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Resumo 

 

Este trabalho aborda um sinal de mudança no posicionamento e nas ações de 

comunicação da boneca Barbie da Mattel, que vem tentando se adaptar aos novos 

anseios sociais cada vez mais evidentes. Tem como foco evidenciar como estas 

tentativas de alcançar identificação podem ser observadas sob a ótica da estética da 

comunicação. Para isso, o trabalho, apresenta abordagens coceituais de “pequenas crises 

do cotidiano” de Gumbrecht, e o ethos discursivo de Maingueneau, com algumas 

referências sobre a experiencia.  
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Introdução 

Com o apoio das redes sociais a internet proporciona uma facilidade de comunicação 

entre pares, que favorece a emergência de certos assuntos em detrimento de outros. E o 

mais importante, não se limita a fronteiras. Fato que promove mudanças no modo como 

as pessoas se relacionam trazendo à tona interesses individuais e coletivos que talvez 

não fossem pauta sem este suporte. A mulher e suas representações são exemplos desses 

assuntos. Podemos tomar como foco a representação da mulher na publicidade que é 

bastante evidente, e é também uma preocupação crescente junto a diversas empresas 

que atuam no mercado com vistas a esse segmento.  

Por consequência da crescente participação da mulher, chamada de protagonismo, 

algumas marcas começaram a ponderar a maneira que representam mulheres em suas 

campanhas, levando em consideração o fortalecimento da presença feminina na 

sociedade e mostrando mais do que estereótipos de sensualidade e beleza padronizados, 

ou serviços domésticos.  

As redes sociais, muitas vezes, palco de debates ou vitrine de opiniões, contribuem 

fortemente para que o assunto seja colocado em pauta. Cada vez que é incitado, o 

assunto ganha força e estimula marcas a se posicionarem diante de um grande público 

consumidor que, aparentemente, tem mais voz, pois pode expressar suas percepções 
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sobre as campanhas livremente. A ocorrência de situações assim já fez com que 

algumas empresas tirassem do ar ou modificassem suas peças publicitárias por conta de 

conteúdo considerado ofensivo ou machista.  

Na intenção de atender a estas reivindicações algumas marcas, como a Avon, 

começaram a apresentar campanhas com conteúdos sobre educação financeira da 

mulher e autoestima (campanha "Beleza que faz sentido"). A marca de absorvente 

Always seguiu o mesmo caminho com a campanha "Like a girl" ("Como uma garota" 

em livre tradução), na qual lançava um novo olhar sobre a mulher. No vídeo algumas 

pessoas são convidadas a fazer algo como correr, jogar ou lutar como uma garota e 

todos agem de maneira caricata e estereotipada relatando fragilidade, apenas as meninas 

entrevistadas agiram naturalmente, demonstrando garra e força. A intenção parece ser a 

de buscar representatividade social, e reverberar como uma marca que entende as 

solicitações de quebra de preconceitos e perpetuação de estereótipos. 

Apesar de algumas campanhas citadas serem direcionadas para públicos de outros 

países, as conexões da internet permitem que sejam vistas e compartilhadas no mundo 

todo, efeito que se traduz em grande volume de audiência para estas marcas globais. A 

repercussão volumosa pode ser favorável como nos casos citados, mas também pode ser 

muito negativa como no caso de campanhas que reforçam estereótipos, pois além das 

discussões em redes sociais evidenciarem esta posição negativa, ela pode refletir em 

quedas nas vendas destes produtos.  

Neste trabalho é abordado este ensaio de mudança no posicionamento e nas ações da 

boneca Barbie da Mattel, que vem tentando se adaptar aos novos anseios sociais cada 

vez mais evidentes. Porém, o foco principal é mostrar como estas tentativas de alcançar 

identificação podem ser observadas sob a ótica da estética da comunicação. Para isso, o 

trabalho, apresenta abordagens coceituais de “pequenas crises do cotidiano” de 

Gumbrecht, e o ethos discursivo de Maingueneau, com algumas referências sobre a 

experiencia.  

 

O ethos da boneca Barbie 

A boneca Barbie é um brinquedo de mais de 50 anos de mercado que se estabeleceu 

justamente por seu caráter de perfeição, de modelo de mulher. Um padrão adotado 

socialmente por influência da mídia e das marcas de produtos relacionados à beleza e às 

mulheres. Desde seu lançamento a boneca vem reforçando um padrão estereotípico de 
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mulher, como dona de casa perfeita, rica, alta e loira, reproduzindo padrões de revistas 

com modelos glamorosas. 

