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RESUMO 

 

 A boneca Barbie, a partir dos anos 1960 tornou-se um ícone cultural (BEIGBEDER, 2000) 
por integrar a história da moda e da sociedade, a um contexto maior, pelas suas versões com 
acessórios e figurinos copiados mundialmente, os quais, muitas vezes, criaram polêmicas pelo 
padrão de beleza inatingível. Assim, pela contínua popularidade entre crianças e adultos, a 
pesquisa estuda a inserção da boneca na Internet e as abordagens da cobertura jornalística dos 
50 anos da Barbie nos sites das revistas jovens Capricho e Atrevida. Considerando-se a 
relação entre cultura do consumo, moda e comunicação na pós-modernidade 
(FEATHERSTONE, LIPOVETSKY, BAUMAN, BARNARD), parte-se de um mapeamento 
dos espaços e das notícias do evento no cinqüentenário da boneca (Março, 2009) na internet. 
Especificamente, a observação deter-se-á no conteúdo e na linguagem (especificidades do 
jornalismo online), no intuito de verificar se e de que forma contribuem para fortalecer a 
imagem da boneca na pós-modernidade. 
 

Palavras-chave: Barbie; Moda; Cultura do consumo; Internet 

 

 

ABSTRACT 
 
The doll from the 1960s has become a cultural icon (BEIGBEDER, 2000) to integrate the 
history of fashion and society in a larger context, its versions with accessories and costumes 
copied worldwide, which often have created controversy by the standard of beauty 
unattainable. Thus, the continued popularity among children and adults, research studies the 
integration of the doll on the Internet and newspaper coverage approaches the 50th 
anniversary of Barbie from the journals and young Capricho Atrevida. Considering the 
relationship between consumer culture, fashion and media in postmodernity (Featherstone, 
LIPOVETSKY, BAUMAN, Barnard), part is a mapping of places and news of the event on 
the fiftieth anniversary doll (March 2009) in Internet. Specifically, the observation holds will 
be the content and language (specific to online journalism) in order to determine whether and 
how they contribute to strengthening the image of the doll in postmodernity.  
 
Tags: Barbie, Fashion, Consumer Culture, Internet
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1 INTRODUÇÃO 

 

A boneca Barbie fez parte da infância de muitas meninas. Enquanto os meninos 

se divertiam com os carrinhos, as meninas brincavam com as bonecas. Quem não teve 

uma Barbie quando criança? Ou então quem já não a desejou? Ou ainda, quem não 

sonhou em ter os cabelos sedosos da boneca, a cinturinha fina ou as pernas longas? Sem 

falar na infinidade de roupas que podiam ser vestidas nela. A Barbie é até hoje, um 

objeto que não envelhece, que desperta sonhos nas crianças e gera polêmicas entre os 

adultos. E é exatamente por sua importância histórica na sociedade de consumo, que a 

escolhemos como objeto de estudo. 

Visando cumprir os objetivos desta pesquisa, o trabalho foi organizado em três 

capítulos. O primeiro, O Surgimento da Barbie, traz a definição de toda a história da 

boneca desde seu surgimento em 1949 e também a origem da sua marca própria em 

diversos segmentos. O capítulo também tem a finalidade de apresentar a forma e o seu 

tão temido padrão de beleza inatingível, da boneca ser referência de moda em todas as 

décadas, marcando fatos históricos e presença forte nas discussões de cultura de 

consumo. 

O capítulo “A internet e as mudanças na comunicação”, traz uma análise acerca 

do Jornalismo on-line, juntamente com a internet. Nesse momento da monografia 

percebe-se o modo que se trabalha esse tipo de jornalismo no veículo sem fronteiras que 

é a internet, trazendo assim a história do jornalismo digital e da Internet no Brasil. 

Nesse capítulo autores como Manuel Castells, Luciana Moherdaui e JB Pinho foram 

utilizados. 

 O capítulo “Barbie na Internet” é uma grande busca sobre a maioria dos 

assuntos que a boneca abrange na web, juntamente com a descrição da cobertura 

jornalística dos 50 anos nos sites das revistas. Esse é o principal procedimento da 

pesquisa. Parte-se de um mapeamento inicial das notícias do evento de cinqüentenário 

da boneca (Março, 2009) nos sites das revistas jovens Capricho e Atrevida. 

Especificamente, a observação deter-se-á no conteúdo e na linguagem dos mesmos, no 

intuito de verificar de que forma as matérias publicadas sobre o tema contribuem para 

fortalecer a imagem da boneca nos dias de hoje. Utilizando as características do 

Jornalismo Digital a pesquisa busca verificar se os recursos possíveis da noticia da web 
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estão sendo explorados, assim contribuindo para a melhor aproveitamento do meio 

digital. 
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2 O SURGIMENTO DA BARBIE 

 
A barbie foi criada pelo casal fundador da empresa norte-americana Mattel, Ruth 

Handler e seu marido Elliott em 1959. A idéia foi de Ruth, ao ver sua filha Barbara 

brincando com bonecas que só tinham formato de bebes e crianças. Mãe de três filhos, 

Ken, Skipper e Barbara, ela não teve dúvida quanto ao nome da nova boneca: Barbie, o 

diminutivo de Barbara. A tarefa de criar uma boneca adulta coube a Jack Ryan, um 

designer de talento que apreciava belas loiras. 

O lançamento oficial da Barbie foi realizado na Feira Anual de Brinquedos de 

Nova York, em 9 de março de 1959. A boneca nasceu com o corpo de manequim: 

longas pernas e cintura fina, medidas perfeitas para os seus 29 cm de altura, pele 

marfim, olhos azuis amendoados, maquiagem pronunciada e vestida com um maiô 

listrado em preto e branco, (Figura 1) determinando-se um símbolo de beleza e 

juventude1. 

 

                                         Figura 12 
 

Historicamente por sua vez, Barbie não é a primeira boneca adulta. Informações 

no site da folha3, revelam que em 1955, na Alemanha, Max Weissbrodt e a firma O. & 

                                                 
1 www.almanaque.folha.uol.com.br/barbie 

 
2 A primeira Barbie. (www.almanaque.folha.uol.com.br/barbie) 
 
3 www.almanaque.folha.uol.com.br/barbie 
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M. Hausser fabricaram a boneca Lili, que era vendida em tubos de plástico transparente 

e vinha com um exemplar do jornal alemão BILD. Lili não tinha, porém a sensualidade 

das formas físicas de Barbie, e, a exemplo de outras bonecas adultas que tenham 

surgido, não se manteve no mercado, caindo logo no esquecimento. O grande público 

consumidor de Barbie são crianças. Somente mais tarde surgirão os colecionadores e os 

produtos com a marca Barbie. 

Em 1963, apenas quatro anos depois de ter sido criada, já é formado o primeiro 

fã clube. O pesquisador Frédréric Beigbeder (2000) confia no sucesso da boneca ao fato 

dela apresentar-se como o ideal de juventude dos Estados Unidos. Naquele tempo a 

moda era ditada pela França (e é ainda hoje). Muito da indústria da moda vem dos 

desfiles e das marcas francesas, sendo considerado o “templo da moda”. E foi nos 

desfiles de grandes costureiros de Paris, que Charlotte Johnson, a primeira estilista da 

Barbie, inspiraria os modelos que substituiriam o famoso maiô com listras da boneca 4. 

Os anos 60 corriam e a Barbie era a típica garota americana, com seu “twin-set”5 

de lã, faixas no cabelo e perucas que vinham em três cores: loura, castanha e ruiva 

(Figura 2). Levando em conta a estrutura social daquela época, a exemplo das mulheres 

daquele tempo, coube a boneca adulta o papel das jovens senhoras do momento, pois a 

única representação que podia ser feita era pela moda, já que a participação da mulher 

na sociedade era limitada. Como falamos de anos 60, quando ainda não imaginávamos 

mulheres independentes, no ano de 1961 foi criada uma versão masculina de boneco 

adulto, para ser o namorado de Barbie. O boneco se chamou Ken por ser o nome do 

único filho homem dos Handler. Ele lembrava o ator de cinema Troy Donahue. Ken 

também sempre acompanhou a moda da época, munido de vários modelos e acessórios, 

além de variar o corte do cabelo. Como curiosidade, os primeiros 340 mil exemplares da 

Barbie foram vendidos a três dólares.  

