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Resumo 

 

O estudo analisa a evolução da representação feminina e infantil na sociedade e na 

publicidade por meio do filme publicitário da marca Barbie. A análise aborda  a 

publicidade que apresenta a nova linha de bonecas que evoca o empoderamento feminino 

e os diversos tipos de beleza, e a relaciona com o estudo teórico bibliográfico que observa 

a estereotipização e a representação da criança e da mulher na publicidade infantil. Os 

resultados mostram uma mudança no discurso publicitário da marca e a integração de 

novas bonecas que representam outros estereótipos, antes não apresentados nos antigos 

modelos e publicidades. 
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Consumo e Publicidade 

 

As transformações dentro da sociedade vêm acompanhada também de mudanças 

na forma da coletividade se relacionar e consumir. A contemporaneidade traz consigo o 

aumento do consumo, tendência instigada principalmente pela mídia e pela publicidade. 

A propaganda nasce na Roma Antiga com o intuito de anunciar as lutas entre os 

gladiadores e a venda de produtos nas arenas. Com os anos a publicidade vai adquirindo 

novas características e formatos, mas sempre alinhada com os desejos e necessidades 

buscados pela população. A principal função da publicidade é “vender um produto ou um 

serviço; persuadir alguém a um comportamento” (SANDMANN, 1997, p. 27).  

E é no final do século XIX que a publicidade inicia sua verdadeira expansão. Já 

que foi nesse ponto da história que as tecnologias e as técnicas de produção em massa 

atingiram o nível de desenvolvimento industrial que permitiu às empresas a criação e a 

produção de produtos similares, cabendo assim à publicidade o papel de diferenciá-los e 

de estimular o mercado (VESTERGAARD e SCHRODER, 2000). 

_________________ 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da FAAC - UNESP, email: marina.gdorigo@gmail.com 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

 

A propaganda fala diretamente com o inconsciente do indivíduo. Ela seduz através 

dos sentidos, mexe com os desejos e vasculha as aspirações mais profundas do 

consumidor. E toda essa leitura íntima lhe permite propor novas ações e experiências, 

buscando encontrar exatamente o que o comprador necessita e almeja naquele momento. 

Essa interação permite que a marca conquiste uma posição no imaginário da sociedade, 

garantindo assim uma posição no mercado e consequentemente um maior número em 

vendas reais. 

Na sociedade contemporânea a publicidade se tornou uma das maiores formadoras 

de opiniões nos âmbitos culturais e sociais. Ela utiliza da recombinação e remodelação 

de dados culturais já existentes para construir tendências, opiniões e desejos de consumo. 

 

[...] a propaganda é uma das grandes formadoras de ambiente cultural e social 

da nossa época. Isso porque trabalha a partir de dados culturais existentes, 

recombinando-os, remodelando-os (até mesmo alterando suas relevâncias), e 

sobre alguns dos instintos mais fortes dos seres humanos: o medo, a vontade 

de ganhar, a inveja, o desejo de aceitação social, a necessidade de auto 

realização, a compulsão de experimentar o novo, a angústia de saber mais, a 

segurança da tradição (SAMPAIO, 2003, p. 38). 

 

Ao utilizar dessas técnicas, ela atinge o indivíduo, a família, a comunidade e a 

sociedade, criando um grande campo de sinergia, onde um lado acaba interferindo nos 

hábitos do outro.  Assim, a população molda a publicidade e a publicidade molda a 

população. E essa troca é possibilitada pelo grande fluxo de informação que ocorre nos 

meios de comunicação. E são também esses meios que permitem que a sociedade exprima 

as suas vontades, e aceite ou não o que é apresentado pela propaganda. 

Em um mundo extremamente mutável como o atual as mudanças são 

incontroláveis. Assim a publicidade busca rapidamente se encaixar nos novos padrões 

para não perder a retaguarda do desejos e aspirações dos consumidores. As grandes 

mudanças sociais e econômicas que a sociedade passou nos últimos anos moldou sua 

forma de receber a publicidade e de consumir seus produtos. Houve grandes alterações 

nos hábitos de consumo, e as organizações necessitaram se adaptar a esse novo 

consumidor, que está cada vez mais integrado com os meios de comunicação. 