Esta representação foi construída ao longo de toda a história do brinquedo desde o seu 

lançamento. Não apenas nos discursos publicitários das campanhas como também nos 

brinquedos oferecidos para ampliar este perfil característico. É possível dizer que ao 

longo do tempo a marca construiu uma identidade bastante evidente junto ao mercado. 

Características, objetos, discursos entre diversas formas de comunicação que compõem 

o ethos discursivo (MAINGUENEAU, 2008) da marca. Uma experiência que mobiliza 

a afetividade e a sensibilidade do destinatário por meio do discurso. O ethos, aqui, 

apresenta situações discursivas diversas que se estendem a enunciação oral, escrita, na 

modalidade verbal, visual, ou verbo-visual, representando a marca e a boneca e seus 

brinquedos acessórios. 

Desde o seu lançamento a boneca Barbie sempre foi bastante criticada. De início por ter 

formas voluptuosas para uma boneca, o que fazia referência à sexualidade adulta, e 

depois justamente por insistir em padrões de beleza fora da realidade. Mesmo quando 

representada como dona de casa, Barbie tem um padrão milionário de vida, com 

mansões, barcos, fazendas, o que representa uma realidade completamente fora da 

média, e assim, era criticada por promover e incentivar tais padrões.  

Todavia, se os estereótipos utilizados pela publicidade permitem ler com mais facilidade 

uma sociedade, também geram diversos problemas devido ao seu caráter taxativo. Os 

estereótipos designam imagens prontas, e são elementos mediadores na relação do 

indivíduo com a realidade; ao mesmo tempo em que eles se relacionam com a cena 

validada que já está instalada na memória coletiva. (MAINGUENEU, 2008) 

Ao longo dos anos a boneca veio acompanhando algumas mudanças sociais e sendo 

lançada em diferentes profissões, conforme as mulheres foram se inserindo no mercado 

de trabalho, mas os padrões nunca foram abandonados. Com a emergência das 

discussões sobre o papel da mulher na sociedade e os padrões estabelecidos 

midiaticamente em conjunto com o mercado surgiram situações em que o público 

começou a questionar a forma como os produtos vêm sendo apresentados, 

principalmente quando a apresentação reforça padrões de conduta e estereótipos já não 

mais aceitos.  

A partir dessas críticas que, embora importantes, não eram muitas nos anos 60, a Mattel 

começou a produzir a coleção Barbie profissões e a boneca chegou a ter mais de 100 
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profissões diferentes sempre com caracterização emblemática ao longo dos anos 70, 80 

e 90. Novos estereótipos contribuíram para o ethos da marca.  

Entretanto, a partir de 2000 a marca começou a sentir queda nas vendas referente à 

perda de mercado para jogos eletrônicos, o que fez com que a empresa passasse a 

observar com mais cuidado a maneira que o mercado vinha se comportando. As Barbies 

ganharam diferentes cores de pele, de cabelos e ainda, diferentes estilos da moda. As 

mudanças não são apenas nos produtos, mas também no posicionamento de mercado da 

marca, o que reflete em mudanças também na identidade criada desde o início para a 

boneca.  

No caso da boneca Barbie, o ethos foi sendo estabelecido por meio da comunicação 

entre marca e consumidores e das experiências vividas nas representações discursivas 

apresentadas. Destacamos que “O ethos está crucialmente ligado ao ato da enunciação, 

mas não se pode ignorar que o público constrói também representações do ethos do 

enunciador, antes mesmo que ele fale” (MAINGENEAU, 2008, p. 15); e por isso, o 

ethos visado pode não ser o produzido pelo enunciador.  

Para além do ethos, e em relação a uma marca como a Barbie, há também a decisão 

estratégica em se compor uma identidade. Promover o envolvimento dos consumidores 

com a marca é uma estratégia de experiência. Segundo Maingueneu (2008), para que se 

alcance o ethos efetivo (aquele em que o ethos visado seja realmente produzido), é 

necessário que o interprete seja elevado à condição de “fiador”. Aquele que engloba a 

dimensão verbal, mas também as determinações físicas e psíquicas das representações 

coletivas estereotípicas. O caráter e a “corporalidade”.  