 

                                                 
4 www.mundowalmart.com.br/?tag=promocao-barbie 
5 Aplica-se ao conjunto de suéter e casaquinho, ambos no mesmo material. 
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Figura 26 
 

A indústria de brinquedos e, claro, da Barbie, acompanhou o desenvolvimento 

de uma cultura genuinamente jovem, as mudanças na moda, música e estilo de vida 

também, como quando desponta o modelo Twiggy (Figura 3), em 1967. Foi criada uma 

boneca na homônima inglesa que revolucionava o visual feminino com cabelos curtos, 

vestida de mini tubinho da cor clara e botas amarelas, no estilo londrino da época, 

moderna e divertida. Em 1963, Barbie ganha uma amiga, a Midge. Ao longo desta 

década, se destaca ainda o surgimento da irmã- boneca Skipper (1964), Allan (1964) e 

Francie (1966) que no ano seguinte ganharia uma versão negra, e em 1968 passaria a se 

chamar Christie, também de pele negra7. 

 
 

                                                 
6 Barbie Ruiva dos anos 60. (www.almanaque.folha.uol.com.br/barbie) 

 
7 www.ruadireita.combarbie-50-anos-a-criar-sonhos 
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Figura 38 
 

Durante os anos 70, foi criada mais uma "amiga" da Barbie que foi chamada de 

Stacy, e a Barbie, adotou um visual hippie, muito em evidência na época. Em 1972, ela 

ganhou um trailer, passaporte para uma vida mais próxima à natureza, com suas saias de 

retalhos e vestidos românticos estilo Laura Ashley9. 

Em 1970 estamos em um momento Flower Power
10, em que o visual mais 

natural entra em alta com a proliferação de ideias hippies. Então é criada a Malibu 

Barbie (1971) e após as Hawaian Barbies (1975)11. Também em 1970 surge a Living 

Barbie e Skipper, cujo corpo era totalmente maleável.  

Os anos 80 foram marcados pelo glamour e mistura de proporções das roupas. 

Barbie apareceu em versão seriado Dallas, com cabelo estilo Farrah Fawcet12 tudo com 

muito glitter13 e lábios vermelhos. Mangas bufantes e blusas transparentes faziam parte 

do figurino. Em 1982, a maquiagem virou item obrigatório e já fazia parte dos 

acessórios da boneca, que se tornou muito mais glamorosa. Foi nesse período que se 

iniciou a produção de bonecas para colecionadores.  

A mania fitness da década, o estilo alegre das roupas, a mulher de negócios, o 

glamour dos modelos de festa, os símbolos pop da época, como as cantoras Madonna e 

                                                 
8 Twiggy de mini saia. (www.importasederepetir.blogspot.com) 
9 www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,boneca-barbie-celebra-50-anos-como-icone-cultural 
10 Significa força das flores, um slogan usado pelos hippies dos anos 60 até o começo dos anos 70 
como um símbolo da ideologia da não-violência e de repúdio à Guerra do Vietnã. 
11 www.modaagain.wordpress.com 
12 Modelo de beleza na época, que ficou famosa com o seriado “As Panteras”. 
13 Brilho em pó. 
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Whitney Houston, e outros famosos completaram o cenário dos anos 80. Foi também 

nessa década que teve início a coleção étnica, com Barbies vestidas de roupas típicas de 

vários países. Exemplos: México, Chile, Jamaica, Brasil, Inglaterra, Holanda, França, 

Itália, Japão e Nigéria tiveram suas Barbies nacionalistas. Então, a boneca prosperou e 

entrou na sociedade de consumo e foram feitas casas de plástico especialmente para ela, 

um carro e um guarda-roupa de griffe. 

Barbie chegou aos anos 90 dirigindo uma Ferrari, com os cabelos mais 

compridos e roupas mais sofisticadas. Ainda em 1992, sempre politicamente correta, ela 

se candidatou à presidência dos Estados Unidos. Entre os diversos estilos adotados pela 

boneca, estavam a Barbie rap, roqueira, salva-vidas, médica, dentista, ginasta e uma 

“super-Barbie”, com capa cor-de-rosa. Em 1996, ela ganhou uma amiga paraplégica, 

Becky, que vinha com uma cadeira de rodas. Ken, o eterno namorado, não ficou para 

trás, ganhou uma versão do famoso ator Brad Pitt em 1999. Nesse mesmo ano, as tops 

Claudia Shiffer e Naomi Campbel também ganharam suas versões da boneca. Dotada de 

um corpo mais flexível, Barbie chegou ao ano 2000 como uma mulher moderna, que 

trabalha, e por isso precisa de vários novos acessórios, como computador e celular. Um 

modelo comemorativo foi lançado para comemorar os 40 anos da boneca, que vem 

usando um vestido longo preto com detalhes em prata e um buquê com 40 rosas 

vermelhas. 

Em 2003, a empresa Mattel lançou uma linha paralela da Barbie, a My Scene. A 

boneca ganhou uma cara mais jovem e moderna, tudo para conquistar as meninas que 

preferiam bonecas mais ousadas, como as Bratz. A partir de 2006, a Barbie ganha uma 

nova cara: mais adolescente, que adora esportes e moda. E para provar mais uma vez a 

sua popularidade, um modelo da boneca, de 1959 foi vendido por US$ 27.450 mil 

dólares em um leilão nesse mesmo ano. Já em 2007, a Mattel lançou a nova geração da 

Barbie, que misturava a boneca com o iPod. 

No final de 2008, as vendas de Barbies caíram mais de 20%. A fama da boneca 

resiste, abrindo uma loja em Xangai, na China, especializada em Barbies. Possui seis 

andares e traz quase 900 modelos diferentes da boneca. O estabelecimento tem spa, bar 

e estúdio, e os fãs da Barbie podem experimentar trajes do guarda-roupa da boneca em 

tamanho grande. A Mattel planeja mais lojas do tipo em outras partes do mundo, mas 

não nas mesmas dimensões que a recém-inaugurada em Xangai.  
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Na segunda-feira, dia 9 de março de 2009, a boneca completou 50 anos. A 

fabricante de brinquedos Mattel vendeu mais de um bilhão de bonecas do tipo Barbie, 

desde que ela foi apresentada ao mundo. O formato do corpo, busto grande e cintura 

muito fina, sempre foram criticados por supostamente representar uma imagem 

inalcançável para as meninas. Notamos que a Barbie sempre chamou atenção, seja de 

crianças, que a veneram, seja a dos adultos, que, muitas vezes criticam a estética 

corporal da boneca 

 

2.1 REFERÊNCIA DE MODA E A CULTURA DE CONSUMO 

 

A Barbie é um produto típico de uma cultura de consumo. É uma mercadoria 

que está a 50 anos no mercado com credibilidade, vemos que a garantia do 

estabelecimento do novo está na obsolescência programada dos produtos. A sociedade 

contemporânea apela pelo novo, assim descartando o velho, por exemplo: um celular 

logo é substituído por um com mais funções, mais atualizado. “Há uma indústria 

cultural que se organiza sob o princípio soberano da novidade correspondente um 

consumo excepcionalmente instável; mais que em toda parte reina a inconstância e a 

imprevisibilidade dos gostos” (LIPOVETSKY, 1989. p. 205). 

Barbie sempre foi símbolo de sucesso em todas as suas versões: se a versão é 

esportista, traz junto uma medalha, se for executiva, aparece em companhia da mais 

moderna tecnologia, se for atriz de cinema, traz em sua mão uma pequena estatueta do 

prêmio máximo do cinema, o Oscar. 

 
A inserção destas [formas simbólicas] em contextos sociais, implica 
que, além de serem expressões de um sujeito, essas formas são, 
geralmente, produzidas por agentes situados dentro de um contexto 
sócio histórico específico e dotados de recursos e capacidade de vários 
tipos (THOMPSON, 1995, p.193). 

