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RESUMO 

Neste trabalho, a partir de uma análise da campanha publicitária "Original do Brasil 

desde 1962" da marca Havaianas, estudou-se de que modo se apresentam as imagens de 

mulheres na publicidade produzida no Brasil e veiculada no exterior. Sob a luz da 

metodologia proposta por Martine Joly (2007), foram analisadas as mensagens plástica, 

icônica e linguística de sete pôsteres da campanha, nos quais imagens de mulheres eram 

apresentadas. As discussões propostas por autores como Mirian Goldenberg, Jurandir 

Freire Costa e Douglas Kellner foram primordiais para entender aspectos da 

contemporaneidade e como os meios de comunicação assumem uma posição central na 

vida dos indivíduos, sendo o corpo um capital e uma fonte de prestígio.  Com base 

nisso, esta investigação verificou que as imagens femininas veiculadas na campanha 

analisada não apresentam rupturas nos sentidos produzidos sobre o Brasil e suas 

mulheres.  

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade. Mulher. Imagem. Havaianas.   

 

ABSTRACT 

In this work, based on an analysis of the advertising campaign "Original do Brasil desde 

1962" by the brand Havaianas, it was studied how the images of women are presented 

in the advertising produced in Brazil and advertised abroad. In the light of the 

methodology proposed by Martine Joly (2007), it was analyzed the plastic, iconic and 

linguistic messages of seven campaign posters in which images of women are 

presented.  The discussions proposed by authors such as Mirian Goldenberg, Jurandir 

Freire Costa and Douglas Kellner were essential to understand aspects of 

contemporaneity and how the media takes a central role in the life of individuals and the 

body is seen as a capital and source of prestige.  Based on that, this research verified 

that the images of women advertised in the analyzed campaign do not present ruptures 

in the senses produced about Brazil and its women. 

Keywords: Communication. Advertising. Woman. Image. Havaianas.   
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1. Introdução 

Nas últimas duas décadas o Brasil tem recebido grande destaque internacional, 

principalmente em razão dos avanços econômicos alcançados pelo país que, hoje, figura 

entre as dez maiores economias do mundo. Além disso, recentemente, o país recebeu 

em suas terras os maiores eventos esportivos do mundo, os Jogos Pan-Americanos em 

2007, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016.   

Foi em meio a esse contexto de intensa veiculação da imagem do Brasil no 

exterior, principalmente em razão dos Jogos Olímpicos a serem realizados na cidade do 

Rio de Janeiro, que as primeiras inquietações deste trabalho começaram a surgir. No 

primeiro semestre de 2016, tive1 o privilégio de viver no exterior como estudante 

intercambista. Morei no sul da Irlanda, na cidade de Waterford, com pouco mais de 45 

mil habitantes, e viajei por mais de 25 países do continente europeu. Durante esse 

tempo, percebi a falta de conhecimento e a curiosidade dos estrangeiros em relação ao 

Brasil e nossa cultura.  

Até então, acreditava que a visão estereotipada que os estrangeiros tinham sobre 

o Brasil era algo superado e que o país não mais era visto como uma terra distante 

habitada por um povo festeiro, esperto, exótico e que nutre uma paixão incondicional 

pelo futebol e pelo carnaval. Sem mencionar as belas mulheres, é claro. No entanto, 

algumas experiências vividas no exterior plantaram em mim uma semente de dúvida. 

Em certas ocasiões, responder ao simples questionamento “De onde você é?” era 

aborrecedor, pois, somada à resposta “Sou brasileira” vinha uma chuva de pré-conceitos 

e suposições sobre o meu corpo, os meus gostos e a minha performance sexual.  

No retorno ao Brasil, sempre que conversava com amigas que haviam estado no 

exterior, perguntava a impressão delas sobre o assunto. Algumas confirmaram a 

vivência de experiências nas quais se sentiram sexualizadas depois de contarem que 

eram brasileiras.  

Afinal, que experiências a maior parte dos estrangeiros possui com a cultura 

brasileira a ponto de os fazerem pensar sobre as mulheres brasileiras de forma tão 

sexualizada? Quais são as imagens da mulher brasileira no exterior? Como essas 

imagens foram construídas? Quem são os responsáveis por essas construções? Algo tem 

                                                            
1A introdução deste trabalho é escrita parte em primeira pessoa do singular e parte em terceira pessoa do 
singular. O uso da primeira pessoa pareceu pertinente, pois faz referência à autora, cujas experiências 
pessoais influenciaram a escolha do tema de pesquisa.   
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sido feito para mudar essas imagens? Se sim, por que elas ainda persistem? Essas foram 

algumas das inquietações iniciais que guiaram esta pesquisa.   

Na busca por respostas, em um primeiro momento, considerei investigar todos 

os produtos culturais brasileiros exportados. Encontrei-me diante de uma vasta 

produção: literatura, cinema, música, telenovelas, publicidade, teatro... Ser capaz de 

mapear todos esses produtos e analisar como a imagem da mulher brasileira é veiculada 

em cada um deles parecia ser um trabalho a ser desenvolvido ao longo de alguns anos. 

Foi então que me voltei à produção do Instituto Brasileiro do Turismo 

(EMBRATUR), pois o primeiro contato que tive com a cultura dos países por mim 

visitados era feito por meio das informações e imagens veiculadas pelos atores 

envolvidos do ramo turístico. Em retrospectiva, descobri que desde a década de 70 até 

meados do final da década de 90, a imagem da mulher brasileira com conotação sexual 

era um componente muito presente nas peças produzidas pelo Instituto, chegando a 

assumir o papel de “atrativo turístico”. Entretanto, o aumento do turismo sexual levou a 

EMBRATUR posteriormente a abandonar o uso dessas imagens (ALFONSO, 2006). O 

lançamento do “Plano Aquarela”, em 2003, marcou o reposicionamento do Instituto e 

confirmou de vez que depois de quase 30 anos a “mulher brasileira sexual” não mais 

faria parte das campanhas que seriam produzidas a partir de então. 

No entanto, apesar do aniversário de treze anos do reposicionamento do discurso 

oficial do país veiculado pela EMBRATUR, me parecia que as imagens de mulheres 

brasileiras com conotação sexual e sensual ainda eram produzidas por outros atores. 

Voltei-me novamente para a produção cultural brasileira exportada e diante da 

imensidão de possibilidades de análise de diferentes produtos em diferentes áreas, 

decidi concentrar este estudo no campo da publicidade. Assim, busquei por peças 

publicitárias produzidas no Brasil e veiculadas no exterior que apresentassem imagens 

de mulheres brasileiras com conotação sensual e/ou sexual. 

Para a delimitação do corpus analítico, consideraram-se as campanhas 

brasileiras finalistas do prêmio de Cannes de 2016. Dentre elas, escolheu-se os pôsteres 

da campanha “Original do Brasil desde 1962”, das Havaianas, que apresentassem 

imagens de mulheres. Assim, as experiências vividas e compartilhadas, somadas às 

primeiras pesquisas realizadas, culminaram na inquietação que orienta este trabalho: de 

que modo se apresentam as imagens de mulheres na publicidade produzida no Brasil e 

veiculada no exterior, especificamente na campanha “Original do Brasil desde 1962”, 

da marca Havaianas?   



10 
 

Como objetivo geral, tem-se a intenção de investigar de que modo se configuram 

os sentidos das imagens de mulheres apresentadas na campanha publicitária “Original 

do Brasil desde 1962”, da marca Havaianas. Como objetivos específicos, busca-se 

investigar a história da mulher brasileira e suas representações ao longo do tempo; 

compreender o culto ao corpo e a formação de identidades no contexto da 

contemporaneidade; entender a dimensão do papel desenvolvido pela publicidade na 

vida contemporânea; identificar e descrever as imagens de mulheres apresentadas na 

campanha “Original do Brasil desde 1962” e entender possíveis rupturas e/ou 

permanências de sentido. Se localizadas no mapa da Comunicação proposto por 

Santaella (2002), as investigações empreendidas neste trabalho concentraram-se 

principalmente na mensagem, seu emissor e contexto comunicacional no qual estão 

inseridos.  

No capítulo “Uma busca pela mulher na contemporaneidade”, traça-se uma 

breve linha do tempo sobre a história da mulher brasileira com a finalidade de 

compreender não só as representações das mulheres e os processos sociais por meio das 

quais eram produzidas, como também os sentidos atribuídos às mulheres e aos corpos 

brasileiros ao longo do tempo. Ainda neste capítulo, busca-se compreender o culto ao 

corpo, aspecto da contemporaneidade que se manifesta de maneira peculiar no Brasil e a 

formação de identidades e sua relação com a diferença.  

Permanecendo no território do contexto, o capítulo “Vitrine publicitária” 

investiga a publicidade e especialmente a imagem publicitária dos produtos 

comunicacionais inseridos em uma cultura das mídias que perpassa a 

contemporaneidade e assume posição de destaque na vida dos indivíduos. 

O capítulo “Original do Brasil desde 1962” tem foco tanto nos territórios da 

mensagem como do emissor. Nele investiga-se o conteúdo da campanha “Original do 

Brasil desde 1962”, as imagens de mulheres apresentadas e os sentidos produzidos pela 

comunicação da marca Havaianas.  

O propósito deste trabalho consiste em contribuir socialmente para a reflexão e o 

debate acerca da significação dada às imagens das mulheres brasileiras que são 

exportadas pela própria publicidade nacional, afinal, mesmo com o reposicionamento da 

EMBRATUR em 2003, o Brasil ainda ocupa a primeira posição no ranking de destinos 

sexuais na América Latina (EBC, 2014). É interessante notar que, segundo Alfonso 

(2006), desde os primeiros anos de sua existência, a EMBRATUR realizou pesquisas 

para determinar os "prováveis e melhores" clientes para o país com o intuito de produzir 
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campanhas que atingissem o público-alvo. Segundo a autora, o fluxo de turistas em 

busca de sexo poderia ter sido previsto pela EMBRATUR uma vez que pesquisas 

realizadas nos anos 70 apontaram que a maioria dos turistas que chegavam às terras 

brasileiras eram homens sozinhos que destacavam a vida noturna como um dos aspectos 

preferidos no país. Mesmo assim, por muitos anos, e em alguma medida ainda há uma 

frequência dessa exposição, optou-se por utilizar imagens de mulheres altamente 

sexualizadas como parte do material de divulgação do Brasil. 

Ao analisar tais questões, o conhecimento produzido neste trabalho mostra-se 

relevante ao contribuir com a ampliação do conhecimento já existente acerca do 

assunto. Além disso, ao investigar de que modo se apresentam as imagens das mulheres 

na publicidade produzida no Brasil e veiculada no exterior, chama a atenção para a 

responsabilidade dos agentes envolvidos nesse processo, cujo produto continua a 

enquadrar o Brasil e as mulheres brasileiras em um discurso desgastado. Admitir um 

descompasso é o primeiro passo para resolvê-lo.  
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2. Metodologia 
 

2.1 Metodologia de pesquisa 

Bem como outras formas de conhecimento, a ciência desenvolve meios que lhe 

são próprios para chegar àquilo que se busca (SANTAELLA, 2001). No entanto, para 

que um conhecimento possa ser considerado de fato científico, torna-se imprescindível 

identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação (GIL, 

2008). Assim, estar ciente da metodologia utilizada para conduzir uma pesquisa é 

indispensável, pois "se a ciência busca o conhecimento científico, cumpre perguntar 

como essa busca se realiza" (SANTAELLA, 2001, p. 111).  

Os métodos, segundo Gil (2008), são classificados em dois grandes grupos. No 

primeiro, estão aqueles que proporcionam as bases lógicas da investigação e, no 

segundo, aqueles que proporcionam aos investigadores meios técnicos que orientam a 

realização da pesquisa.  

Neste trabalho, o método dedutivo foi o escolhido como base lógica, permitindo 

a obtenção de novos conhecimentos em um movimento que parte de premissas gerais 

para premissas particulares. Assim, a partir de princípios reconhecidos como 

verdadeiros, pôde-se chegar a conclusões que possibilitaram maior compreensão do 

problema proposto.  

Com intuito de aproximar-se mais do tema e ampliar o conhecimento acerca do 

assunto da pesquisa, foi realizada, em um primeiro momento, uma pesquisa de cunho 

exploratório, envolvendo levantamento bibliográfico e documental, contribuindo para o 

aprimoramento do problema de pesquisa e objetivos geral e específico. Os temas 

inicialmente pesquisados foram representação e identidade, representação da mulher na 

publicidade, mulher brasileira na publicidade, bem como a história e produção 

publicitária da EMBRATUR. 

Os capítulos três, quatro e cinco são, em grande parte, resultado de pesquisa 

bibliográfica, ou seja, pesquisa desenvolvida a partir de material já elaborado por 

diversos autores, dentro os quais se destaca Mary del Priore (2006), Mirian Goldenberg 

(2007), Jurandir Freire Costa (2004), Douglas Kellner (2001) e Martine Joly (2007). 