A maior interação com os meios de comunicação garante ao consumidor um maior 

acesso à informação e também uma maior interação com outros consumidores. Isso acaba 

tornando o comprador mais seletivo, cético e sensível em relação à marca e ao produto,  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

 

já que agora é possível comprar e contestar as informações trazidas pela publicidade. Para 

Sampaio (2000) o mercado começa a viver na era do consumidor consciente. 

O consumidor consciente não deseja mais apenas o produto, ele quer uma 

experiência, uma história e uma ligação com a marca. A marca ganha uma nova 

importância na sociedade, já que ela imprime um valor ao que está sendo vendido. As 

organizações buscavam apenas a venda de produtos, e atualmente esse aspecto não parece 

ser o único a importar. Além da satisfação com a produto, o consumidor deseja também 

a empatia com os valores e práticas adotadas pela empresa (BARLOW e MAUL, 2001). 

 

A Mulher na Mídia 

 

A sociedade sempre foi composta por núcleos sociais e suas relações. Assim como 

o corpo social se modifica, seus agentes e suas interações também acompanham o ritmo 

de mudança. Nos primórdios da espécie humana os núcleos sociais eram baseados em 

pequenas tribos, onde os homens detinham a tarefa de caçar e proteger o território. Já as 

mulheres ficavam com as incumbências de procriar e cuidar dos afazeres domésticos e 

familiares. 

 Essa visão patriarcal do núcleo familiar perdurou durante muitos anos na 

sociedade e, mesmo em dias atuais ainda há a permanência de indivíduos que continuam 

enxergando a presença e o papel da mulher no corpo social de forma limitada e 

preconceituosa. Para Gonzales (2016) a sociedade tem construído sua estrutura baseando-

se na diferença de atuação do homem e da mulher. 

 A história – salva algumas exceções – mostra a mulher em um papel secundário 

em relação ao homem. O controle patriarcal da sociedade pelos homens colocava o 

feminino em posição de desvantagem e de submissão, cabendo ao pai e depois ao marido 

o poder de decidir sobre qualquer aspecto da vida da mulher. 

As primeiras reinvindicações acerca dos direitos da mulher ocorreram durante a 

Revolução Francesa e no auge do Iluminismo. É dessa época os primeiros escritos com 

caráter feminista (OLIVIERI, 2007). Mas é no século XIX durante a Revolução Industrial 

que a sociedade começa a enxergar a mulher, seu papel na sociedade e suas contestações. 

Para Olivieri (2007) o aumento no número de mulheres empregadas nas fábricas 

fortificou o movimento feminista, que teve como aliado os movimentos operários. 
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O trabalho feminino sempre foi visto como uma força oculta, encarado apenas 

como um suporte para o trabalho principal que era realizado pelos homens. Para Gonzales 

(2016) esse contexto buscava impedir que a mulheres conquistassem seus direitos e seu 

espaço de representatividade dentro da sociedade. No Brasil, assim como nos países 

europeus, a emancipação feminina começou com a entrada da mulher no ambiente de 

trabalho (RAGO, 2001). 

Para Rago (2001) mesmo pertencendo a diferentes classes sociais, a mulher ainda 

encontrava resistência e dificuldades em entrar no mundo dos negócios.  E esses 

obstáculos não eram sentidos apenas no mercado, mas também dentro de casa. O 

pensamento patriarcal que colocava a mulher em posição de “do lar” ainda era muito 

difundido na sociedade. 

A entrada no mercado de trabalho, o uso de contraceptivos, um maior nível de 

educação e os movimentos feministas são alguns dos pontos responsáveis por alterar 

profundamente os padrões familiares e a concepção da mulher na coletividade brasileira 

nas últimas décadas. O papel feminino se transformou muito nas últimas décadas. E 

acompanhando as mudanças na função social feminina, também houveram transições na 

representação da mulher na publicidade.  

A representação social faz parte de uma rede simbólica, que é base para a 

produção, circulação e construção dos produtos midiáticos pelos meios de comunicação. 

Em contrapartida, os produtos midiáticos também moldam a rede simbólica e os valores 

sociais encontradas na comunidade. 