(...) o ethos implica uma maneira de se mover no espaço social, uma 

disciplina tácita do corpo apreendida através de um comportamento. O 

destinatário identifica-se apoiando num conjunto difuso de representações 

sociais avaliadas positiva ou negativamente, em estereótipos que a 

enunciação contribui para confrontar ou transformar: o velho sábio, o 

jovem executivo dinâmico, a mocinha romântica... (MAINGENEAU, 

2008, p.18)  

 

Encontramos estas estratégias facilmente nos enunciados das campanhas da Barbie e 

confirmamos com as características dos brinquedos, além de toda estrutura de recursos 

comunicacionais e midiáticos (como filmes, animações, roupas licenciadas, e produtos 

de higiene e beleza, etc.) que são oferecidos para o público. O estímulo e o contato com 

tantos recursos vão promovendo a experiência do consumidor fã com a marca e 

firmando essa identidade.  
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A experiência com a Barbie 

A empresa, muitas vezes, acusada de padronizar a beleza e o modelo de mulher perfeita 

com a boneca Barbie, vem promovendo mudanças em suas campanhas publicitárias na 

tentativa de inovar e mudar esta situação. No primeiro semestre de 2016 a empresa 

veiculou o vídeo de uma ação de sua campanha "Barbie - you can be anything" ("Barbie 

- você pode ser o que quiser" em tradução livre) que aconteceu no Canadá, e convidou 

pais e mães a olharem para a boneca de outra maneira.  

Na ação de Brand Experience registrada em vídeo, a marca convida as meninas a serem 

o que quiserem por um dia perguntando: "O que acontece quando garotas são livres para 

imaginar que elas podem ser qualquer coisa?”.  

 

 
Figura1: Frames do vídeo de Brand Experience no shopping – campanha You can be anything Barbie 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RxI0EH10e_A&t=16s Acesso em janeiro/2017 

Então as meninas escolhiam sua profissão acreditando que iriam ganhar uma Barbie 

profissional de sua escolha, mas ganhavam uma experiência, oferecendo não apenas 

adereços de cada profissão, mas um dia inteiro na profissão com acompanhamento de 

uma profissional.  

A experiência é tão envolvente e emocionante que o vídeo foi visto por mais de um 

milhão de pessoas. O vídeo apresenta uma das ações que a marca desenvolveu, pois o 

lançamento oficial da campanha foi no ano anterior com um vídeo a ser comentado 

adiante.  

 

 
Figura2: Frames do vídeo de Brand experience: You can be anything Barbie, Publicado em 20 de abril de 

2016. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RxI0EH10e_A&t=16s Acesso em janeiro/2017 
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A ação promoveu inspiração da maneira lúdica que a brincadeira com a boneca pode 

trazer para as meninas. A ação assina com a frase: "Quando uma garota brinca com uma 

Barbie, ela imagina tudo que ela pode se tornar." E o vídeo fecha com fotos de 

diferentes profissões. 

 

 
Figura3: Frames finais do vídeo de Brand experience: You can be anything Barbie 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RxI0EH10e_A&t=16s Acesso em janeiro/2017 

 

A experiência com uma marca é algo que promove uma relação entre o consumidor e a 

oferta. Toda marca tem certa relação com seu consumidor podendo promover 

impressões positivas ou negativas. As experiências são sempre sobre ou de algo, são 

referencias intencionadas e simulam o que já é conhecido. (SCHIMITT, 2011) Uma 

experiência se compõe de conhecimento (classificação, análise e razão) que compõe a 

parte intelectual, mas também de percepções sensoriais e sentimentos que contribuem 

para a experiência individual. 

Schimitt (2011) assume que as experiências dos consumidores ultrapassam o consumo, 

e sim podem ser chamadas de experiências do cliente. Significa que a decisão de 

compra, que é racional, é influenciada pela experiência de uso do produto, mas o 

envolvimento com uma marca é promovido pela experiência completa inclusive 

emocional e sensorial, incluindo fantasias, sentimentos e diversão com atividades 

lúdicas de lazer, prazeres sensoriais, devaneios, prazer estético e respostas emocionais. 