Conhecimentos vindos de outras áreas, como a Sociologia e a Antropologia, também 

foram fundamentais na argumentação teórica. As fontes foram livros, teses e 

dissertações, periódicos, anais de encontros científicos e endereços eletrônicos. A 

pesquisa bibliográfica mostrou-se especialmente indispensável nos momentos em que 
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foi necessário falar da história da mulher brasileira e da marca Havaianas, uma vez que 

só é possível conhecer fatos do passado por meio de dados secundários. A pesquisa 

documental foi empregada quando a produção publicitária desenvolvida tanto pela 

EMBRATUR quanto pelas Havaianas ao longo de suas respectivas histórias foram foco 

de análise.  

O ponto de partida para a composição do corpus de análise foram as campanhas 

publicitárias nacionais, veiculadas no exterior e produzidas a partir de 2003, ano que 

marca o reposicionamento da EMBRATUR. O arquivo do Festival de Publicidade de 

Cannes Lions foi o escolhido para a busca de campanhas, uma vez que se trata do 

prêmio mais importante da publicidade mundial, com grande visibilidade internacional 

e que premia as campanhas consideradas mais criativas e inovadoras. No entanto, 

constatou-se que o acesso completo às mais de 270 mil campanhas disponibilizadas no 

acervo só era possível mediante pagamento de inscrição. A opção mais simples e barata, 

válida por um ano, custava exatos 5.450 euros, mais de 18 mil reais2. 

Diante da impossibilidade de arcar com tal custo, recorreu-se mais uma vez à 

pesquisa documental, a partir da qual a procura por campanhas brasileiras premiadas em 

Cannes se deu por meio de notícias veiculadas em portais eletrônicos especializados no 

assunto como Meio & Mensagem, Brainstorm9 e AdNews. Em meio a um mar de 

notícias, campanhas não compiladas, links desatualizados e informações 

desencontradas, optou-se por trabalhar com as campanhas nacionais veiculadas no 

exterior que foram premiadas no ano de 2016, pela facilidade em verificar as 

informações disponíveis. Assim, a campanha “Original do Brasil desde 1962”, 

produzida pela agência AmalpBBDO para a marca Havaianas e ganhadora de dois 

prêmios no Festival de Cannes de 2016, foi a escolhida para o corpus da análise. Os 15 

pôsteres da campanha foram compilados e classificados. Analisaram-se somente aqueles 

nos quais imagens de mulheres eram apresentadas. O método de análise de publicidade 

proposto por Martine Joly em "Introdução à análise da imagem" foi aplicado nas peças 

escolhidas para análise, pois, por meio dele, foi possível analisar a configuração da 

mensagem no que diz respeito às dimensões plástica, icônica e linguística.   

 

 

                                                            
2 Valores pesquisados em maio de 2017. Disponível em: <http://www.canneslionsarchive.com/>. Acesso 
em: 13 mai. 2017. 
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2.2 Metodologia para a análise do corpus 

Inspirada pelos estudos semióticos propostos por Charles Sanders Peirce e pelas 

reflexões de Roland Barthes acerca da imagem publicitária, Joly (2007) também 

entende a última como algo heterogêneo e que comporta, em seu interior, diversos 

signos. Assim, a autora propõe que, a partir de uma análise das três mensagens contidas 

em um anúncio publicitário, plástica, icônica e linguística, e da interação entre elas, é 

possível compreender o discurso implícito proposto por um anúncio, ou seja, a 

mensagem global nele contida.  

O primeiro passo consiste em identificar o anúncio, marca, ano e locais de 

veiculação e público para o qual foi destinado. Em seguida, faz-se uma descrição: as 

percepções visuais são codificadas na linguagem verbal. Barthes já dizia que, se feito 

em grupo, este primeiro exercício mostra-se bastante relevador, pois se percebe como 

certas visões são pessoais ou coletivas. Feito isso, dá-se início à análise da mensagem 

plástica. 

A autora explica que a análise dos elementos plásticos pode culminar no 

entendimento de que parte da significação da mensagem global do anúncio é também 

determinada pela escolha desses elementos e não exclusivamente pelos signos icônicos. 

O suporte no qual é veiculado, bem como sua dimensão e diagramação, identificam se o 

anúncio publicitário se mostra como tal ou se apresenta de forma naturalizada, 

disfarçando seu caráter construído e escolhido.  

Ao analisar o quadro, o esforço analítico debruça-se em identificar aquilo que 

está dentro ou fora do campo visual da representação. Nesse jogo, o espectador é 

estimulado a construir/completar aquilo que não vê. Enquanto no quadro, a análise recai 

sobre o limite da representação visual, no enquadramento, ela recai sobre o tamanho da 

imagem, a distância estabelecida entre o objeto e a lente (espectador). O enquadramento 

escolhido pode provocar uma sensação de proximidade ou afastamento. Outro ponto da 

análise que faz alusão à fotografia é o “ângulo de tomada e escolha da objetiva”. Por 

convenção, certos ângulos estão vinculados a determinados significados. O mesmo pode 

ser dito sobre a escolha da lente. Algumas objetivas provocam um efeito que se 

aproxima da visão “natural” e podem destacar certos elementos em detrimento de 

outros.  

Afastando-se um pouco dos aspectos fotográficos, Joly também propõe a análise 

da composição e diagramação do anúncio, a fim de identificar a hierarquização das 

informações e o caminho de leitura, que acabam por favorecer as chamadas 
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“informações-chave”. Em seguida, observam-se as formas, cores, iluminação e textura. 

A última, apesar de se tratar de uma percepção visual, pode evocar outros sentidos.  

Apesar de a observação e interpretação dos elementos plásticos terem 

influências antropológicas, psicológicas e socioculturais, a autora destaca que o 

anunciante as utiliza tendo em mente os conhecimentos prévios do público-alvo. Cabe 

ao espectador atentar-se para o fato de que, em um anúncio, tais elementos são 

cuidadosamente escolhidos com um propósito. 

Analisada a mensagem plástica, a próxima a ser analisada é a icônica. Nesta 

etapa, o esforço é de descobrir a conotação evocada por cada elemento que está na 

imagem. Este processo é carregado de conotações de outras ordens e pode variar, pois 

se orienta, sobretudo, pelo saber e bagagem cultural do espectador.   

A última das mensagens, a linguística, é de suma importância para um anúncio, 

visto que, por meio de seu conteúdo, é possível canalizar um sentido para a leitura da 

imagem, localizando o espectador em um tempo e espaço. O aspecto plástico das 

palavras também é observado, uma vez que, apesar de possuírem significação 

imediatamente compreensível, os elementos visuais podem orientar essa compreensão e 

influenciá-la.  

 

  



16 
 

3. Uma busca pela mulher na contemporaneidade 

A busca pela mulher na contemporaneidade começa com uma volta ao passado, 

a fim de compreender o papel ocupado por este sujeito na história do Brasil e quais 

sentidos lhe foram atribuídos ao longo do tempo. Assim, entender também a cultura na 

qual essa mulher está inserida torna-se indispensável. Será investigado como o culto ao 

corpo, traço da contemporaneidade, tornou-se um aspecto indispensável na análise da 

formação da identidade brasileira que legitimou determinadas imagens de mulheres 

como símbolos nacionais. 

3.1 Uma breve linha do tempo sobre a mulher brasileira 

As grandes navegações inauguraram a história moderna. Ao chegarem à 

América no século XV, Américo Vespúcio e Cristóvão Colombo pensaram ter 

descoberto o paraíso, local que estava à espera dos aventureiros e descobridores. Essa 

nova terra de fauna e flora magníficas trazia consigo a promessa de riqueza. 

Durante o século XVII, o ato de viajar foi aos poucos deixando de ser 

considerado apenas curiosidade e tornou-se parte do processo de aprendizagem e 

complemento da educação. O mundo ia se tornando uma grande escola para os 

europeus. Foi nesse cenário que cientistas, negociantes, diplomatas, religiosos, 

intelectuais e pessoas comuns redescobriram a América (QUINTANEIRO, 1995). 

Os documentos que datam dos séculos XVI e XVII e que tratam dos índios que 

habitavam o litoral brasileiro são pouco precisos e muito contraditórios. Contudo, é 

possível vislumbrar alguns aspectos desses povos a partir dos relatos dos vários 

viajantes que observaram a cultura indígena no Brasil colonial sob o olhar cristão e 

europeu, os quais julgavam os “maus hábitos” como indício de barbarismo e os “bons 

hábitos” como parte das leis naturais criadas por Deus (RAMINELLI, 2006).  

Dentre esses hábitos, destacava-se o fato de tanto os homens quanto as mulheres 

andarem nus. Para alguns europeus, a nudez feminina “incitava à lascívia e à luxúria” 

(RAMINELLI, 2006, p. 25). Outros viam o comportamento como algo natural, uma 

consequência de viver em um clima tropical. Para os portugueses, em especial, a nudez 

e a sexualidade das índias provocavam a lascívia nos homens e as representações do 

índio estavam associadas a perversões sexuais.  

Verônica da Silva (2017) destaca que os indígenas não tinham sentimento de 

vergonha em relação à nudez por não estarem atrelados aos reguladores (sistema 

religioso, político, judicial e social) dos comportamentos dos homens branco europeus, 
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os quais consideravam a genitália como local de vergonha, sujeira ou excitação 

(SILVA, 2017). Assim, a nudez dos indígenas provocava nos estrangeiros um olhar que 

condenava, mas que também erotizava.  

Sobre as mulheres brancas no Brasil colônia, segundo Vainfas (2006), pode-se 

dizer que viviam suas vidas submissas, primeiro aos pais e depois aos maridos. As 

índias, negras e ditas “mulatas”3 foram as que “cumpriram” o papel de “amantes” dos 

portugueses. O legado de longos anos de ocupação portuguesa era o rígido controle 

exercido, em todas as classes sociais, sobre as mulheres. Os homens eram os 

verdadeiros “senhores do destino” das mulheres de suas famílias.  

A imagem que se tinha de uma mulher honrada e respeitável, que era 

majoritariamente branca, confundia-se com a de uma mulher isolada, reclusa e 

confinada a uma existência monótona, já que poucas se ocupavam com atividades 

consideradas femininas (costura, bordado, desenho, pintura e leitura) e à elas era 

proibido o trabalho fora de casa. A própria estrutura das casas brasileiras refletia a 

estrutura patriarcal: os fundos da residência e as partes isoladas, longe de olhares 

curiosos, eram destinados às mulheres. Os conventos e as casas de recolhimento 

também eram espaços nos quais as mulheres ficavam confinadas.  

As varandas e as janelas configuravam-se como um dos únicos espaços onde era 

possível ver as mulheres, lugares em que elas tinham uma pequena amostra do mundo 

exterior que lhes era negado, já que raramente saiam de casa, exceto para ir à missa aos 

domingos e feriados religiosos, fazendo com que a Igreja se tornasse “uma das 

principais alternativas de sociabilidade e diversão” (QUINTANEIRO, 1995, p. 79). 

Entretanto, em meados da metade do século, houve um declínio da importância das 

festas religiosas, que passou a dar lugar a outros tipos de entretenimento, como reuniões 

e bailes de música.  

Com o decorrer do século XIX, as trocas comerciais, artísticas e intelectuais do 

Brasil com o mundo se intensificaram, provocando certa liberação feminina, ainda que 

                                                            
3 Segundo Corrêa (1996), o uso do termo "mulata" naturalizou-se nos discursos médico, literário e 
carnavalesco para retratar uma mulher objeto de desejo, cujos principais atributos eram ser cheirosa, 
gostosa, bonita, graciosa, dengosa e sensual. Essa figura feminina, culturalmente construída num longo 
processo histórico, traz em sua própria designação a marca de sua origem: é fruto da miscigenação, do 
"encontro das raças". A autora indica ainda que, na esfera médica, discutiu-se por muito tempo se os 
mulatos (as) eram estéreis assim como as mulas (daí a origem da designação). Em razão de sua carga 
histórica e racista, optou-se pela não utilização do termo mulata (o) neste trabalho. Para referir-se à 
mulher que não é branca, preta, amarela ou indígena, será utilizado o termo parda, que é reconhecido pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   
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de forma pontual. As mulheres começaram a andar desacompanhadas nas ruas, 

cumprimentavam os visitantes na ausência do marido e recebiam mais educação. 

Em geral, as moças viviam sob o poder dos pais até casarem-se4 e passarem ao 

poder dos maridos, o que acontecia quando tinham em média de 12 a 16 anos. A 

escolha do marido estava nas mãos do pai da noiva e costumava levar em consideração 

interesses familiares políticos e/ou financeiros. Os casamentos entre pessoas da mesma 

família e entre pessoas com enorme diferença etária não eram raros. 