 

O consumo é cultura da sociedade atual. A divulgação midiática nos lembra 

disso a todo o momento. A cultura corporativa também é visível no mundo de Barbie: 

vem com computador, cartão de crédito e celular, tudo isso muito antes de estarem ao 

alcance do grande público. Isso evidencia que a boneca prosperou na sociedade de 

consumo. Foram feitas casas de plástico especialmente para ela, um carro, um guarda-

roupa de griffe e ela ganhou até um namorado, Ken (BEIGBEDER, 2000).   
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Segundo o autor Mike Featherstone (1995, p. 99), podemos falar dessa cultura 

também como a estetização de vida cotidiana. A arte pode estar em qualquer lugar ou 

em qualquer coisa, essa cultura também pode transformar a vida em uma arte. Essas 

contraculturas artísticas e intelectuais, em uma vida de consumos estéticos e nessa 

necessidade de dar um prazer estético para a vida em si, deveriam ser associadas a esse 

desenvolvimento geral do consumo de massa, à busca de novos gostos e sensações e a 

construção de estilos de vida particular.  

Para este autor, a estetização de vida também gera o fluxo veloz de signos e 

imagens que saturam a trama da vida cotidiana na sociedade. A centralidade da 

manipulação comercial das imagens, mediante a mídia em geral, determina uma 

constante reativação de desejos por meio de imagens, então a sociedade de consumo não 

deve ser vista apenas como divulgadora desse materialismo dominante, ela também 

confronta as pessoas com imagens-sonho que falam de desejos e fantasiam muitas vezes 

a realidade (FEATHERSTONE, 1995, p.100). Isto significa dizer que as imagens e 

informações de moda e (ou) sobre padrões de beleza e estéticos, por exemplo, que 

predominam em diversos veículos de comunicação hoje, especialmente na internet, que 

reflete em um cenário de alcance mundial. 

O pesquisador Gilles Lipovetsky (1989) afirma que o ciclo de vida médio de um 

sucesso musical oscila normalmente entre três e seis meses, raros são os best sellers 

cuja duração de sucesso ultrapassa um ano. Neste sentido, a Barbie é um ícone cultural, 

um marco na contemporaneidade. 

Na tese “44 Anos de Barbie: Uma visão de comunicação no imaginário da 

contemporaneidade” (SCHUH, 2002), é abordado a questão da boneca no imaginário, 

com ênfase nas questões de identidade e gênero. O trabalho busca rever a história, 

verificando aspectos da comunicação, do comportamento e da cultura da sociedade 

contemporânea. Segundo a autora Cátia Schuh (2002), Barbie é um brinquedo, 

fisicamente não passa de uma boneca com estereótipo de mulher adulta, cercada por 

roupas, carros, móveis e acessórios específicos para ela.   

No plano imaginário, Barbie não é um modelo de mulher e sim de beleza de 

mulher; seu mundo não é uma coleção de brinquedos e sim de um protótipo de vida 

perfeita; desejos materializados do que se deseja ter ou ser (SCHUH, 2002). Esse 

protótipo de beleza gera polêmicas por ser inatingível, e parte desse tema o que iremos 

abordar no capitulo seguinte. 
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2.2 O PADRÃO DE BELEZA BARBIE 

 
A moda está sempre presente no nosso dia-a-dia, considerada uma das principais 

tendências de consumo do século. É composta de diversos estilos que podem ter sido 

influenciados sob diversos aspectos, entre eles a boneca Barbie.  Nesse processo o 

estudioso Malcolm Barnard (2003) relata a importância da moda para a construção de 

uma imagem, tanto para fins de comunicação, expressão individual, importância sócio-

econômica ou status, como para definição do papel da sociedade. O autor afirma ainda, 

que a moda e a indumentária, como comunicação, são fenômenos culturais no sentido 

de que a cultura pode ser ela própria entendida como um sistema de significados, como 

as formas pelas quais as experiências, os valores e as crenças de uma sociedade se 

comunicam através de atividades, artefatos e instituições. 

Barbie é um protótipo de beleza. Ela habitou a infância da maioria das meninas 

há meio século, tornou-se um verdadeiro clássico em nossa sociedade na imposição do 

padrão de beleza. Porém, suas medidas são humanamente inatingíveis, pois se 

projetadas em um corpo humano seriam medidas como: 96 de busto, 45 de cintura e 83 

cm de quadris, com peso inferior a 50 kg (BEIGBEDER, 2000). 

“O achado mais importante dos criadores de Barbie foi, evidentemente, ter feito 

dela a primeira top model” (BEIGBEDER, 2000, p.6). A citação desse autor relata que 

muito antes da era das modelos, Barbie já era símbolo de beleza e elegância. Podemos 

dizer que milhões de meninas do mundo inteiro gostariam de ser como a Barbie, nela 

projetaram seus sonhos, fantasias e o tão desejado padrão de beleza que rompe 

(totalmente) o tradicional padrão das mulheres. Ela é um mito, modelo criado à imagem 

e semelhança da perfeição, que leva uma vida perfeita, desejada e sonhada pela maior 

parte da população. Porém o fato dela não existir, de ser uma boneca, a mitifica 

(SCHUH, 2002).  

No slogan da Mattel “Barbie, tudo o que você quer ser”, nos mostra algo 

controverso: pois sabemos que nunca iremos realmente “ser” como ela. “A grande força 

de Barbie é precisamente não ser possível na vida real (...) a boneca se vangloria de seu 

próprio artifício” (BEIGBEDER, 2000, p. 6). Nessa forma, evidencia-se que a Barbie 

deixou de ser apenas um brinquedo, ela passou a ser um ídolo de culto ao longo de 

várias gerações.  
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Nesta perspectiva, a Barbie pode ser entendida como um fenômeno sociocultural 

que expressa os valores da sociedade através dos figurinos, usos, hábitos e costumes 

(BARNARD,2003). Ela mostra a moda como história em todas as décadas. Por sua vez, 

ao mesmo tempo em que sua trajetória contempla e contextualiza de um lado o 

desenvolvimento da moda na sociedade, outro institucionaliza um padrão de beleza e 

juventude irreal e perverso. 

A boneca, que inserida em um processo social, segundo Lipovetsky (2000, 

p.160): “A maioria dos tratados afirma que a beleza é não apenas um direito natural das 

mulheres, mas sim um dever”. E realmente a beleza é apresentada como um dos poderes 

femininos, um poder que pode reinar nas escolhas masculinas. A questão da beleza 

feminina se reveste de um significado político, desconstruir a beleza equivale a analisá-

la como um instrumento de dominação (LIPOVETSKY, 2000). O autor ainda ressalta 

que assim como o dever do homem é trabalhar para dar sustentação à família, as 

mulheres têm o dever de ser bela, de conservar a juventude. 

 
O momento democrático do belo sexo não coincide apenas com uma 
produção e um consumo de massas dos produtos de beleza. Ele vem 
também acompanhado de um novo sistema de comunicação e de 
promoção das normas estéticas de que a imprensa feminina constitui, 
há um século, a parte essencial (LIPOVETSKY, 2000, p.154). 

 

O público feminino é um grande alvo para o mercado mundial de perfumarias, 

jóias, roupas de grifes, lingeries, produtos para a pele, para o cabelo, dentre outros. E 

mais uma vez, constatamos que estes objetos promovem que a mulher deve tentar ser 

sempre linda e saudável. 

Quanto mais se impõe essa norma de corpo magro e jovem, mais as pessoas são 

comprometidas com a busca da novidade, a fazer escolhas de produtos emagrecedores 

(LIPOVETSKY, 2000).  

Superexposição midiática das imagens ideais do corpo feminino, 
despotismo da magreza, multiplicação dos conselhos e dos produtos 
de beleza: a cultura do consumo e da comunicação de massa coincide 
com a ascensão ao poder das normas estéticas do corpo 
(LIPOVETSKY, 2000, p.144). 

 

O autor apresenta as duas normas que dominam a nova galáxia feminina da 

beleza: o não engordar e o antienvelhecimento. São esses os produtos que estampam 

prateleiras e ocupam o topo de vendas. Essa febre da beleza e o culto ao corpo se 
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intensificam ao longo das décadas, acompanhada por um deslocamento de prioridade, 

uma nova economia das práticas femininas da beleza que institui essa relação com o 

corpo (LIPOVETSKY, 2000). A preocupação feminina em querer sempre parecer 

jovem não é recente, porém “o corpo e a sua conservação é que mobilizam cada vez 

mais as paixões e a energia estética feminina” (LIPOVETSKY, 2000, p.131).  

A estética da magreza ocupa um lugar grandioso desse novo planeta da beleza 

segundo Lipovetsky (2000), estamos cercados de dietas milagrosas, guias de magreza, 

exercícios de modelagem do corpo, etc. A publicidade é enorme em torno de produtos 

emagrecedores, na verdade a magreza se tornou um mercado de massa muito rico. 