Experiences, in contrast, are not merely general evaluative judgments 

about the product or brand (e.g., “I like this product,” “I like this 

brand”); they include specific sensations, feelings, cognitions and 

behavioral responses triggered by specific stimuli in the consumer’s 

environment. (SCHIMITT, 2011, 64) 

 

Então a experiência proporcionada pela marca da boneca com seus consumidores 

promoveu mais do que uma interação, foi uma quebra na proposta já esperada em ações 

de marca. Tudo devidamente documentado para ser postado no canal da Barbie no 

youtube. A disseminação foi tão rápida e o compartilhamento promoveu 1.416.628 

visualizações no mundo todo e muitos comentários. O vídeo posicionou a marca como 

parte da vida dos consumidores e como apoiador de suas escolhas e decisões, 
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estimulando e proporcionando momentos únicos e inesquecíveis. Sentimento 

estimulado também naqueles que assistiram ao vídeo.  

Diferentemente da ideia de Schimitt para a experiência, como a vivência promovida, 

Quéré (2011) apresenta o caráter individual da experiência de modo a destacar as 

sensações individuais e subjetivas de cada ser submetido. Podemos olhar para outra 

ação apresentada pela marca Mattel com esta perspectiva, mesmo sabendo que a 

intenção é promover uma experiência com a marca.  

Em outubro do mesmo ano a Mattel lançou um novo vídeo de experiência com a boneca 

Barbie, com meninas de diferentes etnias. O vídeo, nos moldes daquele já citado, 

apresenta as meninas e uma pessoa lhes pede para contar uma estória qualquer. Na 

condição de entrevistadas e foco de atenção as meninas não conseguem contar nada, 

mesmo que a pessoa insista dando dicas com palavras soltas (princesas, bichinhos, etc). 

As meninas estão em um cenário vazio e não tem nada à sua disposição, apenas a 

pergunta feita para ser respondida para a câmera. Em seguida o vídeo sugere a força da 

brincadeira para a criatividade da criança.  

 

 

Figura4: Frames do vídeo Brand Experience: Power of play Barbie, Publicado em 25 de out de 2016. 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=j8qupuxwKJU Acesso em janeiro/2017 

 

A continuação do vídeo são momentos em que as meninas, mesmo sozinhas, estão 

brincando com uma Barbie. O cenário é apropriado para a ludicidade e ao brincarem 

constroem pequenas estórias para o momento. Então são novamente questionadas a 

contar uma estória, e agora, contam a que acabaram de inventar. 
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Mais uma vez o vídeo teve muitos acessos e os comentários mostram como a audiência 

se identifica com a situação, que apesar de ter sido vivenciada apenas pelas 

protagonistas promove a sensação de pertencimento aquela situação. Este é um dos 

vieses a que se refere Quéré (2011) ao tratar da experiência estética. O fato de nos 

reconhecermos em uma situação é um gatilho para o sensível. O que vemos no vídeo é 

uma situação pela qual já passamos e temos como experiência vivida que, ao assistir, 

passa a ser uma experiência descritiva ou sensível. “No entanto, a compreensão estética 

é antes de tudo uma questão de domínio de técnicas e de exercício de capacidades.” 

(QUÉRÉ ,2011, 27) 

 
Figura4: Frames do vídeo Brand Experience: Power of play Barbie 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=j8qupuxwKJU Acesso em janeiro/2017 
 

O ponto principal tratado aqui é como a marca Barbie utiliza de meios de comunicação 

para consolidar seu ethos e sua identidade junto ao público usando de diferentes 

recursos como a comunicação e a experiência e transforma isso em repercussão. Os 

pontos citados até agora apresentam como a Barbie é vista e como trabalha para 

construir essa imagem.  

 

As pequenas crises da Barbie 

Ao observarmos os pontos levantados sobre a marca Mattel e a boneca Barbie 

percebemos que incorre sobre estes fatos uma mudança de cenário. Apesar de as ações 

terem fundo mercadológico, o que faz todo sentido, pois se trata de uma marca bastante 

conhecida e de um produto com mais de 50 anos de mercado, um novo posicionamento 
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embasado em “provocações sociais” (por consequência daquilo que já é instaurado) 

vem sendo acentuado.  

A Mattel é uma das marcas que vem trabalhando (mesmo que lentamente) com a 

estratégia de quebra de estereótipos e lançando novo olhar sobre a mulher na sociedade 

não apenas por ter, claramente, um público feminino, mas também por ter sentido 

diretamente os efeitos financeiros da aceitação de uma campanha ou produto 

estereotipado.  