Acompanhando o casamento, vinha a maternidade, visto que a procriação era um 

dos objetivos primordiais do matrimônio. Em geral, a mulher tinha um grande número 

de filhos durante a vida, já que começava a parir muito cedo. Vistas como veículos para 

a reprodução, as mulheres deveriam se contentar em ficarem resguardadas à esfera 

doméstica. 

A educação que era oferecida a elas só era acessível para os que podiam pagar e, 

geralmente, era de curta duração, superficial e ministrada por religiosas. A instrução era 

vista ainda como uma ameaça ao esquema de controle exercido sobre esposas e filhas. 

Ao longo dos séculos XIX e XX, um grande número de escolas e internatos destinados 

às mulheres foi criado.   

No final do século XIX, o desenvolvimento urbano e a modernização das 

cidades culminaram no surgimento de novos hábitos. A mulher, antes reclusa, passou a 

ter uma vida social mais agitada e começou a marcar presença em cafés, bailes e teatros. 

A conduta da mulher, além de vigiada pelo pai ou marido, passou a ser vigiada pela 

sociedade. D’incao (2006) defende que foi nessa época que a imagem da mulher passou 

a ser um capital simbólico5, embora a autoridade ainda repousasse nas mãos dos 

homens. Por trás de uma família de prestígio, estava uma esposa dedicada e mãe 

atenciosa.  

                                                            
4 É importante destacar que nas camadas populares da sociedade, o casamento formal não era regra. 
Segundo Soihet (2006), a própria liberdade sexual das mulheres populares confirmava tal fato. Assim, a 
vida familiar e o desempenhar de um papel tradicional e restrito cabia às mulheres das camadas mais 
elevadas. Como consequência, o estereótipo do homem dominador e da mulher submissa não se aplicava 
plenamente nas classes populares. 
5 Segundo Pierre Bourdieu (1977), o capital simbólico é um elemento, seja de ordem social, econômica 
ou cultural, que permite que indivíduos ou instituições obtenham prestígio, reconhecimento ou autoridade 
em um determinado campo. O capital simbólico existe se for reconhecido dentro de uma relação entre 
aqueles que o exercem e aqueles que a ele se submetem.  Mais adiante será discutida a proposição de 
Mirian Goldenberg (2007) que trabalha com a ideia de que, na sociedade brasileira, o corpo tornou-se um 
capital simbólico, uma vez que é fonte de prestígio e é visto pelos indivíduos como um veículo para a 
ascensão social.  
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Na transição do século XIX para o XX, a disponibilidade de documentos escritos 

por mulheres ainda é pouca, e a construção masculina da identidade da mulher persiste 

(RAGO, 2006). Com a intensificação do processo de industrialização brasileiro no final 

do século XIX e com o fim da escravidão, as mulheres começaram aos poucos a habitar 

o espaço das fábricas. No entanto, o trabalho feminino fora do lar ainda era visto com 

maus olhos, sendo que “várias profissões femininas eram estigmatizadas e associadas a 

imagens de perdição moral, de degradação e de prostituição” (RAGO, 2006, p. 589). O 

desejo das famílias para as moças ainda era o de um “casamento bom” que lhes 

assegurasse o futuro, deixando claro o anseio por designar a mulher à esfera privada, 

considerada lugar natural da esposa, mãe e dona-de-casa e de seus filhos.  

As mulheres negras, mesmo após o término da escravidão, continuaram 

exercendo profissões de menor prestígio e, normalmente, eram retratadas como figuras 

extremamente rudes, bárbaras e promíscuas, destituídas, portanto, de qualquer direito de 

cidadania (RAGO, 2006).  

Em 1932, o então presidente Getúlio Vargas assinou um decreto que instituiu o 

voto feminino. No entanto, somente as mulheres casadas (com autorização dos 

maridos), viúvas e solteiras que possuíssem renda própria poderiam usufruir desse 

direito. 

Mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, a ideologia dominante continuava 

pregando que a “essência feminina” resumia-se em ser dona de casa, esposa e mãe 

(BASSANEZI, 2006). A família modelo ia ao encontro do que pregava a sociedade 

conjugal: era uma família branca e de classe média, na qual o pai era o provedor.  

Nas revistas da época, as mulheres eram classificadas ou como moças de família 

ou como moças levianas. Característicos das últimas, os comportamentos desviantes e 

promíscuos eram altamente condenáveis. Já as moças de família eram aquelas que 

preservavam sua honra e pureza e, por isso, eram respeitadas e tinham mais chances de 

conseguir um “bom casamento”.  

Foi em meados da década de 70 que o movimento feminista brasileiro emergiu 

em meio a outros movimentos sociais da época (CORRÊA, 2001) e em plena ditadura 

militar. Segundo Rago (2003), em um primeiro momento, o movimento feminista lutou 

por sua afirmação como movimento social e político e pela redemocratização do país. 

Somente em um segundo momento “as questões do mundo privado, da subjetividade, da 

família, da sexualidade, das linguagens corporais ganharam visibilidade e dizibilidade” 

(RAGO, 2003, p. 5). A mulher, ao perceber as relações de desigualdade as quais é 
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submetida, começa a sair da esfera privada para reivindicar, na esfera pública, por mais 

direitos de ordem política, social e sexual, propondo formas de organização social e 

sexual nas quais as relações sejam mais igualitárias.  

Nessa breve trajetória histórica da mulher brasileira, não se pode deixar de notar 

que as mulheres brancas de classes sociais mais altas foram aquelas que mais tiveram 

espaço nos livros de história ao desempenharem o papel tradicional pregado pela 

feminilidade. Às mulheres negras, índias e pardas não cabiam os papéis de dona-de-

casa, esposa e mãe. Elas foram historicamente silenciadas, ocuparam outros papéis na 

sociedade e foram representadas de outras formas. 

Em relação às índias, pode-se dizer que, ao longo da história, sempre foram 

consideradas seres exóticos. Essa representação idealizada foi reforçada pelo 

Romantismo, movimento do qual Iracema, "a virgem dos lábios de mel" é a maior 

representante.  

Quanto às mulheres negras, Joyce Nimocks (2015) argumenta que, na metade do 

século XIX, três estereótipos foram amplamente adotados para representá-las. Segundo 

a autora, esses estereótipos continuam a ser reproduzidos na cultura popular até os dias 

de hoje. Eles podem ser traduzidos em três identidades: Sapphire, Mammy e Jezebel 

(NIMOCKS, 2015).    

Sapphire é a mulher negra que incorpora o oposto de tudo o que a feminilidade 

prega: é hostil, brava, cheia de ira. Mammy era a negra responsável pela família branca e 

pelas tarefas domésticas: cozinhar, limpar e cuidar das crianças. As mamy’s são 

representadas como seres sempre felizes, dispostas a servir sua família branca com 

tamanho comprometimento que chegam a ser consideradas dóceis (NIMOCKS, 2015). 

Além disso, também eram tidas como “mulheres altas, de ombros e quadris largos, 

lábios grossos, seios fartos e pele muito escura” (Idem, p. 25). Por outro lado, Jezebel é 

tida como uma mulher promíscua, insaciável sexualmente. Ela precisa ser dominada 

pelo opressor. Por ter a pele mais clara do que a de um negro, é frequentemente 

chamada de “mulata”6. A autora destaca ainda que na cultura popular brasileira, as 

“mulatas” serviam para satisfazer o desejo sexual dos homens brancos. O estereótipo de 

Jezebel confunde-se com o estereótipo da mulher brasileira que foi e ainda é 

amplamente exportado.    

                                                            
6 Cf. nota 4 deste capítulo.   
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Segundo Quintaneiro (1995), há outro fato curioso que marca a trajetória da 

mulher brasileira: fruto dos valores e instituições dominantes, o ocultamento que lhes 

era imposto desaparece sem deixar rastros, dando lugar a uma generosa exibição da 

imagem dessa mulher (QUINTANEIRO, 1995). E nessa exibição, todos os olhos têm se 

voltado para uma esfera em particular: a do corpo.  

 

3.2 O Culto ao Corpo 

No século XXI, segundo Paula Sibilia (2008), as personalidades são convocadas 

a se mostrarem. As separações entre o âmbito público e privado, outrora muito rígidas, 

começam a desaparecer. Uma esfera contamina a outra, resultando em uma publicização 

do privado, de modo que a construção do indivíduo acaba por ser orientada para o olhar 

alheio. Só é o que se vê. Nessa dinâmica, a imagem e a aparência são primordiais para o 

sujeito mostrar-se ao mundo, fazendo com que muitos busquem no corpo uma 

expressão do eu (GOLDENBERG; RAMOS, 2007). 

Ao analisar a contemporaneidade, Jurandir Freire Costa (2004) destaca o 

fenômeno da cultura somática7 no qual o corpo torna-se um referente privilegiado para 

a construção de identidades pessoais. Os atributos físicos definem não só quem é, mas 

também quem deve ser um indivíduo (COSTA, 2004, p. 203). O autor destaca que foi 

dada uma importância ínfima ao corpo nos dois grandes modelos que orientaram 

historicamente a construção a identidade no Ocidente.  

No primeiro deles, a identidade do indivíduo era definida pela posição que 

ocupava na sociedade desde o seu nascimento. Já no segundo modelo, a identidade tinha 

uma estreita relação com a vida íntima, na qual o "verdadeiro eu" era o eu interior. O 

corpo era visto como um empecilho para que a alma alcançasse sua verdadeira essência. 

Segundo Costa (2004), o sujeito físico era como uma pedra bruta que, lapidada, daria 

lugar ao sujeito sentimental. Dentre tantos fatos, dois foram cruciais ao levarem a uma 

revalorização do corpo e surgimento da cultura somática: o remapeamento cognitivo do 

corpo físico e a invasão da cultura pela moral do espetáculo (COSTA, 2004).  

O remapeamento cognitivo do corpo físico se deu por uma série de fatores. Os 

progressos científicos provaram a existência de interações entre o físico e o psicológico. 

Uma revisão das teorias que consideravam o corpo e a mente como coisas autônomas 

                                                            
7 Expressão utilizada para relacionar o funcionamento do cérebro à bioquímica do corpo. Na cultura 
somática, o entendimento e a explicação da vida psíquica passam pelo conhecimento da materialidade 
corporal. 
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resultou em um novo entendimento no qual corpo e mente interagem, uma concepção 

holística do ser. Estreitamente relacionados aos progressos científicos estão os avanços 

alcançados pela medicina. Eles possibilitaram o aumento da expectativa de vida e 

também fizeram com que os indivíduos percebessem o corpo de outra maneira. Os 

requisitos para uma vida longeva necessariamente passam pelo corpo.  

Na ordem política, o crescente interesse em questões relativas à esfera social fez 

com que um novo entendimento sobre o corpo se tornasse decisivo nas demandas por 

igualdade moral ou política. Na esfera religiosa, a inclusão de elementos de doutrinas 

asiáticas na formação de identidades foi crucial para essa reconfiguração de percepção 

de corpo, uma vez que tais doutrinas destacam o tratamento físico na condução moral 

do sujeito. Diferente das religiões judaico-cristãs, que relegam aos especialistas médicos 

as questões anatômicas e fisiológicas, nas doutrinas asiáticas, conhecer o corpo é um 

dos caminhos para uma vida virtuosa (COSTA, 2004).  

O segundo fato responsável pela alteração na percepção cultural do corpo diz 

respeito à moral do espetáculo que se manifesta no ideal de felicidade e da vida como 

entretenimento. O espetáculo determina as imagens que merecem atenção ou admiração 

e esse julgamento pode ser aprendido por intermédio da mídia.  

No entanto, além de serem levados a ver o mundo com as lentes do espetáculo, 

os indivíduos são incentivados também a se tornarem participantes do espetáculo. Para 

isso, “basta” imitarem o estilo de vida dos personagens que fazem sucesso no momento. 

Diante de um modo de vida ao qual jamais terão acesso completo, a aparência corporal 

surge para os indivíduos como aspecto mais acessível e “fácil” de ser imitado. Nasce 

assim a obsessão pelo corpo-espetacular (COSTA, 2004). 