 
Que mulher, em nossos dias, não sonha em ser magra?Mesmo as que 
não apresentam nenhum excesso de peso por vezes desejam 
emagrecer. Em 1993, 40% das francesas queriam emagrecer, das quais 
70% por razões estéticas. Nos Estados Unidos, 75% das mulheres se 
consideram muito gordas, tendo seu número duplicado durante os 
anos 70 e 80 (LIPOVETSKY, 2000, p.132). 

 

Percebemos que a condição feminina de hoje mudou, quando as mulheres 

sonhavam em ser mães, viver somente a serviço do marido e dos filhos, agora querem 

exercer uma atividade profissional. Antes estavam sujeitas a uma moral severa, hoje a 

liberdade sexual ganhou direito de cidadania. As mulheres estavam confinadas somente 

em setores femininos e, hoje, assim como as diversas profissões estipuladas para Barbie, 

elas obtêm os mesmo diplomas que os homens e ainda roubam muitas vezes o lugar 

deles (LIPOVETSKY, 2000). 

Nos cinqüenta anos de sua história como ícone cultural, a Barbie acompanhou as 

transformações sociohistóricas e culturais, sempre teve acessórios e roupas copiadas 

mundialmente e muitas vezes criando polêmicas por seu padrão de beleza inatingível. 

Barbie sempre foi um símbolo de sucesso, beleza e juventude (BEIGBEDER, 2000). 

A Barbie permanece jovem, tendo apenas renovado seu visual. Como objeto de 

consumo, ela é uma forma simbólica, que comunica valores contemporâneos, entre os 

quais: a beleza, o consumo da moda, a exaltação do feminino e da juventude. Inclusive 

segundo Schuh (2002), nela podemos interpretar os reflexos da cultura e do 

comportamento da modernidade. Podemos dizer que as coleções de Barbie fazem tanto 

referência ao novo quanto à obsolescência. Sempre vai existir um novo modelo de 
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Barbie para o consumidor adquirir, teoricamente melhor por ser mais recente segundo 

Schuh (2002). 

O design da boneca sempre foi um dos seus principais diferenciais. Ela é criação 

de um designer famoso, Jack Ryan, que dá pequenos retoques na aparência da boneca 

ao longo dos anos, faz com que ela esteja sempre antenada nas últimas tendências 

(BEIGBEDER, 2000). 

 
Se a ambição suprema do design é criar objetos úteis adaptados às 
necessidades essenciais, sua outra ambição é que o produto industrial 
seja “humano”, devendo-se dar lugar à busca do encanto visual e da 
beleza plástica. Assim, o design se insurge menos contra a moda do 
que institui uma moda específica, uma elegância nova, caracterizada 
pelo aerodinamismo e pela depuração das formas, uma beleza abstrata 
feita de rigor (LIPOVETSKY, 1989, p. 167). 

 

Essa afirmação nos remete perfeitamente ao mundo cor de rosa de Barbie: 

sempre articulada, cada dia proprietária de novos bens, casas, carros, castelos 

encantados, motos, academia, etc.  

Dezenas de matérias, coberturas e reportagens foram expostas em relação aos 50 

anos da Barbie, porém cada uma delas apresenta características peculiares, conforme 

suporte, perfil e linha editorial, conformemos no tópico Jornalismo On-line. 

A mídia, muitas vezes dita tendências, os modelos seguidos, a definição do 

gosto, do que é feio ou belo e como a Barbie sempre foi muito popular, acompanhou 

todas as passagens e mudanças dos últimos 50 anos. A partir do histórico da boneca 

apresentado nesse trabalho, pretende-se verificar, nos espaços em que a boneca aparece 

como é feita essa instrução e quais traços do seu padrão que preponderam (ou não) já 

que ela se tornou referência feminina na sociedade de consumo. 
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3 A INTERNET E AS MUDANÇAS NA COMUNICAÇÃO 

 
A internet nasceu como programa de pesquisas militares. Sua criação foi 

resultado de um desenvolvimento contínuo das redes de computadores. 

Inicialmente estava detida na mão de poucos, para uso das forças armadas em 

estratégias de guerra. Mais tarde, ficou restrita também as universidades. Mas foi 

somente na década de 1980, com o surgimento de equipamentos mais velozes e 

com preços mais acessíveis que ele começou a se dissipar pelo mundo.   

O período da Revolução Industrial européia (século XVIII) e o século XIX 

foram marcados por muitas inovações tecnológicas, que foram desde o surgimento da 

máquina a vapor e da substituição das ferramentas manuais pelas máquinas até o 

desenvolvimento da eletricidade, o aparecimento do telégrafo e, finalmente, do telefone, 

em 1876. Na chamada modernidade, os processos de produção e distribuição de 

materiais diversos foram transformados, principalmente em termos de organização e 

agilidade (ALCÂNTARA, 2009). Com isso, houve uma grande mudança na noção de 

tempo e espaço na sociedade como um todo. 

No século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, deram-se as principais 

descobertas tecnológicas em eletrônica: o primeiro computador programável e o 

transistor (CASTELS, 2000), que são, segundo Castels (2000) o cerne da Revolução da 

Tecnologia da Informação. Com o patrocínio do exército norte americano, em 1946, foi 

desenvolvido o primeiro computador para uso geral. Na década de 70, as novas 

tecnologias da informação difundiram-se de maneira ampla, apontando para um novo 

paradigma. Nesta mesma época, uma nova rede eletrônica de comunicação, essa que se 

tornaria a Internet, foi desenvolvida pela ARPA (Agencia de projetos de Pesquisa 

Avançada do Departamento de Defesa norte-americano) (ALCÂNTARA, 2009, p. 05).  

No início do século XXI, computadores e programas avançados passaram a ser 

fundamentais nos ambientes domésticos e de trabalho, bem como em todas as áreas do 

conhecimento, cumprindo uma função essencial na comunicação e na troca de 

informações de diversas naturezas (ALCÂNTARA, 2009). Esse breve histórico a 

respeito dessas mudanças tecnológicas que vem se aprofundando desde o século XVIII 

e as transformações socioculturais que delas derivam serve para ilustrar que atualmente 

vivemos em um ambiente de ubiqüidade, de relação intensa com o digital e com os 

aparatos eletrônicos em todos os âmbitos da sociedade, segundo Alcântara estamos 
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vivenciando a chamada cybercultura, onde o conceito de virtual emerge como principal 

característica. 

O pesquisador Manuel Castells (2003), acredita que a internet é um instrumento 

fundamental para o desenvolvimento do terceiro mundo. De fato, ser excluído dessa 

rede é sofrer uma das formas mais danosas de exclusão em nossa economia e em nossa 

cultura. A internet é uma rede de comunicação global, mas seu uso e sua realidade em 

evolução são produto da ação humana sob as condições específicas da história 

diferencial (CASTELLS, 2003). Cabe ao leitor filtrar, interpretar e usar, de acordo com 

o seu próprio contexto. 

 
A história da criação e do desenvolvimento da Internet é a história de 
uma aventura humana extraordinária. Ela põe em relevo a capacidade 
que têm as pessoas de transcender metas institucionais, superar 
barreiras burocráticas e subverter valores estabelecidos no processo de 
inaugurar um mundo novo (CASTELLS, 2003, p. 13). 

 

As fontes culturais da internet não podem ser reduzidas, porém, aos valores dos 

inovadores tecnológicos. Os primeiros usuários de redes de computadores criaram 

comunidades virtuais, e foram essas comunidades que se tornaram fontes de valores que 

moldaram o comportamento e organização social. As comunidades on-line tiveram 

origens muito semelhantes às dos movimentos contraculturas e dos modos de vida 

alternativos que desapontaram na esteira da década de 1960 (CASTELLS, 2003). “A 

cultura da internet é uma cultura feita de uma crença tecnocrática no progresso dos seres 

humanos através da tecnologia” (CASTELLS, 2003, p. 53). 

 
A emergência da internet como um novo meio de comunicação esteve 
associada a afirmações conflitantes sobre a ascensão de novos padrões 
de interação social. Por um lado, a formação de comunidades virtuais, 
baseada, sobretudo em comunicação on-line, foi interpretada como a 
culminação de um processo histórico de desvinculação entre 
localidade e sociabilidade na formação da comunidade: novos 
padrões, seletivos, de relações sociais substituem as formas de 
interação humanas territorialmente limitadas (CASTELLS, 2003, p. 
98).  