Três situações serão utilizadas como exemplo das transformações e que criam pequenas 

quebras na percepção do consumidor sobre a antiga identidade da boneca. Dois são 

vídeos lançados em 2015 (que lança a campanha de 2016 já citada) e 2017 e o terceiro 

recurso são as bonecas mesmo, novos produtos que atendem a novas expectativas de 

mercado, mas surpreendem ao serem oferecidos pela Barbie.  

 

Quebra do quotidiano 

O primeiro vídeo foi lançado antes mesmo das ações de experiência com a marca já 

citadas aqui. Na verdade, foi o lançamento da campanha com base nas redes sociais e na 

Tv. O vídeo que foi feito com câmeras escondidas em diferentes locais: uma faculdade, 

um museu, um consultório veterinário e até no aeroporto, mostra meninas em funções 

de executivas, professora universitária, paleontóloga entre outras profissões. Além de 

colocar meninas em papeis de adultos, coloca a representação destas meninas em 

situações diversas de profissões que saem do estereótipo da dona de casa ou da sedutora 

e bela. O que consideramos uma pequena crise diante da identidade reconhecida pelo 

público. Uma vez que ela se opõe ao fluxo da nossa experiência cotidiana, os momentos 

da experiência estética se parecem com pequenas crises. (GUMBRECHT, 2006, 51) 
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Figura5: Frames do vídeo lançamento da campanha You can be anything Barbie Publicado em 8 de 

outubro de 2015 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=l1vnsqbnAkk Acesso em 

06/01/2017. 

 

No vídeo, podemos verificar a quebra de cotidiano em todas as situações apresentadas, 

já que são surpreendentes no local em que aconteceram as cenas. No início do vídeo a 

entrada de alunos da faculdade tomando seus lugares e percebendo que a professora é 

uma menina pequena que se apresenta para a aula. Ou na segunda cena em que a 

garotinha se apresenta como a veterinária que vai fazer o atendimento e o cliente acha 

estranho e questiona, ou ainda, o time de futebol masculino que tem como treinadora 

uma garotinha, e no aeroporto uma pequena executiva. O fato de provocar um 

estranhamento da situação, a nosso ver, insere o participante da cena em uma experiêcia 

estética.  

O conteúdo da experiência estética seriam os sentimentos íntimos, as 

impressões e as imagens produzidos pela nossa consciência - enquanto 

inacessíveis aos nossos mundos historicamente específicos. A impressão 

de uma "finalidade sem fim", por exemplo, "Ser desvelado" ou de um om 

objeto e seu conceito e sua "aparência", uma vez que são desvinculados 

do seu contexto. Diferentemente desse conteúdo, os objetos da 

experiência estética seriam as coisas suscetíveis de desencadear tais 

sentimentos, impressões e imagens. O templo grego, no ensaio de 

Heidegger, por exemplo, ornamentos de papel de parede e o mar para 

Kant e, de acordo com Seel, qualquer objeto. As condições da 

experiência estética são circunstancias situacionais historicamente 

específicas nas quais a experiência estética estaria baseada. 

"Desinteresse", por exemplo, isto é, a distância diante de todos 

os propósitos práticos que nós viemos adotando como uma condição 

universal da experiência estética (mesmo se tudo indica que se tornou sua 

pressuposição na cultura ocidental somente desde o século XVIII). E, 

finalmente, podemos chamar de efeitos da experiência estética 

as consequências e as transformações decorrentes da experiência estética, 

que permanecem validos além do momento exato em que ocorrem. Um 

desses efeitos seria a impressão de independência e liberdade que resulta 

da detecção de potencialidade até então escondidas das coisas, ou a 

serenidade (Gelassenheit) enquanto o estado de espírito que Heidegger 

associa à experiência estética. (GUMBRECHT, 2006, 52)  
 

Diferentes profissões são apresentadas de maneira a quebrar o cotidiano de quem estava 

na cena. As reações das pessoas no contexto criado é bastante curiosa, pois sai do que se 

conhece como normal uma garotinha ser a responsável ali. As reações na experiência 

são também uma cracterística estética (QUÉRÉ, 2011) e incontrolaveis quando imersas 

em uma atmosfera, como a do vídeo. 