Assim, há toda uma rede simbólica construída em torno da mulher e sua 

representação na publicidade. A propaganda, mesmo sendo reflexo da sociedade, ainda 

apresenta em muitos anúncios o ideal feminino de domesticidade, focando no papel das 

mulheres como esposas e mães. Essa imagem de mulher do lar durante muitos anos foi o 

centro da publicidade direcionada para o público feminino, mas com as mudanças na 

função da mulher, essa representação de mulher frágil e submissa não atinge mais os 

objetivos que eram alcançados no passado. 

Outro conceito muito utilizado pela publicidade é o “ideal da família feliz”. Para 

Vestergaard e Schroder (2000) esse tipo de anúncio indica para a leitora suas falhas na 

construção e manutenção de uma família perfeita. Para os autores essa questão familiar 

coletiva acaba sendo direcionada para apenas um indivíduo – a mãe, que buscando a  
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solução desse problema direciona seus atos para o consumo, como forma de resolução 

dos problemas domésticos. 

As estratégias apresentadas se direcionam exatamente para a leitora, porém já não 

causam as mesmas reações que atingiam em décadas passadas. Ao perceber essa 

tendência a publicidade novamente se modifica, buscando sempre alcançar seu público e 

fazendo-o consumir. Uma das estratégias adotadas atualmente é do ideal da beleza e da 

boa forma. Os valores desejados pelas mulheres passaram de uma boa dona de casa para 

uma mulher com boa aparência física.  

E assim como as estratégias anteriores, essa nova representação feminina 

apresenta em muitos anúncios um ideal de beleza e de juventude inalcançável. E por ser 

um ideal tão distante do encontrado na realidade, esse modelo de publicidade está cada 

vez mais sendo alvo de críticas e de inquietação por parte da sociedade.  

A publicidade tem como base a identificação do público com o que material que 

está sendo apresentado. E sem identificação não há ligação, consequentemente o anúncio 

não atinge seus objetivos. Buscando uma maior ligação com as novas demandas do 

público feminino, as agências de publicidade e as organizações estão revendo seus 

produtos e sua exposição publicitária. Para Gonzales (2016) o ideal de beleza inalcançável 

ainda é latente na publicidade dirigida para o público feminino. Porém, já são encontrados 

anúncios que exaltam belezas reais e que apoiam o empoderamento feminino. 

A sociedade contemporânea e a popularização da internet permitem que as vozes 

que não eram tão ouvidas antigamente hoje alcancem centenas de pessoas. As questões 

que se restringiam a pequenos grupos à margem da sociedade, hoje se tornam questões 

discutidas em maiores âmbitos. E nesse panorama de intensa troca de informação e de 

contestação de antigos valores, a publicidade precisa se adequar as novas demandas 

femininas para continuar construindo relações com seu público. 

 

A Criança na Mídia 

 

 Assim como a mulher, a criança também teve seu papel no núcleo familiar e social 

transformado durante os anos.  A infância como é definida nos dias atuais é um conceito 

relativamente novo. A criança na Era Medieval não exercia papel de destaque nas  
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relações, e também não era motivo de atenção e preocupação pelos membros familiares. 

Nesse período da história o sentimento de infância não existia. 

A partir do momento que a criança começa a ser notada como indivíduo, que 

necessita de atenção e cuidados especiais, a família passa a se organizar em torno dela. 

Assim, ela sai do anonimato e passa a ser o centro da vida familiar. A incorporação da 

criança no centro do núcleo familiar está diretamente ligada à retração da sociedade. Para 

Ariés (1981) a família se torna substituta das antigas relações sociais que desapareceram, 

evitando assim a solidão e a reclusão.  

E já que a criança adquire um novo papel dentro da sociedade, ela se torna um 

novo setor social, que mais do que nunca está sendo estudo pelos meios de comunicação 

e produtores midiáticos. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define 

a criança como pessoa com até doze anos incompletos. E adolescente entre doze e dezoito 

anos de idade. O censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2010 informou que existem aproximadamente 60 milhões de crianças 

e adolescentes no Brasil. Esses dados demonstram o tamanho e o potencial que as crianças 

e adolescentes representam para a sociedade, para as organizações e para a economia. 