No Brasil, cresce no fim do século XX e início do século XXI, principalmente 

nas grandes cidades, a exaltação do corpo, que deixa de ser enclausurado à esfera 

privada e passa a ser exibido na esfera pública (GOLDENBERG; RAMOS, 2007). As 

roupas, tidas como prolongamento da pele, também sofrem modificações ao longo do 

tempo. O vestuário europeu ligado à anulação da nudez, introduzido pelos 

colonizadores e jesuítas, resistiu até o século XX. Contudo, somente na década de 1960 

as roupas usadas pelos brasileiros começaram a se adaptar ao clima tropical do país, 

tendo como consequência o desnudamento do corpo, principalmente em cidades 

próximas à praia (MALYSSE, 2007), local de excelência para a exibição do corpo. Para 

Goldenberg (2007), a cidade do Rio de Janeiro se configura como um espaço 

privilegiado para o estudo do culto ao corpo.  
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Ao investigar que sociedade está representada nos corpos brasileiros e que 

modelo de corpo tem prestígio na cultura nacional, a antropóloga Mirian Goldenberg 

(2007) constata que o culto ao corpo tornou-se uma verdadeira obsessão, um capital, 

desejado tanto pelos indivíduos das camadas médias como pelos indivíduos das 

camadas mais pobres, os quais veem o corpo como um veículo de ascensão social e 

fonte de prestígio.  

Assim, o corpo “dito superior” é “exibido, moldado, manipulado, trabalhado, 

costurado, enfeitado, escolhido, construído, produzido, imitado" (GOLDENBERG, 

2007, p. 25). Fruto de muito esforço e investimento, no Brasil, o corpo é uma riqueza. 

O antropólogo francês Stéphane Malysse (2007) conta não ter ficado surpreso 

quando, dentro de um avião com destino ao país, o Rio de Janeiro foi representado 

como uma grande cidade praiana povoada de corpos bonitos e praticamente nus. 

Segundo o pesquisador, as imagens que uma sociedade escolhe para lhe representar 

revelam uma realidade autêntica, uma visão geral do local e de quem o habita: 

 

Ao colocar o corpo no centro de sua auto-representação, esses cartões-
postais, verdadeiras propagandas do Brasil para inglês ver, já 
anunciavam a autoplastia da aparência e o culto ao corpo que eu 
descobriria algumas horas mais tarde nas praias da Zona Sul carioca 
(MALYSSE, 2007, p. 80, grifo do autor).  

 

Gontijo (2007) relembra que, desde o século XVIII, antes mesmo do Rio de 

Janeiro tornar-se capital colonial, a cidade já era tida como centro de ideias, valores e 

normas para a Colônia e até mesmo para a Metrópole e o resto da Europa. Assim, o 

autor destaca que “o que se passava pelo Rio, ou aqui era criado, se tornava, pois, a 

própria essência da brasilidade” (GONTIJO, 2007, p. 42, grifo do autor).  

A cidade ganhou ainda mais prestígio com a chegada da Corte portuguesa no 

começo do século XIX e a transformação provisória da cidade em capital do Império 

português, e posterior transformação em capital do Império e da República brasileiros. 

A partir da década de 1920, o bairro de Copacabana, em especial, tornou-se o espelho 

do país. Posteriormente, outros bairros como Ipanema e Leblon também adquiriram esse 

status. Para Gontijo (2007), a generalização dos traços cariocas para o resto do Brasil 

ainda ocorre, de modo que os traços culturais cariocas transformam-se na própria 

identidade nacional brasileira: 
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É como se o Rio de Janeiro fosse o espelho do Brasil, e não o 
contrário; como se a feijoada, o carnaval das escolas de samba, o 
futebol, a mulata e o chope bem-tirado fossem atributos que 
transcendem naturalmente o aspecto puramente carioca, tornando-se 
símbolos da própria brasilidade, divulgados e exportados 
infinitamente como a essência da ontologia cultural brasileira 
(GONTIJO, 2007, p. 74). 

 

Nesta dinâmica, o corpo da mulher carioca configurou-se como ícone de beleza 

e sensualidade feminina no Brasil. Para Marisol Goia (2007), existe um mecanismo que 

associa especificamente o bairro de Ipanema à cidade do Rio de Janeiro e a cidade ao 

resto do país. Por ocupar uma posição vantajosa em termos de prestígio e visibilidade, o 

bairro teria se tornado mais propenso a virar um modelo, centro exportador de 

novidades e tendências, a ser seguido e copiado no resto da cidade e no resto do país.  

Desde a década de 1970, a praia de Ipanema passou a representar o “espírito 

solar, belo, natural, informal, alegre, sensual e espontâneo da cidade do Rio de Janeiro" 

(GOIA, 2007, p. 40), configurando-se como um lugar estratégico para a produção de 

padrões de corporalidade para o Rio de Janeiro e, por consequência, para o Brasil. Tal 

mecanismo, segundo a autora, pode ser resumido na equação “ipanemenses = cariocas = 

brasileiros” (GOIA, 2007).  

Assim, em uma cultura na qual o corpo é tido como um capital, uma riqueza, os 

modelos de corpo produzidos no Rio de Janeiro correspondem ao corpo-espetáculo da 

cultura somática. Fonte de prestígio, o corpo torna-se um elemento central para a 

construção da identidade brasileira (GOLDENBERG, 2007).  

  

3.3 Identidade e diferença  

Entender o culto ao corpo como um traço da contemporaneidade que se 

manifesta de forma peculiar no Brasil e se expressa na identidade nacional, pressupõe 

entender como são construídas as diversas identidades. Segundo Kathryn Woodward 

(2012), a construção da identidade é simbólica, social e psíquica. Além disso, trata-se de 

um processo relacional e que depende de algo fora dela para existir. Assim, uma 

identidade existe pelo fato de diferir-se de outra identidade. Para Tomaz Tadeu da Silva 

(2012), identidade e diferença são conceitos inseparáveis e que são ativamente 

produzidos em um mundo social e cultural, em uma estreita conexão com relações de 

poder.  
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Uma definição essencialista de identidade implica o entendimento de que há 

certas características definidas e consideradas autênticas que são partilhadas por todos 

os membros do grupo em análise. Essas características não se alteram ao longo do 

tempo e a identidade permanece imutável. Essa definição essencialista busca 

fundamentação biológica e histórica para existir. Assim, “O corpo é um dos locais 

envolvidos no estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos, servindo de 

fundamento para a identidade” (WOODWARD, 2012, p. 15). Para essa perspectiva, o 

corpo fala e define a identidade.  

Uma definição não essencialista considera que existem diferenças, bem como 

características comuns, partilhadas tanto entre os membros do mesmo grupo como de 

grupos diferentes. Além disso, essa abordagem leva em conta as mudanças sofridas pela 

identidade ao longo do tempo.  

Para Hall (2012, p. 108), as identidades estão constantemente em processo de 

mudança e transformação e são produzidas em locais históricos e institucionais 

específicos. Tomaz Tadeu da Silva (2012) também concorda que a identidade não seja 

algo fixo, estável, coerente, permanente, definitiva, acabada. O autor acredita que a 

identidade é um processo de construção, pois assume um caráter fragmentado, 

inacabado.  

Ainda para Silva (2012), os conceitos de identidade e diferença estão 

estreitamente associados a sistemas de representação8, pois é por meio da representação 

que a identidade e a diferença adquirem sentido. Woodward também compartilha da 

mesma ideia e, segundo a autora,  

 

a representação inclui as práticas de significação e os sistemas 
simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, 
posicionando-nos como sujeito. É por meio dos significados 
produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 
experiência e àquilo que somos (WOODWARD, 2012, p. 17/18).  

 

Nesse processo de produção da identidade que sofre a influência de dois 

movimentos (por um lado, há a tendência de afixar e estabilizar certa identidade e por 

outro, existe o movimento de desestabilizá-la, subvertê-la), a representação afirma-se 

                                                            
8 Sabe-se que uma das principais áreas do conhecimento responsáveis pelo estudo das representações é a 
Sociologia e que a Teoria das Representações (1961) proposta por Serge Moscovici é uma das mais 
importantes neste campo de estudo. Neste trabalho, a análise empreendida considera os elementos que 
compõem o corpus da pesquisa como imagens.  
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como um processo cultural, que faz uso de sistemas simbólicos. Tais sistemas podem 

ser contestados e/ou mudados a qualquer momento, para fornecer identidades 

individuais ou coletivas, servindo para classificar o mundo e as relações que com ele 

estabelecemos. Dessa forma, os discursos e os sistemas de representação constroem os 

lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar. 

 A mídia e a publicidade podem ser entendidas como um desses lugares, uma 

vez que possuem sistema de representação e discurso próprios, com o poder de construir 

certas identidades, informando constantemente a posição de sujeito que se deve ocupar. 

Em última análise, pode-se dizer que, se esse sistema de representação engendrado pela 

mídia e pela publicidade é dominante, ele pode se tornar a principal fonte para a qual os 

sujeitos se voltam no processo de construção de identidade, uma vez que, segundo Silva 

(2012), quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a 

identidade, contribuindo para reforçar (ou não) a identidade que supostamente está 

sendo descrita e inscrita.  

Uma vez que “todas as práticas de significação que produzem significados 

envolvem relações de poder” (WOODWARD, 2012, p. 19), é imprescindível entender 

como a mídia e a publicidade fazem uso das representações em seus sistemas 

simbólicos. Com isso, é possível compreender que representações da mulher brasileira 

foram por elas forjadas, fazendo com que esse aspecto fosse cristalizado de tal forma 

que passou a ser considerado como um dos principais constituintes da identidade 

nacional brasileira, como acontece na campanha “Original do Brasil desde 1962”. A 

descristalização dessa identidade legitimada por determinadas imagens de mulheres 

passa pelo entendimento não só da responsabilidade, mas também da capacidade de 

promover mudanças que tem a mídia neste processo.  
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4. Vitrine publicitária 

Apropriando-se dos sentidos que circulam na sociedade, a vitrine publicitária 

apresenta aos espectadores um reflexo não perfeito de uma parcela da realidade. Um dos 

principais produtos expostos nessa vitrine de infinitas imagens é o corpo regido segundo 

as "normas" da cultura somática. Transformada em mais um produto exposto nessa 

vitrine, a mulher brasileira recebe ainda um "selo de qualidade" Made in Brazil.  

 

4.1 Produtos 

A partir do século XX, os meios de comunicação de massa ganharam mais 

espaço e passaram a ocupar uma centralidade na vida social e cultural humanas, 

ultrapassando a mera condição de veículos de mensagens e conteúdos e assumindo, 

também, uma parcela de responsabilidade pela produção dos sentidos que circulam na 

sociedade. Nesse processo, as imagens e representações disseminadas pelos meios de 

comunicação foram incorporadas ao discurso da atualidade, tornando-se senso-comum. 

Esse fenômeno que une a sociedade é chamado de midiatização, que constitui um lugar 

privilegiado de construção de sentidos (MORIGI, 2004).  

Na sociedade contemporânea, a mídia, segundo Sodré (2002), é como uma 

“prótese” dos sujeitos, pois participa de suas vidas diárias, transforma a sociabilização e 

a percepção mental da sociedade e dos indivíduos, pois cria uma nova dimensão com 

códigos e condutas próprios. Essa midiatização que rege a sociedade implica uma nova 

ordem da vida que é constituída pelo mercado e pelos meios de comunicação, 

ferramentas vitais para produção e difusão desses códigos e condutas que regem a 

sociedade. Para o autor, essa nova ordem de vida vem sendo regida pelo estilo de vida 

estadunidense, cujo modelo tem sido hegemônico no ocidente.  

Para Kellner (2001), imagens, sons e espetáculos veiculados pela mídia ajudam a 

construir a vida cotidiana. Essa cultura domina o tempo de lazer das pessoas, influencia 

as opiniões políticas e contribui para a construção das identidades. Os meios de 

comunicação fornecem modelos a partir dos quais muitas pessoas constroem sua visão 

de mundo, sobre o certo e o errado, o bom e o ruim. Assim, as narrativas midiáticas 

acabam constituindo uma cultura comum em escala industrial, instituída pela indústria 

cultural.  

Portanto, os meios de comunicação que divulgam essa cultura comum são, 

segundo o autor, uma fonte de pedagogia cultural, pois imprimem comportamentos, 
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sentimentos, gostos, medos e desejos, e ajudam os indivíduos na tarefa de construir suas 

próprias subjetividades. “A cultura da mídia é a cultura dominante hoje em dia; 

substituiu as formas de cultura elevada como foco da atenção e de impacto para grande 

número de pessoas” (KELLNER, 2001, p. 27, grifo do autor). A publicidade está 

inserida nessa cultura da mídia e, constantemente, convida o espectador a fazer parte 

dessa cultura midiática. Segundo Kellner, a publicidade,  

 

[...] está tão preocupada em vender estilos de vida e identidades 
socialmente desejáveis, associados a seus produtos, quanto em vender 
o próprio produto – ou melhor, os publicitários utilizam construtos 
simbólicos com os quais o consumidor é convidado a identificar-se 
para tentar induzi-lo a usar o produto anunciado (KELLNER, 2001, p. 
324).  

 

Na contemporaneidade, a cultura da mídia, com seus códigos e condutas 

próprios, impõe aos indivíduos um novo estilo de vida, que segundo Giddens (2002, p. 