Entretanto, o estranhamento não ocorre somente por parte das pessoas que estão na 

cena, acontece também com quem está assistindo ao vídeo. Ele corre com as meninas 

trabalhando no lugar de adultos como se dominassem o que estão fazendo, apesar de 

algumas piadinhas trazerem referência à infância. 
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Figura6: Frames do vídeo lançamento da campanha You can be anything Barbie.  Alcance de 24.810.309 

visualizações Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=l1vnsqbnAkk Acesso em 06/01/2017. 
 

Ao final do vídeo, a garotinha que estava dando aulas na faculdade aparece dentro do 

seu quarto com a mesma roupa e com a sala montada de bonecas, assim percebemos que 

a cena da faculdade era a brincadeira dela. Ela poderia imaginar o que queria ser. A 

criança brincando no quarto não é algo que sai do normal é ordinário, mas a criança 

dando aulas para adultos na faculdade sim. A presença das crianças nos locais promove 

um estranhamento e a reflexão ou questionamento.  

 

 

 
Figura7: Frames do vídeo lançamento da campanha You can be anything 

Barbie Publicado em 8 de outubro de 2015 Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=l1vnsqbnAkk Acesso em 06/01/2017. 

 

As meninas fora de seu contexto, a situação inesperada, e o efeito da ação e do vídeo na 

audiência promove uma impressão única, uma experiência estética. Mais que nunca, 

talvez (e devido a esta saudade pelo grão do mundo), estamos dispostos a 

aceitar qualquer objeto cotidiano como um objeto de experiência estética - mesmo se 

não nos esquecemos completamente da ideia de que certos objetos são feitos e, por isso, 

especificamente aptos a desencadear a experiência estética. (GUMBRECHT, 2006, 53) 
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Mudanças no ethos 

Antes do segundo filme, devemos perceber que a estratégia da Barbie é se aproximar 

dos seus consumidores, tentando atender as demandas sociais cada vez mais populares, 

então a Mattel lançou em 2016, uma coleção de bonecas Barbie chamada Fashionistas 

novos corpos. A linha de bonecas apresenta três tipos de corpos diferentes dos padrões 

da Barbie tradicional: são o Tall, o Curvy e o Petit, corpos mais parecidos com os das 

mulheres reais. 

 

 
Figura8: Bonecas da nova coleção Fashionistas Publicado em 28 de março de 2016 Disponível em: 

https://www.mattelcorporation.org Acesso em 06/01/2017. 

 

Não é a primeira vez que a marca tenta aderir às pressões sociais promovidas nas redes 

sociais. A boneca já teve versões de empresaria bem sucedida, de esportista, mas suas 

famosas medidas corporais nunca deixaram de ofuscar essas tentativas. Neste 

lançamento, vemos mais uma tentativa, porém há mais um recurso transformador para 

o posicionamento, os esforços não são exclusivos. A comunicação está contribuindo 

para a formação de uma identidade mais adequada ao novo perfil social da mulher.  

Todas as características das bonecas, das roupas aos acessórios, e das formas aos tons de 

pele, são recursos que buscam promover a aproximação com o consumidor. Há uma 

transição da ascendência de um estereótipo de perfeita dona de casa para uma mulher 

comum, em diferentes instâncias, mais próxima do real (ethos visado), em busca de um 

perfil aceito e admirado (ethos efetivo). O “fiador” entre o ethos visado e ethos efetivo, 

nesse caso, será a criança que escolhe o brinquedo. Ou, como no caso do vídeo de 2017, 

que será apresentado, quem assiste.  

A aparência das novas bonecas promove a afinidade entre o que as crianças conhecem e 

o que veem com sua imaginação sobre o mundo real. É, portanto, mais um recurso, na 

construção de um novo ethos. Aquele em que a marca compreende e apoia a quebra de 

estereótipos, mesmo que seja apenas discursivamente. 
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Mudança no quadro 

O vídeo mais recente da marca com efeito de experiência estética foi lançado em 

janeiro de 2017, e chama-se “Dads Who play Barbie” (em tradução livre: Pais que 

brincam de Barbie). Ele começa com o depoimento de alguns pais contando sobre sua 

relação com os filhos, quando as brincadeiras são em sua maioria “coisas de meninos”, 

e sugere a interrupção para um momento Barbie. Um dos pais inclusive diz que brinca 

de bonecas com a filha, mas será o Ken enfatizando, somente o Ken (boneco da 

coleção Barbie). 