Se nas primeiras décadas do século XX a criança e o adolescente não suscitavam 

tanta atenção da indústria e dos meios de comunicação, a partir da década de 1960 esse 

panorama começou a se transformar. É nesse ponto que a criança começa a desempenhar 

uma maior influência nas decisões tomadas dentro de casa, influenciando assim 

diretamente nos hábitos de consumo da família. 

A década de 1950 e 1960 descobriu o público infantil. Já a década de 1970 e 1980 

consolidou essa parcela da sociedade como nicho de mercado. E é a partir desse momento 

que as organizações começam a dedicar tempo, dinheiro e atenção para as crianças e 

adolescentes, visando sua participação e decisão no consumo familiar. 

Para Linn (2006) a publicidade infantil busca uma fidelização com seu cliente, 

criando assim uma lealdade à marca, seus produtos e serviços. Se as campanhas 

publicitárias já visam as crianças antes do nascimento, nos seus primeiros anos de vida 

elas apenas se intensificam e se associam com personagens que estão presentes no 

imaginário e na vivência dos programas infantis. Segundo Linn (2006) as crianças de até 

oito anos não conseguem diferenciar um conteúdo persuasivo de um conteúdo educativo. 

Sendo assim, elas não notam a diferença entre publicidade e programas infantis. 
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A publicidade tem como objetivo despertar emoções, e no caso do público infantil 

os objetivos emotivos são alcançados em um tempo mais curto, devido ao menor grau de 

julgamento e de senso crítico. Principalmente, quando o anúncio é destinado às menores 

idades. Criando assim, valores que podem ser seguidos por toda a vida. 

Quando se trata de construção da identidade infantil, é importante lembrar que é 

durante a infância que ela vai ser construída. Para Caraciola (2016) a mídia, a moda, a 

tecnologia e a publicidade têm uma forte influência na construção da identidade infantil, 

visto que oferecem os modelos que se tornarão referência. E quando esse modelo não for 

mais interessante para a indústria, há a reciclagem e a criação de novos modelos a serem 

seguidos. 

Para Linn (2006) o marketing infantil acaba competindo com valores e identidades 

passados pela família. Assim, a publicidade acaba definindo princípios importantes como 

o que eu preciso, o que vai me deixar feliz e qual é meu valor próprio. A publicidade 

infantil deseja mais do influenciar em escolhas cotidianas, ele pretende atingir questões 

mais essenciais da criança. 

Para Linn (2006) a publicidade infantil se une com os meios de comunicação, 

quando utiliza personagens, cantores e atores que são produtos midiáticos para criar uma 

relação com os produtos anunciados. É onde ocorre o merchandising, que consiste “na 

inclusão de propaganda de produtos em pontos de encontro, cenários e acessório dentro 

de filmes e programas televisivos” (LINN, 2006, p. 26). 

E é através dessa alta exposição da criança com os meios de comunicação que a 

publicidade encontra terreno fértil para expor seus produtos e seus anúncios. Ela se 

vincula a momentos prazerosos, como ver televisão ou jogar, para atingir o público 

infantil, que em muitos casos não desassocia a publicidade do conteúdo do programa 

transmitido. 

Muito mais que produtos e tendências a publicidade vende estereótipos, buscando 

reforçar o papel infantil como consumidor. Para Dias (2015) há diversos estereótipos que 

são utilizados pela publicidade infantil para criar uma maior analogia entre a criança e o 

personagem apresentado no anúncio. Através do uso de estereótipos infantis a criança se 

enxerga e também encontra na publicidade os ideais de consumo que deseja. Essa 

estratégia é utiliza para dar mais verossimilhança aos produtos anunciados. 
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A Marca Barbie e sua Nova Linha de Bonecas 

 

A Barbie nasceu em 1959, e desde do início é produzida e comercializada pela 

Mattel. A empresa queria oferecer para as meninas uma boneca que fosse compatível com 

os seus sonhos para o futuro. Desde o primeiro modelo, a Barbie sempre se destacou pela 

excelente forma física e as pequenas medidas – como a cintura fina e as longas pernas. 

Além do corpo, a boneca sempre esteve integrada com as últimas tendências da moda, 

uma das características que é responsável pela forte ligação entre a marca e o universo 

infantil e juvenil. 