79), pode ser entendido como um conjunto de práticas adotados por um indivíduo, não 

só porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas também porque dão 

forma material a uma narrativa particular da auto identidade.   

Rocha e Silva (2007) também extrapolam a ideia de publicidade enquanto 

fenômeno puramente comercial e econômico, entendendo-a como um fenômeno social 

comunicacional que dialoga profundamente com valores socialmente compartilhados. O 

refinamento das técnicas publicitárias fez com que os anúncios abandonassem a pura 

descrição e a racionalidade e lançassem mão de argumentos de outras naturezas: valores 

sociais, relações de gênero, papéis sociais, moralidades e conhecimentos de mundo de 

uma determinada realidade (ROCHA; SILVA, 2007). Rocha (1995) defende que se 

vende um produto para quem pode comprá-lo, enquanto um anúncio difunde-se 

indistintamente, podendo alcançar um grande número de pessoas. 

Também ao encontro dessas ideias, Gastaldo (2002) afirma que paralelamente à 

finalidade comercial explícita, os anúncios publicitários vendem ideologias, estereótipos 

e preconceitos. Contudo, em um mundo cada vez mais permeado por um grande número 

de mensagens, a limitação de tempo e espaço dos anúncios publicitários faz com que 

representações extremamente claras sejam utilizadas, a fim de permitir uma leitura 

rápida e compreensão imediata por parte do público-alvo. Buscando a ampliação de seu 

efeito em um espaço e tempo limitados, a publicidade "frequentemente recorre à 
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utilização de uma representação articulada com outras representações já existentes e 

culturalmente reconhecidas" (GASTALDO, 2002, p. 74). O autor conclui que esses 

elementos são de várias naturezas: rituais, narrativos, icônicos, literários, musicais, 

formando uma grande colagem que compõe um discurso sobre a sociedade e alguns de 

seus aspectos. É interessante notar que usar a limitação de tempo e espaço do anúncio 

publicitário como justificativa para o uso de representações claras e limitadas parece um 

caminho muito fácil para que a publicidade continue silenciando a diversidade de 

modos de ser e de estilos de vida, numa verdadeira economia de sentidos que continua 

contribuindo para a construção de uma objetividade simbólica.  

Um dos principais críticos da cultura da mídia e da espetacularização midiática é 

o francês Guy Debord. Segundo o autor, na chamada sociedade do espetáculo, os 

indivíduos abdicam da realidade concreta e passam a viver em um mundo mediado 

pelas imagens e mensagens divulgadas pelos meios de comunicação. O contato que se 

tem com o “real” se dá por meio de imagens que, apesar de se apresentarem como tal, 

não correspondem à realidade concreta, mas sim a uma representação dela. Um fato só é 

verídico se é noticiado. A esse fenômeno que consiste em “uma relação social entre 

pessoas, mediatizada por imagens” Debord (2003, p. 14) dá o nome de espetáculo, 

principal produção da sociedade contemporânea, sempre orientada pelo discurso 

dominante. O espetáculo faz parte da sociedade, é a própria sociedade, é o instrumento 

responsável pela sua unificação. 

Tendo em mente o caráter pedagogizante desempenhado pela mídia na cultura 

contemporânea, a crítica de Debord mostra-se atual e pertinente, uma vez que destaca 

que, orientado por certos valores, o modelo de consumo, seja de identidades, produtos 

ou comportamentos, oferecido pelos meios de comunicação é apenas um modelo dentre 

outros possíveis e que não pode ser tomado como a única realidade concreta possível.   

 

4.2 A imagem 

As mensagens publicitárias podem ser veiculadas em diversos suportes. A 

imagem configura-se como um local privilegiado para a construção de sentidos, pois 

trata-se de uma apresentação visual do produto que evoca sentidos além dos que o texto 

seria capaz. Além disso, a percepção visual é mais rápida do que a leitura de um texto 

escrito e por vezes tem um caráter universal (SILVA, 2012).  

Joly (2007) considera a imagem um signo, algo que possibilita a produção de 

sentido, pois exprime ideias e provoca na mente daqueles que a percebem uma atitude 
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interpretativa. Ela analisa a imagem a partir de uma abordagem semiótica, 

principalmente sob à luz da corrente norte-americana, cujo principal expoente é Charles 

Sanders Peirce.  

Segundo Peirce, o contato que temos com o mundo se dá por meio de signos, 

que representam um objeto, mas nunca em sua totalidade, pois se o fizessem seriam o 

próprio objeto e não uma representação. Assim, o signo é um veículo cuja função é 

transmitir algo e funciona por meio de uma relação triádica indissolúvel da qual 

participam: o representamen (aquilo que é perceptível), o objeto (aquilo que o signo 

representa) e o interpretante (significado produzido pelo signo). Os signos apresentam 

caráter icônico (semelhança), indicial (traço) ou simbólico (convenção). Logo, o nível 

de compreensão que se tem de um signo está diretamente ligado ao contexto no qual 

aparece e à bagagem cultural do receptor.  

 A partir disso, Joly (2007) constrói seu pensamento de que a imagem é, antes de 

tudo, algo que se assemelha a outra coisa. Esse fato coloca-a na categoria das 

representações: ela não é a própria coisa. Sua função é evocar a coisa que representa. 

Percebida como representação, a imagem é também percebida como signo, cujo 

princípio de funcionamento é a semelhança. Daí advém um dos primeiros problemas da 

imagem: ela pode pecar por falta ou por excesso de semelhança.  

Com o texto “A retórica da imagem”, Roland Barthes (1990) foi um dos 

primeiros a estudar a imagem publicitária, alegando que continha signos plenos, 

intencionais, constituindo-se como um campo privilegiado para a observação dos 

sentidos produzidos pela imagem. Barthes aponta que o estudo da imagem publicitária 

se dá em três níveis: linguístico, denotado e conotado.  

Para o autor, além de uma mensagem literal (ou denotada) que aparece no 

momento em que se descreve um anúncio, também existe dentro dele uma mensagem 

simbólica (ou conotada) que está vinculada a um saber preexistente e que é 

compartilhado pelo leitor e pelo anunciante. A mensagem literal (ou denotada) trata-se, 

então, de um suporte para a mensagem conotada. Ao naturalizar a mensagem simbólica, 

dá a ideia de que a natureza pode produzir naturalmente a cena representada. O nível 

linguístico, por sua vez, tem a tarefa de ajudar na interpretação das imagens, restringir 

suas possibilidades de interpretação, contribuindo na fixação da mensagem publicitária 

(BARTHES, 2006).  

Assim, o autor sugere que a imagem possui a retórica da conotação, pois é capaz 

de provocar outra significação a partir da primeira significação que propõe. Para ele, 



31 
 

uma imagem pretende sempre algo diferente do que representa no primeiro grau, no 

nível denotativo e essa capacidade evidencia a qualidade de signo que possui. Durand 

(1973) vai além e é o primeiro a pensar que a publicidade se utiliza de figuras de 

retórica (metáfora, hipérbole, etc), antes reservadas à linguagem verbal, em suas 

mensagens visuais. O autor afirma que, mesmo sabendo que esses usos são “fingidos”, 

não correspondem à realidade, eles são aceitos. Segundo ele, a retórica da publicidade é 

uma retórica da busca pelo prazer, uma retórica a serviço do hedonismo. 

Na obra “A estrutura ausente”, Umberto Eco (1991) analisa as mensagens 

publicitárias e segue no caminho do pensamento de Barthes, pois compartilha da ideia 

de que tais mensagens são constituídas por registros verbais e visuais, sendo que o 

verbal possui a função de ancorar a mensagem visual. Ainda segundo Eco, a 

publicidade fala algo que já foi anteriormente dito, e por isso é compreendida.  Assim, o 

sentido pleno de uma mensagem publicitária só é alcançado quando a relação entre os 

elementos internos da própria mensagem e os elementos externos (sistemas culturais, 

simbólicos e ideológicos) é compreendida.   

Para Joly (2007), a imagem é algo heterogêneo, pois se constitui de diversos 

signos: icônicos, plásticos (cores, formas, luz, perspectiva) e também linguísticos 

(linguagem verbal). O entendimento da interação entre essas esferas permite uma 

compreensão das imagens, pois apesar da rápida percepção visual de uma imagem 

provocar a sensação de reconhecimento e interpretação de seu conteúdo, sua leitura não 

é algo universal.  Para a autora, o papel de quem analisa uma imagem consiste em 

decifrar as significações contidas na naturalidade dessas mensagens, compreendendo o 

que elas significam nas circunstâncias em que são apresentadas, lembrando sempre que 

“as imagens não são as coisas que elas representam, elas se servem das coisas para falar 

de outra coisa” (JOLY, 2007, p. 84).  

Segundo Vestergaard e Schrøder (1998), se por um lado falta à imagem precisão 

e clareza, por outro lhe sobra riqueza de informação, uma vez que uma mesma imagem 

denotativa pode ser usada para conotar coisas diferentes, a depender das circunstâncias 

na qual é emprega. A imagem é um dos mecanismos fundamentais na dinâmica 

publicitária de representação e identificação. Mais do que estarem associados a um 

produto, os corpo midiáticos evocam discursos naturalizados, valores e estilos de vida. 

Tais perspectivas sobre a imagem mostram-se fundamentais na orientação desta 

pesquisa que, ao propor uma análise da campanha publicitária “Original do Brasil desde 
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1962”, tem como um dos objetivos desvendar o que fundamenta as rupturas e/ou 

permanências das imagens das mulheres apresentadas na campanha. 

 

4.3 O corpo 

O corpo humano pode ser percebido sob duas esferas: a biológica e a cultural. A 

maneira de percebê-lo e interpretá-lo são criações construídas a partir da cultura em um 

determinado tempo histórico. Assim, cada sociedade possui uma noção própria de corpo 

que é construída a partir de seus próprios valores.  

Para Camargo e Hoff (2002), os meios de comunicação de massa veiculam um 

corpo que não se enquadra na categoria biológica e nem na categoria puramente 

cultural. Para os autores, trata-se de um corpo midiático, que é construído na mídia para 

significar e ganhar significado no contexto midiático. Mesmo que seja semelhante ao 

corpo da vida cotidiana, o corpo midiático corrige as “imperfeições” do corpo natural, é 

uma idealização, não corresponde a nenhum corpo da realidade, pois é submetido a um 

processo de adaptação aos padrões e valores midiáticos. 

Sustentando-se no discurso médico, os meios de comunicação determinam o que 

deve ou não ser feito, o que é saúde e o que é doença, estabelecendo um corpo ideal: ele 

deve ser belo, saudável e produtivo. Este corpo ideal será alcançado com planejamento 

e disciplina. Para Ehrenberg (2010), trata-se de um “governo de si”, no qual o indivíduo 

empreende uma busca rumo à construção de uma boa imagem frente aos outros. Os 

produtos vendidos pela publicidade estão prontos para “ajudar” os indivíduos nessa 

caminhada. Mas caso falhe na missão de adquirir o corpo ideal, o indivíduo deve 

suportar sozinho o peso desse fracasso, uma vez que, no governo de si, cada um é 

responsável por suas próprias vitórias ou derrotas.  

O corpo midiático funciona como veículo para a materialização do discurso 

publicitário. Esse corpo é imbuído de um discurso, muitas vezes, erótico. Para Camargo 

e Hoff (2002), Eros é o desejo de vencer a morte, é a pulsão da vida. Ao contrário do 

que se pode pensar, o erótico não se restringe ao sexo, mas refere-se a todas as 

atividades que alimentam a vontade de viver, evidencia o desejo de imortalidade, passa 

pela consciência e se expressa no corpo, a realidade primeira de toda criatura humana. 

Assim, enquanto desejo universal, o erótico produz um casamento fértil com a 

publicidade, pois “atribui sentido ao produto, ou seja, confere humanidade ao 

econômico” (CAMARGO; HOFF, 2002, p. 72), ainda que o objetivo seja sempre 

vender.  
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Segundo Formiga (2000), quanto à mulher, pode-se dizer que é representada de 

diferentes maneiras nos anúncios. Não existe uma única representação que consiga 

mostrá-la como uma mãe dedicada, boa dona de casa, profissional competente e atraente 

sexualmente ao mesmo tempo. As várias faces da mulher aparecem dependendo do 

produto e do público alvo em questão. 

Ao analisar a construção da identidade feminina nos anúncios publicitários, 

Rocha (2000) percebe que, na maioria das vezes, a mulher indivíduo vira apenas um 

corpo e o que entra em jogo é a posse e o uso que se faz desse corpo, bem como a 

beleza, o tratamento e o realce nele empreendido. O corpo transforma-se em 

propriedade, bem e valor fundamental dessa individualidade. Em muitos anúncios, o 

corpo é ainda decomposto em diferentes partes. Para o autor, trata-se do corpo 

fragmentado: “indefinidamente divido em tantos pedaços quantos forem necessários ao 

produto: cabelo, pé, mão, unha, olho, cílio, entre outros” (ROCHA, 2001, p. 31).  