 

Isso significa que a rede é sem limites. Você pode estar a qualquer hora em 

qualquer lugar. A internet é algo sem fronteiras, exatamente por isso que o jornalismo 

on-line se torna algo inovador, instantâneo, abrangente e principalmente com grande 

acesso. 
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Pinho (2003, p.49) afirma que muitos aspectos diferenciam a rede mundial de 

outras mídias, como: não-linearidade14, a instantaneidade, os custos de produção e de 

veiculação, a dirigibilidade, a interatividade, a acessibilidade e o receptor ativo.  

                                                                                                                                                                          

Cada nova tecnologia possibilitou avanços significativos nas formas 
de fazer jornalismo e na maneira como as notícias podem ser 
produzidas e configuradas, que é distinta nos meios impressos, 
radiofônicos e televisivos. Hoje, as dinâmicas impostas pelo 
ciberespaço e as ferramentas digitais impulsionam a constituição de 
diferentes modalidades jornalísticas. Fato notório é que os produtos 
formulados para a interação na ambiência das redes adquirem, 
progressivamente, características originais, que ultrapassam a 
metáfora do jornal impresso (BELOCHIO, 2009, p. 13) 

 

A internet iniciou no Brasil em 1988 por iniciativa da comunidade 

acadêmica de São Paulo (Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo) e do Rio de Janeiro (UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

LNCC – Laboratório Nacional de Computação Científica) (BRASIL, 2000, p. 16). 

O Ministério da Ciência e Tecnologia, a Rede Nacional de Pesquisas (RNP), 

criou em 1989 uma instituição, que pretendia iniciar e coordenar o oferecimento de 

serviços de acesso a internet no Brasil, (BRASIL, 2000). Para dar inicio a esse 

objetivo foi criado um backbone15, com ele era possível interligar várias 

instituições educacionais a rede. 

Segundo o autor, inicialmente o backbone só interligava nas capitais de 

onze estados do Brasil, que funcionavam por meio de Ponto de Presença (Point of 

Presence- POP)16. Paralelo à implantação de sua estrutura a RNP iniciou a 

divulgação das funções da internet para comunidade, através de seminários e 

treinamentos era mostrado a sua importância para o Brasil. (ALBUQUERQUE; 

RIBEIRO, 2006, p. 10). 

Em 1991 surgiu a World Wide Web17 e ninguém poderia imaginar as mudanças 

que esse surgimento iria trazer para a comunicação. Os jornalistas, que utilizavam 

                                                 
14 Não-linearidade permite que o usuário se movimente mediante as estruturas de informação do site 
sem uma seqüência predeterminada. 
15 Designa o esquema de ligações centrais de um sistema mais amplo, tipicamente de elevado 
desempenho. 
16 É o ponto físico de uma determinada rede de comunicação em um determinado local ou cidade. 
17 É um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na Internet. 
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computadores somente para editar e redigir textos passaram a usar os browsers18
 

(PINHO, 2003), ou seja, softwares que deram origem aos sites noticiosos. 

O uso comercial da Internet iniciou em dezembro de 1994 com um projeto 

piloto da Embratel, inicialmente o acesso funcionava com linhas discadas 

(telefone), e em um ano depois através de circuitos dedicados via Renpac19 ou 

linhas E1 20.(BRASIL, 2000). A nova estrutura era bem mais veloz que a anterior. 

(ALBUQUERQUE; RIBEIRO, 2006). A RNP passou a ser referência em 

tecnologia da Internet no Brasil. 

A partir de 1995 é que o Brasil registra o crescimento do uso da Internet no 

país, superando até médias mundiais (ALBUQUERQUE;RIBEIRO, 2006). Nos 

anos de 1996 à 1998, a RNP obteve melhorias na infra-estrutura e na velocidade 

das linhas. Em 2000 o novo backbone RNP2 é lançado, ele atinge 27 estados do 

Brasil com capacidade de conexão de até 155 Mbps.  

 

A velocidade da disseminação da Internet em todo o mundo deve 
transformá-la efetivamente na decantada superestrada da 
informação. Oferecendo notícias, entretenimento, serviços e 
negócios, a rede mundial ainda é um novo meio de comunicação 
que rivaliza com a televisão, o jornal e outros veículos de troca e 
difusão da informação (PINHO, 2000 p.49). 

 

A Internet está se popularizando e se tornando mais acessível. Como fala o 

autor, ela é a “estrada” da informação, da notícia a qualquer hora em qualquer 

local, esse é o diferencial e o que atrai cada vez mais internautas. Com a Internet, 

desenvolveu-se também o Jornalismo Digital, para diferenciar a notícia 

convencional de impressos, rádio e televisão. É o que veremos a seguir. 

 
 
3.1 JORNALISMO DIGITAL NO BRASIL 

 

No Brasil, as primeiras experiências com o jornalismo digital ocorreram a partir de 

iniciativas isoladas como as do Grupo O Estado de S. Paulo. O avanço do jornalismo na 
                                                 
18 É um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com documentos virtuais 
da Internet, também conhecidos como páginas HTML, que estão hospedadas num servidor Web. 
19 Rede comercial de transferência de dados disponibilizada pela Embratel.  
20 E1 é um padrão de linha telefônica digital europeu e possui uma taxa de transferência de 2 Mbps,  
podendo ser dividido em 32 canais de 64 Kbps cada. 
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internet propiciou novas formas de editar notícias na rede. Numa primeira fase definiu-

se duas formas de jornalismo na internet (MOHERDAUI, 2002). A primeira delas, a 

informação puramente on-line, em tempo real. A segunda são sites de publicações, 

especialmente da mídia impressa, transportados para a Internet. São sites noticiosos que 

alem de reproduzir o conteúdo das publicações de mídia impressa (preponderância da 

primeira fase), acrescentam novos conteúdos ao meio. É o caso das revistas, cujo acesso 

nas suas versões online se popularizaram desde então.  

Com isso, aumentou a facilidade de acessar as notícias das revistas 

favoritas, mesmo que a publicação tivesse uma trajetória histórica consistente. As 

revistas também se tornaram muito mais dinâmicas pela atualização constante, pela 

convergência das mídias, pela possibilidade de armazenamento maior de 

informações. As publicações impressas passaram a conviver com as versões online 

e, isso também potencializou as relações com as leitoras. 

 

A entrada de jornais e revistas na Internet inaugura um novo veículo de 
comunicação que reúne características de todas as outras mídias e que 
tem como suporte as redes mundiais de computadores. O jornalismo 
digital representa uma revolução no modelo de produção e distribuição 
das notícias. O papel (átomos) vai cedendo lugar a impulsos eletrônicos 
(bits) que podem viajar a grandes velocidades pelas auto-estradas da 
informação. Estes bits podem ser atualizados instantaneamente na tela 
do computador na forma de textos, gráficos, imagens, animações, áudio 
e vídeo; recursos multimídia que estão ampliando as possibilidades da 
mídia impressa (MANTA, 200221). 

 

No caso das publicações femininas22 brasileiras voltadas para jovens, o 

primeiro titulo é a revista Capricho, de 1952, um dos nossos objetos de estudo, da 

editora Abril. Na época, um dos maiores atrativos da revista eram as fotonovelas e, por 

isso, ganhou a preferência das leitoras, se tornando a mais importante do mercado. O 

slogan anunciado na capa da Capricho era “a revista da mulher moderna”, que 

alcançava desde meninas de 18 anos até as mulheres casadas de 30 anos (BUITONI, 

1986 p.48). A revista Atrevida chega com sua primeira edição nas bancas em setembro 

                                                 
21 http://www.facom.ufba.br/pesq/cyber/manta/Guia/cap02.html 
22 A publicação destinadas às mulheres surgiram em junho de 1914, foi a Revista Feminina, fundada por 
Virgilina de Souza Salles. A revista durou até o ano de 1936. Na época mais revistas surgiram : A 

Cigarra, A Senhorita, eram revistas de moda e penteado. A Vida Galante, uma revista semanal ilustrada. 
A Revista Ilustrada, com seções femininas (BUITONI, 1986). 
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de 1994, pela Editora Símbolo competindo assim com as outras revistas femininas do 

mercado. 

