sobretudo os princípios feministas. Por conta 

disso, Barbie teve seu corpo adaptado para uma realidade concreta, em que as 

mulheres têm corpos de formatos e tamanhos diferentes. 

A fim de informar - em primeira mão - seus leitores sobre a mudança da 

boneca Barbie, a revista TIME, considerada uma das mais importantes e famosas do 

mundo, ilustrou na capa de sua edição de janeiro de 2016 o novo formato da boneca 

(ver figura 16). 

Nesta análise é importante ressaltar o que difere das análises anteriores: aqui 

foi escolhida uma capa de revista, cujo gênero tem o intuito de persuadir o 

destinatário a comprar a revista, e não, propriamente, adquirir a boneca Barbie. 

Nessa capa, a boneca aparece como uma celebridade real e no interior dessa 

edição há uma reportagem completa a respeito da mudança na identidade da 

boneca, porquê e como se deu, além de entrevistas com os responsáveis pela 

mudança e também com pais de crianças. 

Para a composição desta capa, a junção do texto verbal e do texto imagético 

é essencial. A verbo-visualidade se faz muito presente, pois apenas com as duas 

leituras esse discurso se compõe da forma correta. 

O texto escrito traz a frase “Now can we stop talking about my body?”, ou 

seja, “Agora podemos parar de falar sobre meu corpo?”, seguido por uma breve 

explicação: “What Barbie’s new shape says about American beauty”, que, traduzido 

para o português significa “O que o novo corpo da Barbie diz sobre a beleza 

americana”. Esses textos têm grande relação dialógica com as críticas que a boneca 

sofreu ao longo de sua existência e buscam afastar a nova Barbie da imagem 

anterior que se tinha dela. 

O primeiro texto verbal foi desenvolvido para falar diretamente com o 

destinatário, introduzindo a mensagem como se fosse dita pela própria boneca 

Barbie (que novamente é equiparada a celebridades reais), representando um 

diálogo entre ela e o leitor, criando intimidade. Já no texto imagético vê-se uma 

boneca Barbie de perfil, com curvas bem acentuadas, e parcialmente escondida por 

uma sombra, que revela apenas seu formato e seu rosto, indicando ao leitor que 

ainda é a Barbie de sempre, porém em padrões mais fieis a realidade.  
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Outro aspecto importante são as cores usadas para compor a capa da revista. 

A boneca Barbie, que anteriormente aparecia sempre relacionada à cor rosa, dessa 

vez não traz nenhum tom que remeta à sua antiga identidade. As cores escolhidas 

são frias: majoritariamente o cinza, preto e branco. Seu vestido é jeans, mas grande 

parte do seu corpo está escondida pela cor preta. Essa escolha, mais uma vez, 

procura afastar o novo perfil da boneca da sua identidade anterior. Não há destaque 

para seus acessórios, nem para sua então ideologia, o que importa nesse anúncio é 

a silhueta da Barbie e toda a nova carga ideológica que construiu essa nova 

identidade. O gênero escolhido para fundamentar a estratégia persuasiva desse 

anúncio, portanto, é o dionisíaco, pois nele há a narrativa da boneca Barbie, que 

conversa com o destinatário, apelando para seu emocional.  

A atenção do leitor é atraída pelo título do anúncio unido à imagem da 

boneca, que faz com que esse leitor se interesse e leia o texto que o segue, 

despertando o desejo de ler a matéria e conhecer mais a respeito dessa mudança 

da boneca, concretizando a ação de compra e atingindo o objetivo da revista.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A linguagem de modo geral permite interações comunicativas que 

desenvolveram inúmeras características e vertentes que são amplamente estudadas 

e retomadas. Dentre elas, destacam-se, neste estudo, o dialogismo bakhtiniano, 

(característica imanente à língua e que está presente em quaisquer discursos, 

estabelecendo relações e diálogos entre os enunciados) e a verbo-visualidade (que 

se materializa em gêneros discursivos, unindo textos verbais e não verbais de forma 

a criar uma necessidade de ambos para construir a mensagem do enunciado). 

Essas perspectivas de estudo permitem a compreensão e a análise de inúmeras 

formas pelas quais os discursos se manifestam. Nesse bojo, esta dissertação 

buscou verificar alguns dos recursos utilizados pelo discurso publicitário para 

construir e reconstruir a identidade da boneca Barbie, que se transformou em um 

ícone mundial e foi, durante algumas décadas, uma grande campeã de vendas do 

mercado consumidor. 

 O discurso publicitário é um importante recurso na construção da imagem de 

um produto, pois é por meio dele que os consumidores têm acesso ao que se deseja 

vender e, portanto, para a análise que se objetificou realizar nesta dissertação, foi 

fundamental a escolha desse gênero discursivo. A fim de entender os elementos 

persuasivos escolhidos em cada uma das peças, bem como a ideologia que cada 

discurso construiu, foi fundamental a compreensão de teorias publicitárias de 

persuasão, como o gênero apolíneo e o dionisíaco, nos quais as peças publicitárias, 

de modo geral, baseiam-se. 