Formiga (2000) também compartilha das ideias de Rocha (2001) de que o corpo 

é o valor central da individualidade da mulher. A autora afirma que a mulher é 

representada de maneira que suas características físicas sejam um fator de suma 

importância, sendo a estética corporal vigente aquela que dita as normas de sua 

representação, que tem como prioridade agradar visualmente o sexo masculino:  

 

O uso que as mulheres fazem do próprio corpo, ainda está 
subordinado ao ponto de vista masculino. O corpo feminino, cada vez 
mais, desnudo e provocante, reduz as mulheres a meros objetos 
sexuais. São levadas a atrair e a seduzir o homem através de seus 
atributos físicos (FORMIGA, 2000, p. 8).   

 

Quando a mulher é motivada a buscar a imagem do corpo dito ideal, em geral, a 

busca não é para si, mas sim para o olhar do outro. Deste modo, a mulher se transforma 

em um objeto, “num objeto de percepção visual: numa visão” (FORMIGA, 2000, p. 7). 

As diferentes partes que compõe esse corpo devem ser embelezadas, realçadas e 

destacadas, imbuídas de um discurso erótico que lhes atribuam sentido.  

Ainda que em alguns anúncios a mulher seja mais do que simplesmente seu 

corpo e a ela sejam agregados outros valores de caráter espiritual, conferindo-lhe 

conteúdo, ela, ao existir principalmente por meio de seu corpo, vê-se inviabilizada de 

proferir um discurso (ROCHA, 2001). Na vitrine publicitária, a mulher possui um 

capital: o próprio corpo. 
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4.4 EMBRATUR e a imagem do Brasil 

As peças publicitárias produzidas pelo Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR) talvez sejam o caso mais emblemático da contemporaneidade no qual a 

mulher brasileira foi transformada em corpo midiático que, posteriormente, foi usado 

como componente da identidade nacional. 

 Para Alfonso (2006), a EMBRATUR extrapola a condição de mera empresa de 

marketing e vendas do Brasil e seus atrativos, podendo ser entendida como importante 

veículo de formação de imagens da nação, produzindo um recorte de uma das visões 

oficiais do Brasil. O fato de as atividades desenvolvidas pelo Instituto estarem 

intimamente ligadas ao turismo conferem às imagens por ele divulgadas ainda mais 

importância, uma vez que "as imagens veiculadas pelas empresas de turismo devem 

aproximar-se de uma espécie de 'tradução' do país" (ALFONSO, 2006, p. 2). Assim, a 

autora afirma que os materiais de divulgação produzidos e utilizados pela EMBRATUR 

são muito mais que simples instrumentos de apoio às vendas. Eles são poderosos meios 

de formação de imagens da nação brasileira. 

Desde a década de 1970 até meados do final da década de 1990, a imagem da 

mulher brasileira com conotação sexual integrou o material publicitário da 

EMBRATUR e chegou a ser a principal imagem veiculada em alguns anúncios. As 

imagens de mulheres seminuas em praias paradisíacas retratavam as belezas do Rio de 

Janeiro e do Nordeste e serviram como ferramenta de divulgação do “produto Brasil”, 

tanto para o próprio povo brasileiro quanto para o exterior (ALFONSO, 2006).  

Assim, a EMBRATUR foi, e continua sendo, um agente que desempenha um 

papel de destaque na formação de uma imagem do país, uma vez que sua vocação é 

traduzir a imagem do país, configurando-se como responsável pelo discurso oficial que 

o Brasil tem de si mesmo. Nesses anúncios, o Brasil é retratado como um país erótico, 

belo e sensual. Essas características encontram sua tradução no corpo da mulher 

brasileira: um corpo transformado em produto.  

Na figura 1, além de terem seus corpos retratados de forma fragmentada e 

objetificada, as mulheres são enquadradas como atração turística do país:  
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Figura 1 – Revista Rio, Samba e Carnaval distribuída pela EMBRATUR em 1973, na qual a 
mulher “é a maior atração” 

 

  
Fonte: ALFONSO, 2000, p. 89. 

 

O aumento do turismo sexual no Brasil levou a EMBRATUR a posteriormente 

tirar esse corpo-produto de circulação. O lançamento do “Plano Aquarela”, em 2003, 

marcou o reposicionamento do Instituto e confirmou de vez que depois de quase 30 

anos a “mulher brasileira sensual” não mais faria parte das campanhas que seriam 

produzidas a partir de então. No entanto, segundo informações do jornal O Globo9, 

diversos sites ainda vendem o Brasil como um bom destino para o turismo sexual, 

associando o país e seus símbolos nacionais à pornografia e à prostituição.  

Apesar do protagonismo da EMBRATUR, outros agentes também atuam no 

complexo processo de formação da imagem de um país. No caso brasileiro, percebe-se 

que vários desses agentes compartilhavam da ideia de que o corpo da mulher brasileira 

era a tradução das características que formavam a nação.  

No campo acadêmico, Gilberto Freyre talvez tenha sido um dos autores que mais 

se empenhou na tarefa de entender a identidade brasileira. Nessa busca, não cansou de 

afirmar as “inclinações” das mulheres pardas para fins sexuais. Na literatura, pode-se 

destacar a obra “Gabriela, cravo e canela” do escritor Jorge Amado, um dos brasileiros 
                                                            
9 “Levantamento mostra que mais de 3 mil sites vendem turismo sexual no Brasil”. Disponível em:           
<http://oglobo.globo.com/brasil/levantamento-mostra-que-mais-de-3-mil-sites-vendem-turismo-sexual-
no-brasil-16581696>. Acesso em: 10 abr. 2017.  
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mais famosos e traduzidos de todos os tempos. Gabriela é a personificação da brasileira 

com corpo escultural, pronta para satisfazer o desejo sexual e as fantasias dos homens 

com os quais se envolve. No cinema, as pornochanchadas tinham seus roteiros 

marcados pelo erotismo e exibição dos corpos femininos. Na música, “Garota de 

Ipanema”, que continua sendo uma das canções brasileiras mais famosas de todos os 

tempos, fala sobre a mulher que possui todos os atributos do que é ser carioca, 

exaltando a beleza da mulher brasileira. Na televisão, a Globeleza é, desde 1991, 

presença confirmada no carnaval. Os principais atributos da personagem símbolo do 

Carnaval, uma das festas mais rentáveis do mundo, são o corpo escultural e o samba no 

pé.  

Todas essas imagens, nas quais o corpo da mulher brasileira é posto como um 

objeto-produto, foram amplamente exportadas e consumidas. Na dinâmica de imagens 

engendradas pela mídia, é possível dizer que elas não só contribuíram para a 

consolidação do discurso de Brasil como o “país com as mulheres mais gostosas e sexy 

do mundo” para o exterior, mas também colaboraram com a internalização desse 

discurso pelos próprios brasileiros. 
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5. Original do Brasil desde 1962 

Se contempladas com atenção, as paisagens da campanha "Original do Brasil 

desde 1962" revelam detalhes que vão além de belos cenários. As peças são espaço no 

qual determinados corpos são expostos como sendo legítimos da mulher brasileira. 

Misturados a um produto e a outros símbolos tidos como “tipicamente nacionais”, as 

mulheres juntamente com seus corpos adquirem sentidos específicos.  

 

5.1 Contexto 

Tendo como inspiração uma tradicional sandália de dedo japonesa com tiras de 

tecido e sola de palha de arroz, as sandálias Havaianas foram criadas em 1962. No lugar 

do tecido e da palha de arroz entrou a borracha. O primeiro modelo tinha solado branco 

e tiras azuis. O nome Havaianas faz alusão ao Havaí, estado estadunidense que na 

década de 60 foi retratado por Hollywood como um lugar dos sonhos10.  

Durante a década de 70, o humorista Chico Anysio foi o principal garoto 

propagada da marca, período no qual os anúncios enfatizavam as características 

utilitárias do produto e ressaltavam as qualidades das legítimas sandálias Havaianas: 

não deformam, não soltam as tiras e não têm cheiro.  

As sandálias tornaram-se populares, principalmente entre a classe trabalhadora, 

de modo que o Ministério da Fazendo chegou a incluí-las na lista de produtos 

fundamentais para a vida dos brasileiros11. No entanto, em meados da década de 90, 

esse modelo com foco no caráter utilitário do produto começou a apresentar sinais de 

desgaste, uma vez que o produto tinha pouca variedade de cores e estava associado às 

classes mais baixas.  

Em meio a esta crise, uma das estratégias para garantir a sobrevivência da marca 

foi o lançamento das primeiras sandálias coloridas Havaianas. A linha top é 

comercializada até os dias de hoje. Em campanha no ano 1994, o humorista e garoto 

propaganda da marca Luiz Fernando Guimarães mostrava que as sandálias estavam nos 

pés tanto de anônimos como de famosos. Foi a guinada da marca para deixar de ser 

associada às classes mais populares e incorporar mais valor ao produto, galgando o 

patamar de acessório da moda. Havaianas? A partir de agora todo mundo usa. Outras 

                                                            
10 Segundo informações disponíveis em: <http://www.havaianas.com/pt-br/historia>. Acesso em: 4 mai. 
2017. 
11 Ibid.  
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linhas foram posteriormente criadas. A estratégia de contratar famosos para estrelar seus 

comerciais também permanece até os dias de hoje.  

Em comemoração à Copa do Mundo de Futebol de 1998, foi lançado um modelo 

de sandália com uma pequena bandeira do Brasil na tira. Foi um sucesso mundial. As 

Havaianas Brasil são até hoje um dos modelos mais vendidos da marca.  

Em 1999, as sandálias começaram a ser vendidas oficialmente em diversos 

países como Estados Unidos, Japão, França e Inglaterra. Nas últimas duas décadas, a 

marca tem investido em comunicação para o fortalecimento da marca, criação e 

divulgação de novos produtos e expansão do mercado consumidor internacional.  

A comunicação, sem dúvidas, tem sido uma grande aliada das Havaianas em sua 

trajetória de sucesso. Quando o modelo de negócios utilizado nas décadas de 60, 70 e 80 

deu sinais de desgaste, o combo “comunicação + novos produtos” foi essencial para a 

sobrevivência da marca. No âmbito da comunicação, a agência responsável pelo 

ressurgimento das Havaianas foi a AlmapBBDO. Adotada em 1994, a nova estratégia 

consistia justamente em transferir o foco do produto para o consumidor. Para isso, as 

campanhas ganharam principalmente a presença de celebridades que, em situações 

cotidianas e engraçadas, interagiam com o produto, usando, comprando ou falando 

sobre ele.   

As Havaianas continuam integrando o time dos principais clientes da 

AlmapBBDO. Em entrevista12, Rui Porto, um dos diretores da marca, conta que os 

anúncios da empresa são feitos de modo que não delimitem um público. Fazendo uso do 

humor, da irreverência e de uma "certa sexualidade brasileira", a intenção é fazer-se 

compreender por todos. Segundo ele, as adaptações necessárias são feitas de acordo 

com o público de cada meio, embora o esqueleto de todos os anúncios seja o mesmo. 

Em geral, a marca tem buscado associar-se a elementos considerados pelo senso-

comum como tipicamente brasileiros, como a alegria, o samba, o clima tropical e o 

futebol, chegando a colocar-se como um deles.  Em filme de 2012 intitulado Manifesto 

(HAVAIANAS, 2012), as Havaianas são apresentadas como o par perfeito dos pés do 

brasileiro. Quem pisa nas sandálias, pisa em território brasileiro, pois elas são a síntese 

de todas as belezas e qualidades do país.  

                                                            
12 Entrevista concedida ao HuffPost Brasil, em matéria publicada em novembro de 2015 e atualizada em 
janeiro de 2017. Disponível em: <http://www.huffpostbrasil.com/2015/11/23/a-formula-da-havaianas-
para-deixar-o-mundo-aos-seus-pes_a_21696580/>. Acesso em: 05 mai. 2017.   
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Quando exportada, essa comunicação reforça ainda mais a capacidade da 

sandália de traduzir as belezas do país e o estilo de vida do brasileiro, tornando-se 

também um símbolo do país. Em 2016, ano dos Jogos Olímpicos do Rio, foi lançada a 

primeira campanha global da marca. Intitulada “Original do Brasil desde 1962”, é 

composta por um filme e por quinze pôsteres. Segundo a agência AlmapBBDO, 

“Dança” é um filme que celebra a cultura e o estilo de vida brasileiros, enquanto os 

pôsteres são ilustrações inspiradas nas figuras dos anos 60, década de criação das 

Havaianas. As peças mostram o “DNA brasileiro” e como a marca faz parte da história 

do país. Premiada no Festival de Publicidade de Cannes na categoria Outdoor com prata 

para os pôsteres Samba, Futebol, Bossa Nova, Pier e bronze para os pôsteres Samba, 

Futebol, Arara, Pier, Pin Up, Bondinho, a campanha como um todo ganhou destaque 

mundial. Neste trabalho, o alvo da análise são os pôsteres, uma vez que o foco é 

compreender os sentidos produzidos pelas imagens apresentadas em peças publicitárias.  