 
Com o avanço técnico das gráficas, as revistas tornaram-se o meio 
ideal, reunindo vários assuntos num só lugar e trazendo belas imagens 
para ilustrá-los. Era uma forma de fazer circular, concentradas, 
diferentes informações sobre os novos tempos, a nova ciência e as 
possibilidades que se abriam para a população que começava a ter 
acesso ao saber. A revista ocupou assim um espaço entre o livro 
(objeto sacralizado) e o jornal (que só trazia noticiário ligeiro) 
(SCALZO, 2004, p.20). 

 
 

A Capricho era uma revista quinzenal, de formato pequeno, com fotonovelas, na 

época chamadas “Cinenovela”. Além da cinenovela, a revista apresentava histórias de 

amor desenhadas em quadrinhos. Em novembro do mesmo ano, o formato da revista 

aumentou, passando a ser mensal. Apareceram também outras editorias de moda, 

beleza, comportamento, contos e variedades. Em quatro anos após sua criação a revista 

rompe a barreira dos 500.000 exemplares vendidos por edição, a maior tiragem de uma 

revista na América Latina na época. 

 

Figura 423 

 

                                                 
23 Capas das décadas de 50 e 60. (http://www.justlia.com.br/2008/07/revista-capricho/) 
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Em 1970 a revista passou a ser impressa quinzenalmente, com a mesma linha 

editorial. Em 1982 a Capricho passou por grande mudança editorial, ganhou novo 

formato, logotipo e a periodicidade e voltou a ser mensal. As fotonovelas passaram a 

circular como encarte e a revista passou a dar prioridade a moda, beleza e 

comportamento, ao gosto de seu novo público: Jovens de 15 a 29 anos. No mesmo ano 

as fotonovelas, deixaram de ser publicadas, firmando assim uma nova linha editorial. 

Em 1985, o slogan “A Revista da Gatinha” é adotado, e acrescenta-se um “MIAU” ao 

logotipo CAPRICHO. Sua leitora-alvo passam a ser adolescentes de 15 a 22 anos.  

Nos anos 90, a revista volta a ser publicada quinzenalmente, com média de 

250.000 exemplares por edição. Em 1997 nova direção da revista, e o público alvo de 

adolescentes, do sexo feminino, com idade entre 12 e 16 anos. Em 2006 Capricho passa 

por uma importante reforma gráfica e editorial. A idéia é torná-la uma revista mais 

moderna e resgatar alguns valores próprios da plataforma revista, como o prazer tátil e 

visual (daí a opção por um projeto gráfico com cara de "feito à mão"). O novo projeto 

também prevê mudança anual da linguagem gráfica da revista.  A publicação passou a 

ter a versão online. 

Segundo o site da revista, “Capricho é a revista que entende e respeita as idéias e 

valores da adolescente. Na revista, encontram-se matérias sobre a intimidade dos 

famosos, comportamento, moda, relacionamentos e outras informações como: 

programação de shows, eventos e um guia de compras com preços e endereços”. O 

ponto forte que a diferencia da concorrência é a sua periodicidade quinzenal, reduzindo 

o período de tempo entre a revista ser feita e chegar às mãos da consumidora 

acompanhando assim o ritmo de suas leitoras. Ela é finalizada três dias antes de estar 

nas bancas. A Capricho tem como objetivo de mercado continuar sendo a melhor revista 

para adolescentes. Sua missão é informar, entreter, formar e conectar a maior 

comunidade de garotas com estilo e atitude do país24. 

No segmento jovem, a revista Atrevida é outra que se destaca, porém foi criada 

nos anos 90 no boom da geração de consumo jovem.  Segundo a editora chefe da revista 

Atrevida Ana Carolina Giarrante, a primeira edição da Atrevida foi para as bancas em 

setembro de 1994, pela Editora Símbolo. Ela surgiu como mais uma opção de revista 

jovem no mercado, que, na época, era uma única revista teen de grande circulação que 

existia, a Capricho. A Atrevida surgiu como uma opção diferenciada para a leitora 
                                                 
24 http://capricho.abril.com.br/clube/historia.shtml 
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adolescente, já que possuía (e ainda possui) um conteúdo focado principalmente em 

comportamento. Até hoje, a Atrevida consegue um espaço grande no mercado editorial 

e publicitário. Em 2007, a Atrevida foi vendida para a Editora Escala, que é sua editora 

atual. 

Vale destacar que ambos os títulos possuem versões na Internet, adequando-se 

ao cenário da comunicação e do jornalismo digital, o site da revista Capricho é: 

http://capricho.abril.com.br e o da Atrevida: http://atrevida.uol.com.br/. 

Para além das transformações no mercado editorial digital, a produção da notícia 

Internet também sofreu diversas modificações ao longo dos anos. A notícia on-line pode 

ser mais bem contextualizada, o jornalismo na rede não tem periodicidade, a sua 

dinâmica é determinada pelos acontecimentos que merecem ser noticiados. Nessa 

perspectiva a Web se tornou uma poderosa e eficiente ferramenta de informação 

(MOHERDAUI, 2002), já que as notícias on-line são produzidas e distribuídas em 

tempo real, e instantaneamente. 

“Os elementos que compõem o conteúdo on-line vão muito além dos 

tradicionalmente utilizados na cobertura impressa - textos, fotos e gráficos. Pode-se 

adicionar seqüência de vídeos, áudio e ilustrações animadas”(FERRARI, 2003 p.39).  

Trata-se da potencialidade multimídia da web. Os quatro elementos que caracterizam o 

Jornalismo na Web segundo Luciana Mielniczuk são: Interatividade, customização de 

conteúdo, hipertextualidade e multimidialidade.  A Interatividade faz com que o leitor 

se sinta parte do processo, é o vinculo entre o leitor, outros leitores, a notícia e os 

produtores da notícia (ANDRADE, 2007). Troca de e-mails entre o leitor e o jornalista, 

comentários do leitor nas noticias, fóruns de discussões, etc.  

Hipertextualidade, segundo Andrade (2007), permite interconectar textos através 

de links, seja outros textos, links de outros sites ou outras noticias relacionadas ao tema. 

Permite ao usuário direcionar sua leitura para pontos do seu interesse. Multimidialidade 

é a possibilidade de converter diversas mídias em um mesmo suporte para a narração de 

um fato jornalístico (ANDRADE, 2007). Com essas mídias: imagem, texto e som é 

possível ter mais oportunidade para explorar a notícia. Já a Memória refere-se ao 

volume de informação disponível a qualquer hora para o usuário, é a facilidade de ter 

acesso a materiais mais antigos. 
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Os critérios e a linguagem do jornalismo na web, o hipertexto como expressão 

própria do jornalismo on-line resultam na quase totalidade das vezes em bons textos 

para a internet, segundo Miranda (2004). O autor ainda diz que os que se relacionam ao 

jornalismo online são vitais na comunicação contemporânea, correspondendo à 

realidade da internet, como meio que mais se expande e atrai usuários. É fundamental 

saber produzir esse tipo de conteúdo, saber produzir o sentido necessário à missão 

jornalística.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para alcançar os objetivos deste estudo, na primeira etapa, buscamos 

conhecer a trajetória histórica da Barbie e, por conseguinte, a relação entre cultura 

do consumo, moda e comunicação na pós-modernidade, para compreender sua 

popularidade de meio século no mercado mundial.  

A primeira etapa, consistiu em um mapeamento dos espaços de inserção da 

boneca na internet, sejam eles sites comerciais ou jornalísticos. Iniciamos com uma 

pesquisa no site de busca Google, para verificar quantitativamente as citações e sites 

destes segmentos em respeito da boneca. Foram encontrados sites comerciais, de jogos, 

de vendas de produtos e de diversas matérias recentes em que a boneca era citada em 

função do seu cinqüentenário. O enfoque deste trabalho por sua vez é a cobertura 

jornalística dos 50 anos da Barbie, considerando a pesquisa exploratória de noticias 

relacionada aos 50 anos da Barbie na versão online das revistas Jovens Capricho e 

Atrevida. A escolha das revistas jovens deve-se ao fato de estarem em evidência com o 

público adolescente, além serem revistas que abordam diversos temas. Capricho e 

Atrevida tem editoras diferentes, porém são muito semelhantes. 