 Buscando cumprir os objetivos almejados, a análise das peças foi feita de 

forma temporal, iniciando-se pela peça publicada em 1965. Na época de sua 

publicação a boneca Barbie ainda era um produto recente e buscava a aprovação 

familiar. Para tanto, o discurso é construído de forma a provocar a identificação das 

mães, que são representadas na imagem e também a comoção por meio do texto 

escrito. Na peça seguinte, de 1970, o destaque é para a nova faceta da boneca: os 

joelhos dobráveis. Na peça, mais uma vez, o consumidor é tocado pelo dialogismo 

com a realidade, as atividades que a boneca pode praticar assemelham-se às que a 

garota americana real pratica. Essa aproximação e identificação com o consumidor 
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continua na peça publicada em 1987. Nela o consumidor é emocionalmente 

conquistado e levado a crer que a boneca Barbie seria ideal para uma criança 

pequena, sendo prática para as pequenas mãos e uma grande amiga.  

Alguns anos depois, na década de 1990, essa relação familiar continua sendo 

seguida, porém, dessa vez, no Brasil. A peça escolhida foi publicada enquanto a 

boneca era fabricada pela Estrela e nela observa-se, mais uma vez, a conversa com 

o consumidor. Nessa o destinatário é persuadido a achar que a boneca Barbie é o 

presente ideal para dar a uma criança e que, por meio desse presente, ele tornar-se-

á um grande amigo dela.  

A mudança nessa estratégia adotada no discurso publicitário da boneca pode 

ser percebida na peça de 2009. Nela o discurso não é mais voltado para a venda e 

aceitação da boneca, o discurso é construído a partir da identidade construida da 

boneca e transmite a ideologia que foi construída ao longo dos anos com a ajuda 

das peças aqui analisadas e inúmeras outras. 

A última peça analisada foi veiculada na capa de uma revista, em 2016, e 

nela já é possível notar a grande transformação que as mudanças sociais 

fomentaram no discurso construído para a boneca Barbie. A identidade da boneca é 

completamente reconstruída e suas marcas estão impregnadas no discurso, tanto 

visual como verbal, ilustrado na capa da revista. 

As peças analisadas foram escolhidas a fim de ilustrar aspectos fundantes 

para a construção e reconstrução da identidade da boneca, via discurso publicitário. 

Como se viu, os anúncios, durante as três primeiras décadas, preocupavam-se em 

agradar mais aos pais do que, especificamente, às crianças, buscando convencê-los 

de eventual relevância da boneca na vida de suas filhas. Nesse período, a boneca 

reafirmava valores tradicionais, chegando a ser pontuada como “a melhor amiga da 

criança”, servindo de exemplo e, muitas vezes, de espelho.  

 Com o passar dos anos a boneca não precisava mais se autoafirmar 

constantemente, já estava sacralizada perante seu público. Isso fez com que a 

Mattel passasse a investir em propagandas que expressassem mais quem era a 

boneca Barbie, aproveitando o dialogismo com o mundo real para criticar o que não 

se equiparava à ideologia construída pelo discurso que permeia a boneca.  
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Já no século XXI, com os avanços e transformações da sociedade, a boneca 

perdeu seu prestígio e suas vendas despencaram, despertando a reação da Mattel, 

que começou a reconstruir a identidade da boneca, conferindo-lhe novos perfis. 

Como pode ser observado na capa da revista TIME de 2016 que foi analisada 

anteriormente, o foco da boneca mudou totalmente, o que se deve a tentativa de 

desvincular a antiga identidade da boneca da nova Barbie, que busca representar 

outros tipos de mulher, identificando-se mais com sua consumidora moderna.  

Após a publicação da capa da revista TIME, no início de 2016, a Mattel – a 

grande interessada no sucesso dessa nova identidade – buscou conectar seu 

público com a nova identidade da boneca por meio de algumas peças veiculadas na 

internet e com lançamentos de outros perfis da edição Fashionista, novos acessórios 

e, inclusive, novas versões do boneco Ken, namorado da boneca Barbie. 

Essa mudança, porém, de alguma forma não alcançou a eficácia desejada, já 

que a Mattel reportou23, no primeiro semestre de 2017 o contínuo declínio de suas 

vendas, uma queda de cerca de 13% nas vendas da boneca Barbie. Essa 

informação sugere temas para pesquisas futuras que desejem entender o que, 

provavelmente, falhou nessa reconstrução e observar e analisar a estratégia que a 

Mattel seguirá a partir de então.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 De acordo com o site: < https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2017/04/20/fabricante-da-barbie-
anuncia-queda-nas-vendas-acima-do-esperado.htm>.   
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