Segundo informações da agência de publicidade, os pôsteres foram veiculados 

em campanhas digitais, mídia exterior, pontos de venda, envelopamento e em vitrines. 

Todas as peças também estavam disponíveis para download nos sites internacionais das 

Havaianas. Isso reforça o valor artístico atribuído a elas. Todas possuem uma estética 

que remete aos pôsteres publicitários das décadas de 1950 e 1960 e contam com 

ilustrações, formas e tipografia orgânicas e textura granulada típica da impressão da 

época. No entanto, as sandálias Havaianas que aparecem nos pôsteres não são 

ilustradas. Elas aparecem ao espectador como fotografia. 

 Cada um dos 15 pôsteres possui um texto próprio que auxilia no entendimento 

da cena retratada. O texto “Original do Brasil desde 1962” está presente em todas as 

composições e faz alusão ao ano de criação das sandálias Havaianas. Em meio 

eletrônico, os pôsteres ainda foram apresentados com o seguinte texto de abertura: 

 

Imagine-se visitando o Brasil nos anos 60. Tenha certeza de que, além 
das belezas do país, você encontraria um par de Havaianas esperando 
por você. Foi justamente nessa década, mais precisamente em 1962, 
que nasceram as Havaianas – no Brasil. E para honrar este período 
mágico e inesquecível, criamos cartazes para as Havaianas inspirados 
nos cartazes de viagem dos anos 60, cada um com estilos de 
ilustração, direção de arte, tipografia e técnicas de impressão da 
época13 (HAVAIANAS, 2016, tradução livre da autora).  

                                                            
13 Texto original: “Welcome to the Brazil of the sixties. Imagine yourself visiting Brazil in the 60s. 
Rest assured that, besides the beauties of the country, you would find a pair of Havaianas waiting for you. 
It was just in that decade, more precisely in 1962, that the Havaianas were born - in Brazil. And to honor 
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Para fins de análise, os pôsteres foram, em um primeiro momento, categorizados 

segundo o(s) elemento(s) que mais se destacam em cada um deles. Os textos que os 

acompanham também foram considerados como guia para compreender o tema de cada 

um. Posteriormente, em consonância com os objetivos desta pesquisa, optou-se por 

analisar somente aqueles que possuem imagens de mulheres, o que representou 50% da 

campanha. Assim, os pôsteres aqui analisados são: Archs of Lapa/Arcos da Lapa, 

Bikiqui/Biquíni, Couple/Casal, Dancer/Dançarina, Leblon (beach)/Leblon (praia), 

Pier/Píer e Hammock/Rede.   

Levando em consideração a mensagem plástica, icônica e linguística de cada 

pôster, buscou-se compreender de que modo se configuram as imagens das mulheres 

apresentadas nos pôsteres selecionados. A peça será apresentada antes de cada uma das 

análises.   

 

  

                                                                                                                                                                              
this magical and unforgettable period, we created posters for Havaianas inspired by travel posters of the 
60s, each with illustration styles, art direction, typography and printing techniques of that time”. 
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Figura 2 – Pôster Bikini/Biquíni 

 

Fonte: HAVAIANAS, 2016.  
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5.2 Biquíni 

No centro do pôster vê-se a imagem de uma mulher branca vestida com um 

biquíni branco com bolinhas verdes deitada em uma sandália Havaianas cor-de-rosa. 

Com sua mão esquerda, ela segura um óculos escuros. Do lado direito da sandália sobre 

a qual repousa a personagem, há um coco verde aberto e com um canudinho vermelho 

em seu interior. Na parte superior do pôster, bem ao centro, lê-se o texto "Original do 

Brasil". Na parte inferior, "desde 1962". O desde está alinhado à esquerda da sandália e 

o 1962 está metade à esquerda e metade à direita da sandália. Por fim, vê-se, também ao 

centro, a marca das Havaianas. A cor verde preenche o fundo da composição.  

Ao atentar-se à mensagem plástica, percebe-se que todos os elementos podem 

ser vistos em sua totalidade dentro dos limites físicos do pôster. O espectador não é 

levado a pensar sobre o que está fora de campo, pois todos os elementos lhe são 

oferecidos no campo visual da representação. O enquadramento da cena é vertical, com 

a sensação de que a cena é vista de cima, com certo afastamento. O ângulo de tomada 

imita uma visão quase onisciente, como se, de cima, o observador olhasse a cena que se 

passa lá embaixo. É como se a objetiva que capturou a cena estivesse na vertical, 

posicionada em um ângulo de 90º, capturando tudo nitidamente, do primeiro ao último 

plano.   

As formas predominantes são redondas. Elas aparecem na sandália, no corpo da 

mulher, nas bolinhas que estampam seu biquíni, nas ondas de seu cabelo, no coco e na 

tipografia. Uma linha diagonal forma-se com o posicionamento da sandália e do corpo 

da personagem. Já os textos formam linhas horizontais.  

Como cores dominantes têm-se o verde, que preenche o fundo do pôster, o 

magenta, que é a cor da sandália, e o amarelo, presente nos dizeres "Brasil" e "1962". O 

branco aparece no biquíni da personagem, no coco e em alguns pontos do texto. A 

marca das Havaianas aparece em um verde bem escuro. Um marrom areia colore o 

corpo feminino. A luz provoca sombras, parece vir de cima para baixo, do mesmo ponto 

de vista do observador. É uma luz dura, chapada e sem matizes.   

 Na leitura da peça, o olhar é instantaneamente capturado pela sandália cor-de-

rosa que se encontra no centro da composição. Sua cor destaca-se na composição. Por 

consequência, a figura feminina que está deitada sobre a sandália também está em 

evidência, uma vez que está no ponto privilegiado da composição, no qual o produto é 

anunciado. A sandália e o corpo da personagem estão na diagonal. Suas pernas orientam 

a leitura em direção aos dizeres "desde 1962". Logo após, o olho recai sobre a marca 
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das Havaianas. Em um movimento ascendente, o olho encontra o coco à direita e 

continua para cima, em direção aos dizeres "Original do Brasil". A linha diagonal e a 

leitura ascendente conferem ao pôster uma percepção de dinamismo, energia e 

movimento.  

Partindo para a análise da mensagem icônica da peça, pode-se dizer que a 

sandália Havaianas, além de aparecer de forma destoante de seu uso original, é também 

representada em proporções não reais. Aqui, ela cumpre o papel de prancha, canga ou 

esteira na qual o corpo se exibe. A figura feminina do anúncio é uma pin-up14. Ela veste 

um biquíni, traje de banho que deixa a mostra seus braços, colo, parte dos seios, 

abdômen e pernas. Seu corpo corresponde ao modelo “dito ideal” na cultura somática, 

pois é moldado, sem falhas e exibe-se ao espectador. Trata-se de um corpo-produto 

extremamente midiatizado. Os óculos escuros e o coco reforçam ainda mais a ideia de 

que a cena se passa em uma praia, local tido como ensolarado e tropical e no qual a 

combinação desses elementos pode ser facilmente encontrada. O ponto de vista do 

observador e da luz assemelha-se ao local ocupado pelo sol. O verde que preenche o 

fundo da composição pode ser entendido como uma alusão ao mar. Estendida em sua 

canga, a modelo exibe-se, tira seus óculos escuros para olhar diretamente para o 

observador.  

Como nos outros pôsteres da campanha, o texto “Original do Brasil desde 

1962”, faz alusão à data de criação das sandálias Havaianas, produto tipicamente 

brasileiro. No pôster Biquíni, o texto pode também fazer alusão ao ato de ir à praia, 

tomar água de coco e tomar sol como atividades tipicamente brasileiras, apesar de a 

figura feminina ser encarnada por uma pin-up, símbolo característico da cultura pop 

norte-americana.  

No texto que acompanha a composição, o foco é o biquíni, vestuário que, apesar 

de não ter sido inventado no Brasil, pode também ser considerado como um símbolo do 

país, afinal foi em solo brasileiro que novos modelos foram criados e que o traje tornou-

se uma febre, sentido reforçado no texto desse pôster:  

 

                                                            
14 Segundo informações divulgadas em matéria disponível no endereço eletrônico da Revista 
Superinteressante (2010), a expressão pin-up surgiu em meados da década de 40 quando soldados norte-
americanos penduravam na parede (pin-up, em inglês) fotos de mulheres consideradas bonitas. As pin-ups 
tornaram-se um símbolo da cultura pop e passaram a ser tema de ilustrações que começaram a ser 
produzidas em grande escala no mercado estadunidense. Inspiradas em mulheres consideradas símbolos 
sexuais, são imagens de mulheres voluptuosas, sensuais e eróticas. 
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É praticamente impossível não conhecer os biquínis brasileiros. Não, 
o biquíni não foi inventado aqui, mas poderia muito bem ter sido. 
Coincidência ou não, eles se tornaram uma febre no Brasil nos anos 
60, quando a atriz Brigitte Bardot decidiu passar as suas férias aqui e 
usar um. E depois do Brasil, os biquínis nunca mais foram os mesmos. 
Eles atingiram seu ápice com o biquíni tanga nos anos 80, ajudando as 
mulheres brasileiras a se tornarem ainda mais sexys. Poderia haver 
uma combinação melhor?15 (HAVAIANAS, 2016, tradução livre da 
autora).  

  

Segundo o texto, o modelo que teria se tornado um símbolo brasileiro é a tanga, 

conhecido por ser pequeno e por deixar bem a mostra as nádegas e cintura. O texto 

ainda faz uma alusão sexual às mulheres brasileiras que, graças ao biquíni de tanga, 

ficaram ainda mais sensuais. A sensualidade está ligada à exibição do corpo. A 

brasileira, ao adotar o modelo tanga, passou a exibir mais superfície corporal e como 

consequência, passou a ser considerada uma mulher mais sexy. O texto termina com a 

indagação sobre a possibilidade de haver ou não uma combinação melhor do que 

mulher brasileira + biquíni de tanga + exposição do corpo. Nas praias, a mulher 

brasileira, vestida com seu biquíni de tanga exibe seu corpo, ato que a deixa “ainda mais 

sexy”.  

  

                                                            
15 Texto original em inglês: “It is virtually impossible not to know the Brazilian bikinis. No, the bikini 
was not invented here, but it might as well have been. Coincidence or not, they became a fever in Brazil 
in the 60's when actress Brigitte Bardot decided to spend her holidays here and wear one. And after 
Brazil, bikinis were never the same again. They reached their peak with the thong bikini in the 80s, 
helping Brazilian women become even sexier. Could there be a better combination?” (HAVAIANAS, 
2016).  



45 
 

Figura 3 – Pôster Couple/Casal 

  

Fonte: HAVAIANAS, 2016. 
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5.3 Casal 

No centro do pôster há uma sandália Havaianas cor-de-rosa. À esquerda da 

sandália, há uma mulher. À direita, um homem. A mulher veste um sutiã e uma calcinha 

com detalhes em azul. Pérolas adornam seus tornozelos. Serpentinas e pérolas enfeitam 

sua cabeça e cintura. O homem, que usa um chapéu branco, veste um paletó também 

branco, camiseta listrada e calça roxa. Segura, em sua mão esquerda, um pandeiro. Um 

clima festivo parece envolver o casal. No topo do anúncio, lê-se o texto “Original” bem 

ao centro. Na parte inferior, também ao centro, o texto continua “do Brasil desde 1962”. 

A peça termina com a marca das Havaianas. 

No âmbito dos elementos plásticos, percebe-se que uma borda branca circunda a 

cena festiva na qual o casal se encontra. Todos os elementos são representados dentro 

dos limites físicos do pôster, exceto a perna esquerda da figura feminina. O 

enquadramento é vertical, de frente para o espectador e sua proporção faz alusão à visão 

do olho humano. A sandália, no entanto, é retratada em tamanho não real. Ela é a 

informação de destaque da peça, nitidamente retratada no primeiro plano.  

A posição na qual a sandália está disposta forma uma linha diagonal no centro, 

apesar das formas arredondadas serem as dominantes no pôster. As linhas que compõem 

os corpos do casal são curvas e acompanham as linhas também curvas da sandália. As 

serpentinas e adornos da figura feminina também possuem formato curvo e espiralado. 

As linhas retas estão presentes da tipografia do texto “do Brasil desde 1962”.  

As cores predominantes do pôster são o roxo, o rosa e o branco. A luz é difusa. 