Para fins de delimitação e considerando o ano de aniversário de 50 anos da 

boneca foram selecionadas as matérias que foram publicadas no ano de 2009, o ano 

do cinqüentenário da Barbie. Foram encontradas sete matérias na revista Capricho 

e três matérias na revista Atrevida. Optamos pela análise descritiva das matérias 

considerando os estudos teóricos sobre cultura do consumo, moda e comunicação e 

deter-se á dois eixos centrais: Conteúdo e na Linguagem (especificidades do 

jornalismo digital).  

Especificamente, a observação deter-se-á nas categorias conteúdo e na 

linguagem (especificidades do jornalismo online, quais sejam: Memória, 

Interatividade, Hipertextualidade e Multimidialidade), no intuito de verificar se e 

de que forma contribuem para fortalecer a imagem da boneca na pós-modernidade 

e delimitar categorias analíticas do jornalismo online. Essas categorias foram 

utilizadas para analisar as matérias relacionadas à Barbie, publicadas nos sites no 

ano de 2009. 
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Quanto ao conteúdo apresentado em cada uma delas, detivemo-nos nas 

principais temáticas e enfoques acerca do tema (a Barbie e os 50 anos) e a forma 

contribuem para fortalecer a imagem da boneca na pós-modernidade. 

A memória é a grande vantagem em da busca de matérias online, já que 

pudemos não apenas realizar as buscas, como verificar as datas de publicações das 

matérias. Quanto à Interatividade, analisamos o alcance de interação dos sites com 

os seus leitores. Quanto a Hipertextualidade, é analisado o uso ou a falta do uso de 

hipertextos nas matérias. Multimidialidade, além do texto, o acréscimo de imagens, 

ilustrações ou vídeo como forma alternativa de apresentar a notícia. 
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5 BARBIE NA INTERNET 

 

Nos últimos anos a internet vem mostrando cada vez mais sua força de 

comunicação e agilidade em disseminar a informação. Dessa forma, é comum 

encontrarmos inúmeras referências ao nome da boneca mais famosa do mundo. 

Foi divulgado que Barbie vai virar filme, no portal “último segundo” a notícia 

diz que o fabricante de brinquedos Mattel e os estúdios Universal assinaram um acordo 

para transformar a boneca Barbie num personagem. Foi publicado (24/09/2009) mas 

sem previsão de estréia. O nome do produtor por sua vez, já foi divulgado, Laurente 

Marck. Será a primeira encarnação da famosa boneca em um filme. Barbie só foi 

protagonista de filmes de animação distribuídos em DVD, que segundo o site com 

vendas de 75 milhões de exemplares em todo mundo. 

Aproveitando a polêmica do filme, existem sites e blogs fazendo apostas sobre 

que atriz poderia interpretar Barbie nas telonas. No blog Divadiz, por exemplo, já 

existem especulações sobre a atriz. As musas Blake Lively, Taylor Swift, Olivia Wilde 

e Scarlett Johansson, foram citadas pelo site como fortes candidatas para interpretar 

Barbie. 

No “Youtube”, é possível encontrarmos vídeos de desenhos da Barbie, muitos 

deles com mais de um milhão de acessos. Canais do “Youtube”, com o nome da boneca, 

também há vários, os mais acessados são: “Barbie Collectors”  e  “The Barbie Movies” . 

No blog da Jornalista e apresentadora Lilian Pacce, há um post sobre a exposição 

Melissa+Barbie que aconteceu no dia 23 de setembro de 2009, em São Paulo, na qual a 

boneca usa criações de estilistas brasileiros, como, Glória Coelho, Neon, Thais Gusmão, 

entre outros. A exposição foi patrocinada pela marca de calçados Melissa, que lançou 

duas melissas dedicadas a Barbie. 

A respeito da Barbie na internet, encontramos diversos sites relacionados à 

boneca (nas buscas sites de brinquedos com ofertas da boneca são centenas). O site 

oficial25 é de fácil acesso nos idiomas: Inglês, espanhol, alemão, português, francês, 

italiano, holandês e sueco. No site, são apresentados nove jogos para crianças. É 

possível cortar o cabelo da Barbie nos jogos, quebra-cabeça, pintar, criar histórias, além 

disso, muitas atividades disponíveis, como, decorar a casa da Barbie, cantar com Barbie, 

                                                 
25 www.barbie.com 
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vestindo uma princesa etc. Enquanto o internauta se diverte, ainda pode comprar todos 

os produtos da linha Barbie no próprio site. 

 

 

Figura 526  

 

 No site UOL27, existem treze jogos diferentes, específicos da boneca, destinados 

a meninas. São games que permitem a criação de modelos de roupas para Barbie e para 

Ken e até a escolha da cor da pele, dos olhos e do cabelo da Barbie. Outro site com 

bastantes opções é o “Jogar jogos da Barbie”28 no qual encontramos muitos jogos, não 

somente característicos da Barbie, mas como o nome do site mesmo diz, existem muitos 

jogos da boneca por lá. Porém, o site oferece jogos com outros títulos, não somente 

destinados à boneca.  

O site guia folha online no dia 07 de setembro de 2009, divulga que uma mostra 

em São Paulo, a "Barbie 50 Faces", que ficou aberta para visitação até 25 de setembro e 

reuniu Barbies Raras. Segundo o guia, 50 exemplares raros da boneca foram 

apresentados, como o primeiro modelo criado, de 1959, as primeiras versões negra, 

oriental e hispânica. 

                                                 
26 Site Oficial da Barbie em Português. (http://br.barbie.com) 
27 Em 1996 entra no ar o Universo Online(UOL) com serviço de Bate-papo, a edição diária da Folha 
de S. Paulo, arquivos da Folha, com cerca de 250 mil textos, reportagens do The New York Times 
traduzidas, Folha da Tarde e Notícias Populares, Classificados, Roteiros e Saúde e a revista IstoÉ. O 
logotipo do UOL aparece pela primeira vez. A treze anos depois de seu nascimento hoje a UOL é um 
dos maiores portais de informação do Brasil.( http://sobreuol.noticias.uol.com.br/historia). 
 
28 www.jogarjogosdabarbie.com 
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Figura 629 

 

Também em comemoração aos 50 anos da Barbie foi criado no site Museu 

Encantado30 (que funcionou dos dias 09 de março ao dia 02 de agosto de 2009) com 

uma exposição inédita de 500 bonecas, chamada “Museu Encantado Barbie”. Este 

evento fez parte do calendário oficial de comemorações do ano de 2009 ao redor do 

planeta. Segundo o site, as bonecas expostas são parte do acervo do colecionador Carlos 

Keffer.  Raridades foram exibidas pela primeira vez, como um exemplar original da 

Barbie Número 1, lançada em 1959. O fantástico universo de Barbie e de seus amigos 
                                                 
29 http://guia.folha.com.br/crianca/ult10047u619800.shtml 
30 www.museuencantado.com.br 
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foram vistos em sete salas temáticas: 50 Faces, Vintage, Fashion, Luxo/Noivas, Cenas 

da Vida, Astros & Estrelas e Planetário. No final do percurso, o visitante também pode 

observar as principais transformações da Barbie nos últimos 50 anos na Cápsula do 

Tempo, um espaço com imagens gigantes da boneca. 

 

 

Figura 731 

 

A revista Capricho versão On-line apresentou sete matérias publicadas sobre a 

Barbie em 2009, a primeira foi publicada no dia 14 de Janeiro de 2009 e a última no dia 

23 de setembro de 2009. Dessas matérias, quatro delas são relacionadas ao lançamento 

de produtos comemorativos aos 50 anos da boneca. Uma das matérias faz a 

retrospectiva de momentos importantes da Barbie. É nessa matéria que a imagem e o 

padrão de beleza ideais da boneca são muito explorados. Para isso, utilizam diversas 

fotos, explorando também assim a multimidialidade da internet. Duas matérias, entre as 

analisadas se referem a lançamentos de novas Barbies, sugerindo o consumo e, ainda, 

revelando que o segmento está em constante renovação. 

                                                 
31http://capricho.abril.com.br/fotos/50-anos-barbie-boneca-mais-famosa-do-mundo-
427240.shtml?foto=3p#foto 
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Todas as matérias possuem espaço para comentários de leitores, sendo a mais 

comentada com um número de 690 comentários (“Carro Rosa”) e a menos comentada 

com 23 comentários (“Barbie Love Stilas”). De certo modo, a interatividade 

demonstrada é um indicativo de que, mesmo tendo 50 anos, se trata de um tema atual, 

que gera interesse, por parte das leitoras, em especial pelo ousado lançamento do carro 

da Barbie pela Fiat32, como parte da comemoração de aniversário, com a carroceria 

rosa-choque, o interior que além do rosa, tem também detalhes na cor creme, e tem 

cristais falsos. Segundo o site, o carro rosa foi só uma homenagem feita para eventos 

comemorativos e não será vendido.  