A boneca nasceu na década de 1960, período onde as mulheres americanas 

intensificaram o movimento pela conquista do mercado de trabalho e por uma vida mais 

independente, exatamente os valores que a boneca representa. A Barbie é uma mulher 

bem resolvida, independente, bonita e na moda, o contrário da tipologia de mulher do lar. 

Esses valores intrínsecos da Barbie foram um chamariz para que filhas e mães se 

encantassem com as possibilidades de vida e de experiências que a boneca representava. 

E assim como a sociedade se modernizou, a Barbie também precisou continuar se 

reinventando todos os anos para continuar em seu posto de boneca mais vendida do 

mundo. Visto que o seu público alvo sofreu transformações gigantes na última década – 

principalmente com a popularização dos meios digitais. É com o enfoque nesse novo 

consumidor infantil que a Mattel e a Barbie iniciaram um processo de atualizar a boneca 

e os produtos que utilizam o seu nome. 

A marca Barbie percebeu que necessitava mudar para continuar sendo relevante 

para o seu atual público alvo. A nova linha de produtos e a publicidade da marca agora 

prezam pelos sonhos e independência da mulher e da menina, valores buscados e 

contestados pela nova sociedade e também pelo movimento feminista recente. A Barbie 

durante anos foi um ideal de beleza. Agora ela está inserida em uma sociedade com mais 

informação, a procura de uma igualdade entre os sexos e que busca uma aceitação dos 

diversos tipos de beleza. Esses são alguns dos fatores que levaram o ícone a se transformar 

e reinventar. 

A mudança da cultura e da percepção sobre determinados valores sociais foi fator 

determinante para o novo posicionamento dos produtos Barbie. A marca e seus produtos  
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estão centrados nos desejos e nos olhares de crianças e mulheres – seu principal público 

alvo. Quando essas parcelas sociais mudam, a marca tem que mudar também.  

 A mulher de 2017 tem desejos e sonhos bem diferentes do da mulher de 1959. E 

se a Barbie é uma representação do feminino, ela também precisa se ajustar a essas novas 

reinvindicações. Hoje a mulher luta por igualdade, equidade no mercado de trabalho e no 

salário, respeito, empoderamento e representação. O empoderamento e a representação 

são contestações novas, mas se tornaram a chave para compreender a reestruturação 

mercadológica da marca Barbie. 

A nova gama de bonecas integra a linha Barbie Fashionistas e contam com quatro 

tipos de corpos, sete tons de peles, novos tipos de cabelos e penteados e mais uma série 

de mudanças nos rostos e feições da boneca. Esse foi o primeiro passo que a Barbie deu 

em toda sua história para buscar representar todo o seu público em suas bonecas, não mais 

apenas a menina loira, magra e alta. Ao notar as particularidades e semelhanças da boneca 

com si próprio, a criança compreende que ela faz parte do grupo, e acaba se sentindo 

integrada.  

Segundo a Mattel os novos biótipos e características buscam elucidar pais e 

crianças sobre os padrões de beleza. Ao todo são 33 novos modelos, que representam 

mulheres altas e baixas, magras e mais curvilíneas, de diversas etnias e principalmente de 

estilos diversos. Essa nova coleção apresenta bonecas de cabelos coloridos, curtos, longos 

e até raspados. Buscando assim, englobar um amplo leque de belezas e estilos de vida. 

 

 

Figura 1 – Linha Completa Barbie Fashionistas 

Fonte: intagram.com/Barbie 

 

 A marca notou que precisa rever suas estratégias de marketing e de branding. Era 

preciso voltar a gerar identificação com o seu público e com os pais, que estão cada dia  
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mais conscientes das questões de padrões de beleza, estereótipos e representação. E a 

cada ano estavam se distanciando do modelo de beleza apresentado pela Barbie. Tornar 

a criança representada é uma ação social de inclusão. Mas, a estratégia não se resume 

apenas aos apelos por uma sociedade mais representada e igualitária. Ela representa uma 

demanda econômica interna em restaurar os antigos índices de venda da boneca. 

A publicidade da nova linha Barbie Fashionistas é composta por algumas meninas 

– de diferentes padrões de beleza – brincando com os novos modelos e exaltando a 

conexão e representação que as novas bonecas constroem com elas, como a mesma cor 

da pele, dos olhos e o tipo de corpo. Além de evocarem seus sonhos, como ser professora, 

cientista ou astronauta. A Mattel utiliza esses novos valores como estratégia 

mercadológica, tentando passar ao consumidor a mensagem de preocupação com os 

princípios e padrões que chegam até as crianças através da propaganda e do ato de brincar 

em si. 