A sequência do vídeo desconstrói a ideia de brincadeiras de meninos e de meninas, 

quando mostra os pais no chão, no quarto sobre a cama, ou no jardim brincando de 

Barbie (com a boneca mesmo, não como como o esperado). Inclusive fazendo voz mais 

fina para representar a moça. A constituição desse cenário, os ornamentos, os recursos 

são voltados a demonstrar que os pais (que já foram meninos) podem brincar 

tranquilamente com suas filhas. Os pais muitas vezes são a projeção dos filhos e é isso 

que o vídeo promove. Sutilmente a quebra de estereótipo ligado à brincadeira de 

bonecas.  

 

 
Figura9: Frames do vídeo Dads who play Barbie Publicado em 22 de jan de 2017  994.175 visualizações  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=j8qupuxwKJU Acesso em janeiro/2017 

 

Esta experiência estética engloba os recursos apontados por Gumbrecht (2008) sobre a 

quebra do cotidiano. Ele afirma que as expectativas do cotidiano não precisam de 

erudição, o que antes era considerado sublime e precisa de muito conhecimento sobre 

para se compreender se torna exclusivo e não inclusivo, ao contrario dos objetos do 

cotidiano. 

O prazer de brincar com a filha e passar o tempo com ela é para ser apreciado, tanto que 

termina com a frase “Time spent in her imaginary world is an investimento in her real 
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world.” Algo como: o tempo que se gasta no mundo imaginário dela é um investimento 

em seu mundo real. O vídeo comove ao demonstrar isso, e dispara as sensações da 

audiência, pois sai do plano primário apresentado no cotidiano nos comportamentos que 

acontecem normalmente, e entra no plano estético que vem em segundo 

com consciência disso. É o que acontece no vídeo, o destaque de algo do cotidiano, que 

é do primeiro plano para  que o segundo se sobressaia, o prazer de brincar juntos.  

 

Considerações finais 

As representações de mulher que a empresa Mattel oferece em suas bonecas Barbie 

sempre foram alvo de críticas. Ao longo dos anos seus brinquedos foram se adaptando e 

tentando atender aspectos sociais importantes, já que a boneca é promotora de projeções 

para a criança, mas não houve muito êxito já que a boneca nunca mudou sua 

representação oficial.  

A partir de 2015, foi possível perceber algumas mudanças na comunicação feita para a 

boneca e nas estratégias de encantamento realizadas em ações com a intenção de 

envolver novamente o público, que vinha se perdendo em jogos eletrônicos e digitais. 

Reformulou-se o produto e a comunicação. As experiências são o foco da nova 

identidade, e tudo é registrado e postado nas redes sociais.  

O fato é que se observarmos a estratégia como um todo, desde o lançamento desta 

campanha (You can be anything), veremos uma transformação das ações e as mudanças 

no posicionamento, no ethos e na forma de comunicar. Essas características, são a 

quebra do estereótipo da representação da mulher (como é vista socialmente a Barbie), a 

quebra de pré-conceitos estabelecidos por padrões e gênero, e a quebra do estereótipo 

do pai macho.  

Os efeitos de sentido produzidos neste caso são os do pertencimento, a afinidade e a 

identificação com o que é mostrado. A experiência sensível promovida pelos vídeos na 

audiência promove a proposta de poder ser o que quiser.  

Desta forma a publicidade gerada articula os efeitos de presença das cenas dos vídeos 

disseminando por contágio e contaminação, promovendo experiências sensíveis a partir 

da identidade nas redes sociais. O ingresso no mundo da Barbie reforça que o ethos 

visado, vai se tornando um ethos efetivo, sempre sendo articulado com as experiências 

de marca promovidas.  
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As mídias sociais estimulam um novo modo e fazer comunicação atraindo 

investimentos grandiosos para alcançar cada potencial consumidor. A estratégia para a 

boneca Barbie é estar no ambiente digital, local onde encontramos jogos e brincadeiras 

que facilmente levam o consumidor da boneca, mas promover uma identificação que 

atraia para os produtos novamente. Com vídeos de experiências proporcionadas e novos 

ideais para a marca, aos poucos vai contagiando de modo sensível sua audiência.  
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