Matéria da Revista Capricho (07/03/2009) 

 

Também no site da Capricho, é mostrado uma impressora de unhas da Barbie, a 

maquina estampa a unha com figuras da Barbie, por enquanto somente nos Estados 

Unidos está disponível para venda33. A capricho ainda traz uma relação de ações 

comemorativas que foram realizados: um desfile na New York Fashion Week; 50 

designers convidados à produzir roupas em tamanho real, inspiradas nas bonecas; 

colaborações de Vera Wang (um vestido de noiva); Uma linha de roupas por Jeremy 

                                                 
32 http://capricho.abril.com.br/blogs/techgirls/tag/barbie/ 
33 http://capricho.abril.com.br/blogs/techgirls/impressora-unhas-barbie-141325 
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Scott; o lançamento da House of  Barbie em Xangai, que será um lugar onde as meninas 

poderão comprar roupas de boneca; Uma linha de cosméticos de cuidados com a pele 

chamada “Plastic Smooth”; Uma linha de maquiagens chamada “All Doll’d Up”. 

Entre as matérias publicadas na Capricho.com, cinco delas apresentaram e-mail 

para contato direto com o editor responsável, gerando a participação e opinião do 

usuário. Em três matérias evidenciamos a hipertextualidade, ou seja, links que levam a 

assuntos em outros sites relacionados à Barbie, seja para venda de produtos, ou para 

vídeos explicativos de como funciona á máquina de pintar as unhas da Barbie. Aspecto 

importante é que todas as matérias contêm fotos, o que, de um lado poderia ser 

considerado fator positivo, pela exploração do potencial de características da web, como 

memória e multimidialidade, neste caso, por outro, a semelhança com a versão 

impressa, já que a web permite vídeo e áudio também. 

No site da revista Atrevida foram encontradas apenas três matérias sobre a 

Barbie em 2009. A primeira matéria do ano relacionada à boneca foi no dia 25 de março 

de 2009 (“Para sempre teen”), a segunda dia 26 de março de 2009 (“Barbie 50 anos”) e 

a última no dia 30 de junho de 2009 (“Looks de Britney Spears viram roupa de 

boneca”). Uma delas é a retrospectiva dos 50 anos da boneca, a segunda é sobre um 

lançamento dos 50 anos e a última é sobre fãs que criaram replicas das roupas de uma 

cantora americana para Barbie.  

A principal matéria relacionada à Barbie do site da Atrevida é a que apresenta a 

boneca e a sua história por décadas, incluindo os anos 50 aos 2000. Com o título “Para 

sempre teen”34 figuras e textos são apresentados, a matéria demonstra muito bem as 

mudanças da boneca durante os 50 anos. Outra matéria do site é as comemorações dos 

50 anos, a Mattel criou a campanha “Viva o Rosa”35, que a partir de março de 2009 um 

caminhão-casa da Barbie começou a percorrer os estados de Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná e São Paulo. Nos “cômodos” da Casa da Barbie estão dispostos móveis 

e acessórios da boneca. 

Nenhuma das matérias possui espaço para comentários dos leitores e, também, 

não foi encontrado email dos editores responsáveis, tornando assim nula a 

interatividade. As matérias também não possuem links para outras informações 

                                                 
34 http://atrevida.uol.com.br/beleza-gente/176/para-sempre-teen-a-boneca-mais-famosa-do-mundo-
129519-1.asp 
35 http://atrevida.uol.com.br/beleza-gente/176/50-anos-da-barbie-129724-1.asp 
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relacionadas à Barbie, não aproveitando o potencial de hipertextualidade da web. Por 

sua vez, todas as matérias apresentam conteúdo multimídia. A matéria que faz a 

retrospectiva dos 50 anos da boneca possui uma imagem da Barbie representando cada 

década, aproveitando assim a multimidialidade e a memória da rede. A segunda matéria 

possui a imagem da logo marca Barbie, frisando assim o lançamento que a matéria cita 

relacionado ao cinqüentenário. A última matéria apresenta a foto da cantora Britney 

Spears, que teve suas roupas transformadas em roupas para a boneca Barbie. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho final de graduação teve como tema o estudo dos espaços de 

inserção da Barbie na Internet por ocasião dos seus 50 anos, com foco especial na 

cobertura dos sites das revistas Atrevida e Capricho. Ao relatar a história da boneca 

Barbie, percebemos o quanto este mito ainda torna-se real e forte no contexto atual. 

Buscamos, portanto, abranger as características da web e do jornalismo digital para dar 

conta da análise.  

Na sociedade atual, símbolos de beleza e perfeição são figuras marcantes de 

inspiração, portanto ao transformar a Barbie em realidade deve-se pensar que para nós 

não cabe figuras de medidas corporais perfeitas, sabendo que somos seres humanos 

mutáveis. Ao pesquisar a história da boneca, percebemos o quanto este brinquedo ainda 

é um emblema forte. Barbie é simbólica, imagem da perfeição, na sociedade de hoje ela 

ainda sobrevive por representar a inabalável figura da perfeição e do glamour. Sabemos 

que a fantasia cria novas realidade, então uma reflexão se faz importante ainda. Os 

espaços evidenciados e as matérias analisadas corroboram estas teorias. 

Quanto ao material online observado, constatamos a diversidade de espaços à  

potencialidade da linguagem, que é totalmente atraente ao leitor, pela quantidade e 

qualidade das imagens anexadas às matérias, por exemplo, que dão visualidade e 

agregam informações ao que está sendo dito. A facilidade do acesso é uma grande 

vantagem, além de possibilitar ao internauta ler matérias de meses ou até anos atrás - 

isso é comprovado nos comentários do leitor, existem comentários do dia da publicação 

da matéria até comentários depois de muito tempo em que ela foi postada. De acordo 

com as categorias do Jornalismo Digital que foram utilizadas nesse pesquisa 

(Interatividade; Hipertextualidade; Multimidialidade; Memória) percebemos que a 

versão online das revistas tem divergentes formas de publicar suas notícias. A revista 

Capricho, aproveita a interatividade da web, disponibilizando comentários dos leitores e 

email do editor, tendo assim a participação ativa dos usuários. Já a revista Atrevida não 

aproveita esse espaço, que é um dos diferenciais da revista impressa, nenhuma das 

matérias conta com algum espaço para manifestação do leitor. Analisando ambos os 

sites, é perceptível que o site da revista Capricho tem mais relação com internautas e 

que é mais preocupada em informar o leitor dos acontecimentos atuais. O site da revista 

Atrevida é basicamente a revista que tem nas bancas, diferenciando-se apenas com 
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algumas matérias que não são impressas na revista, porém, com pouco aproveitamento 

do espaço na web. 

A boneca Barbie representa um mundo de fantasias, portanto deve ser tratada 

como tal, sem exacerbações para a realidade e vice-versa. Portanto podemos concluir 

que a boneca é sem dúvida nenhuma hoje, uma marca importante e cheia de memória 

frente a nossa sociedade. Também é importante ressaltar o preconceito que um estudo 

sobre Barbie carrega, esse era um dos principais objetivos, mostrar o quanto esse 

brinquedo implica na sociedade. 

Este estudo foi válido para a área da comunicação social, visto tratar-se de um 

tema que apresenta um objeto de estudo tão polêmico, mas também tão presente na 

sociedade de consumo que há 50 anos, tem influenciando crianças e adultos do mundo 

inteiro. Podemos conhecer a trajetória da boneca até os dias atuais, aprendemos mais 

sobre jornalismo on-line e sobre as características da crescente imprensa feminina, com 

isso, pode-se afirmar que esta pesquisa alcançou os seus objetivos, traçando a história 

da Barbie, sua importância no contexto da sociedade pós-moderna e afirmando o quanto 

o assunto é relevante entre a sociedade do consumo. Temos a certeza de que se 

propiciou um espaço de discussão que agregou conhecimento e valores sobre o quanto 

este objeto de estudo pode alcançar, frente às mídias e, em especial, o jornalismo.  
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