 É notável que a marca Barbie necessitou se reposicionar e reinventar para tentar 

manter sua fatia no mercado e sua relevância no mundo infantil. As demandas da 

população feminina por mais representações e menor imposição de um estereótipo 

corporal foram fundamentais para que as mudanças na boneca ocorressem. Assim, é 

notório como uma sociedade com um maior fluxo de informações tende a expor suas 

opiniões e demandas de maneira mais eficaz, chegando a atingir as grandes corporações 

e sua forma de produzir.  

 

 
Figura 2 – Comercial Barbie 2016 

Fonte: youtube.com 
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Figura 3 – Comercial Barbie 2016 

Fonte: youtube.com 

 

Considerações  

 

A transformação social é constante. O sujeito agora tem a capacidade de falar e 

ser ouvido, opinar ou discordar e reivindicar uma maior participação. Tudo faz parte de 

uma constante: o cidadão muda, a sociedade também tem que mudar. E essas alterações 

não se restringem mais apenas ao âmbito social, elas alcançam as organizações e seus 

produtos. 

 Vive-se na era do empoderamento do consumidor. Ele agora tem voz e deseja que 

as suas reinvindicações ou elogios sejam escutados, além disso quer maior interação e 

respeito por parte da organização. O mundo mercadológico contemporâneo precisou se 

modernizar e deixar para traz antigos valores já ultrapassados, buscando se conectar e 

criar um vínculo forte com o seu novo consumidor. 

 A possibilidade de expressão que as novas mídias deram a diversos grupos, vem 

alterando profundamente a dinâmica mercadológica das organizações. A mulher durante 

muitos anos foi vista como segundo plano pela sociedade e pelas organizações. A busca 

pela igualdade entre os sexos, o movimento feminista e o empoderamento feminino deram 

voz a indivíduos que antigamente eram criadas para casar e ter filhos.  

Hoje a realidade já é outra. A mulher quer mais, quer ser reconhecida 

profissionalmente, que ter liberdade de ter seus próprios sonhos e desejos.  

Reinvindicações que atingiram parte do imaginário coletivo e que provocaram mudanças 

significativas na sociedade. As reinvindicações por uma maior representação e 

empoderamento feminino alcançaram até a gigante mercadológica Mattel e seu maior 

ícone feminino e infantil, a Barbie. A boneca Barbie nunca foi apenas um brinquedo 

direcionado apenas às meninas, ela com os anos se tornou um signo e um ideal de beleza, 

seguido por centenas de crianças em todo o mundo. 
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Assim, com a nova linha de produtos é possível notar a nova mensagem 

publicitária e como os produtos Barbie sempre estiveram atrelados às condições da 

mulher na sociedade. O comercial de 2016 -  sela a transformação comunicacional e 

mercadológica da Barbie ao apresentar novos tipos de bonecas, com corpos, cores de 

peles e penteados diversos. Essa manobra é reflexo da queda no número de vendas e 

também das intensas reinvindicações que a marca sofria em relação a propagação do ideal 

de beleza da Barbie. 

 É perceptível como a publicidade infantil atinge as crianças, principalmente na 

sociedade atual, onde o consumo dos meios de comunicação pelos pequenos nunca foi 

tão grande. Uma criança brasileira hoje passa mais horas na frente de televisões, 

computadores e tablets do que na escola (CRIANÇA E CONSUMO, 2014). Criando assim 

um desejo consumista precoce e que desencadeia diversas alterações no núcleo familiar. 

 A educação para o empoderamento feminino e a conscientização que há na 

sociedade diversas formas de beleza, sendo nenhuma melhor que a outra, começam no 

ato de brincar. Por isso a importância da reformulação da Barbie. E é esse movimento de 

empoderamento que a Barbie busca criar com a sua nova coleção, tornando a 

representatividade de diversas meninas a mais ampla possível, além de alimentar os 

sonhos infantis, garantindo que as crianças possam ser o que desejar, independente da sua 

forma física ou características estéticas. 
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