Pela posição das sombras formadas, uma luz artificial branca vem da direita para a 

esquerda.  

Cabe ainda destacar que apesar de a qualidade deste pôster se assemelhar à dos 

demais, as massas brancas apresentam também uma qualidade pictórica, como se o 

artistas tivesse optado por deixar suas pinceladas em evidência. No entanto, a qualidade 

da textura da sandália é destoante e parece superior à textura presente no resto da 

composição. Neste pôster, fica ainda mais evidente que se trata de uma fotografia e não 

de uma ilustração da sandália.  

Na leitura do pôster, o olhar se concentra na porção da composição envolvida 

pelo fundo roxo, na qual a cena acontece. Em um primeiro momento o olhar é capturado 

pela sandália representada ao centro. Em seguida, recai sobre as figuras ao seu redor, 

cujos corpos e poses se moldam às curvas da sandália, transmitindo uma sensação de 

flexibilidade, dinamismo e movimento. O adorno azul que enfeita a cabeça da figura 
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feminina captura a atenção do observador e serve de guia para o início da leitura do 

texto “Original”. No final da leitura desta palavra, as linhas curvas e diagonais do corpo 

da figura masculina parecem orientar o olhar em sentido descendente, chegando a uma 

porção branca do anúncio que abriga a conclusão do texto e a marca das Havaianas.  

A partir disso, assume-se que a cena retratada no pôster captura um momento no 

qual um casal de passistas dança. A figura masculina corresponde à representação típica 

de um malandro sambista, caracterizado por um sorridente homem negro que usa um 

chapéu e paletó brancos, veste uma camiseta listrada e segura um pandeiro, instrumento 

musical muito utilizado no samba e no pagode. A figura feminina faz alusão a uma 

passista. É uma mulher negra magra, porém curvilínea e com quadril avantajado. A 

pouca roupa que cobre suas partes íntimas em conjunto com os enfeites presentes em 

sua cabeça e cintura remetem à fantasia utilizada pelas passistas durante o carnaval. Seu 

corpo moldado e sexy é um corpo-produto muito associado a essa festa. O carnaval 

brasileiro é mundialmente conhecido principalmente pela grande exposição e 

sexualização dos corpos femininos. São os enfeites que conferem à peça um clima 

festivo, de celebração. Ambos os personagens não olham para o espectador. Seus 

olhares estão na direção da fonte de luz que vem da direita para a esquerda.  

O texto da composição, além de fazer alusão à criação das sandálias Havaianas, 

também coloca a dança, o carnaval e as figuras da passista e do malandro como 

símbolos autênticos do Brasil. O texto que acompanha a peça destaca a paixão dos 

brasileiros pela dança e reforça o caráter festivo deste povo:  

 

Você consegue pensar no Brasil sem pensar em dançar? Impossível. 
Os brasileiros amam dançar. E embora a maioria das pessoas possa 
não estar ciente, aqui, em cada canto, há um tipo único e excitante de 
dança. Forró, gaff, fandango, maracatu, frevo, carimbó e samba são 
alguns dos nomes destas danças. Afinal, não há nada melhor do que 
dançar. Bem, isso explica por que os brasileiros são tão felizes, 
certo?16 (HAVAIANAS, 2016, tradução livre da autora).  

  

Depois de nomear alguns ritmos musicais, o interlocutor declara que não há 

atividade melhor que a dança. A felicidade do povo brasileiro é considerada um fato e 

                                                            
16 Texto original em inglês: “Can you think of Brazil without thinking about dance? Impossible. 
Brazilians love dancing. And although most people may not be aware of it, in every corner here there is a 
unique but exciting type of dance. Forró, gaff, fandango, maracatu, frevo, carimbó and samba are some of 
the names of these dances. After all, there is nothing better than dancing. Well, that explains why 
Brazilians are so happy, right?” (HAVAIANAS, 2016).  
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sua ocorrência está diretamente ligada ao amor dos brasileiros pela dança. Assim, 

entende-se que a alegria brasileira está diretamente relacionada à música, à dança e, 

mais especificamente à festa do carnaval.  
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Figura 4 – Pôster Dancer/Dançarina

 

Fonte: HAVAIANAS, 2016. 
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5.4 Dançarina 

No centro se vê a imagem de uma mulher negra com um largo sorriso, 

praticamente nua, não fossem as sandálias Havaianas amarelas que segura 

estrategicamente, cobrindo-lhe os seios e a pélvis. No topo do anúncio, vê-se em caixa 

alta o texto “Original do Brasil”. Na parte inferior, vê-se o texto “desde 1962” mais à 

esquerda e a marca das Havaianas mais à direita. Atrás da figura feminina há várias 

penas em tons de roxo, azul, laranja e rosa. Um fundo roxo preenche o resto da 

composição.   

Todos os elementos do anúncio estão presentes por inteiro dentro dos limites 

físicos do pôster e do campo visual da representação, exceto pela mulher que é 

representada somente até a altura dos joelhos, o que deixa espaço para uma construção 

imaginária complementar do resto desta figura. O enquadramento é vertical e com uma 

proporção que faz alusão ao enquadramento que faz o olho humano. A personagem é 

enquadrada dos joelhos para cima (plano americano) e de frente para o espectador, 

dando uma impressão de realidade, pois faz alusão à visão do observador, facilitando o 

reconhecimento da cena, que é capturada por objetiva de grande profundidade em que 

tudo está nítido, do primeiro plano até o fundo.    

Neste pôster, predominam também as formas redondas e linhas curvas, que 

aparecem no corpo da mulher, nas sandálias e na tipografia. Em oposição, as linhas 

retas aparecem em grande quantidade nas penas ao redor do corpo da personagem. As 

sandálias são posicionadas horizontalmente, bem como grande parte do texto. Uma leve 

linha diagonal é formada pelo corpo da modelo, bem como pelos elementos textuais 

“do” e “desde”.  

As cores dominantes são o amarelo, presente principalmente nos caracteres 

tipográficos e sandálias, o roxo, no fundo, e o marrom, no corpo da figura feminina. O 

branco aparece pontualmente: nos olhos, sorriso e na marca das Havaianas. Cabe 

destacar que a composição possui também qualidade pictórica: tem-se a sensação de que 

o artista optou por deixar suas pinceladas evidentes, principalmente quando “pintou” a 

personagem. A luz, por sua vez não é difusa. Orientada, ela vem da direita para a 

esquerda e provoca uma sombra. Trata-se de uma luz branca, artificial.  

Na leitura da peça, o olhar logo converge para o centro do anúncio, no qual se 

pode ver o tórax da figura feminina e as sandálias (produto) que cobrem os seios e a 

pélvis. Esse efeito de convergência é provocado principalmente pela disposição das 

formas das penas ao redor desse núcleo privilegiado. Integrado dentro de uma cena, o 
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produto aparece em primeiro plano. A sandália que cobre os seios está no eixo do olhar. 

Depois de favorecer o núcleo privilegiado, a leitura em “Z” segue para o alto do 

anúncio, no qual, da esquerda para a direita se lê os dizeres “Original do Brasil”. Em 

seguida, o olhar recai sobre o rosto da figura feminina e o resto de seu corpo, e, em 

seguida, sobre as sandálias. A leitura do corpo termina na parte inferior esquerda, na 

qual se lê o texto “desde 1962”. Já a leitura do pôster acaba no canto inferior direito, 

espaço privilegiado da composição, onde se encontra a marca anunciante. Esse tipo de 

construção em “Z” permite a leitura e percepção dos outros elementos presentes no 

anúncio e não somente do produto vendido e dá uma sensação de movimento, energia e 

de fluxo dinâmico.  

Seguindo para a análise da mensagem icônica, pode-se dizer que a figura 

feminina é o destaque da peça. Trata-se de uma mulher negra que pode ou não ser 

indígena por conta de seus olhos puxados e cabelo liso. O fato de estar seminua pode 

remeter ao calor, à sensualidade e a um corpo erotizado. Seu abdômen e braços são 

extremamente magros, provocando um contraste com os quadris largos e as coxas 

grossas. As formas curvilíneas dão uma sensação de movimento que contribuem para a 

leitura do anúncio. Assim, trata-se de uma mulher que não existe no mundo real: é uma 

construção, é uma imagem forjada, um corpo-produto midiatizado. Apesar de o resto 

das pernas e dos pés estarem fora de campo, a ausência de representação do corpo por 

inteiro não causa tanto incômodo, afinal a curiosidade em saber o que a mulher usa nos 

pés é sanada: as sandálias Havaianas amarelas estão ali. 

As penas ao seu redor, além de remeterem ao exótico, ao mundo animal, a um 

pavão que se exibe, podem também fazer alusão ao mundo indígena. As penas são 

retratadas na mesma posição em que são utilizadas pelas rainhas de bateria em suas 

fantasias carnavalescas. No pôster em questão, a fantasia da mulher é simples: as penas 

e duas sandálias Havaianas. Basta que ela posicione as sandálias de outra maneira para 

que aquilo que esconde seja descoberto. O manuseio das sandálias é essencial para 

descobrir aquilo que não se vê, mas que parece pronto a se mostrar, bastando apenas um 

pequeno movimento.  

A mulher negra, curvilínea, seminua e que sabe sambar esbanja felicidade e 

remete à figura da mulher brasileira sensual, outrora utilizada em outros contextos como 

personificação das "qualidades" do Brasil: o clima tropical, a sensualidade, o exotismo, 

o carnaval e a alegria. 
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Usada junto com a sua cor oposta (roxo), a cor amarela vem reforçar as 

sensações de calor, verão, alegria e otimismo. A mulher não olha para o espectador, mas 

sim em direção à luz que vem da direita para a esquerda. Ela sorri nessa direção. Sua 

postura não indica naturalidade, mas sim uma pose proposital, como se estivesse 

pousando para a luz, para um holofote. Ela é observada tanto pelo espectador quanto 

pelas lentes que captam sua imagem em pleno carnaval.  

No pôster Dançarina, o texto “Original do Brasil”, apresentado em caixa alta e 

na cor amarela, faz alusão às sandálias Havaianas, produto tipicamente brasileiro, sem 

igual no mundo, e que se tornou um símbolo do país, conhecida tanto nacional como 

internacionalmente. No entanto, também pode ser entendido como uma referência à 

sambista negra, curvilínea, seminua e feliz retratada na peça. Essa mulher também é 

tomada como um símbolo original, sem igual no mundo, tipicamente brasileiro, cuja 

fama ultrapassa barreiras geográficas. O texto “desde 1962” marca o ano em que as 

Havaianas foram criadas. Se entendido no contexto interno da peça, esse texto que 

remete à duração, continuação, pode também fazer referência à mulher retratada na 

peça, mostrando que ela ainda é vista como um símbolo típico e original do Brasil desde 

1962. Em branco, o texto “havaianas” é apresentado com a tipografia característica da 

marca de sandálias.   

O texto complementar da peça, 

Os brasileiros de verdade vão à duas escolas. Uma para adquirir 
conhecimento (como aquela que você provavelmente frequentou) e 
uma escola de samba. E uma das pessoas mais importantes em uma 
escola de samba é a rainha de bateria. Com suas curvas, swing e jive17, 
a rainha é a musa dos percussionistas. Mesmo que já não seja uma 
monarquia, o Brasil reverencia as nossas rainhas. Nada poderia ser 
mais justo18 (HAVAIANAS, 2016, tradução livre da autora).  

 

aponta que os brasileiros de verdade gostam de samba. O ritmo é considerado algo tão 

intrínseco à vida brasileira que a escola de samba é colocada no mesmo patamar que a 

escola regular. A rainha de bateria é vista como um símbolo, uma inspiração, motivo de 

orgulho. Tamanha admiração é em razão do corpo que exibe, de suas curvas e gingado. 
                                                            
17 Dança oriunda dos Estados Unidos, cujos movimentos são marcados pelo ritmo da percussão, inspirado 
no Rock ‘n Roll e no Swing.   
18 Texto original em inglês: “Brazilians worth their salt go to two schools. A school to acquire knowledge 
(like the one you probably went to) and a samba school. And one of the most important people in a samba 
school is the drum queen. With her curves, swing, and jive, the queen is the muse of percussionists. Even 
though it is no longer a monarchy, Brazil bends to our queens. Nothing could be more just” 
(HAVAIANAS, 2016).   
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São esses elementos que a tornam digna de reverência. A justiça está relacionada à 

exibição do corpo e a uma boa performance ao sambar. 
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Figura 6 – Pôster Leblon (beach)/Leblon (praia) 

 
Fonte: HAVAIANAS, 2016. 
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5.5 Leblon (praia) 

Em uma praia, duas mulheres são vistas na areia. Uma delas veste um biquíni 

vermelho e está do lado direito de uma sandália Havaianas cor laranja. Ela acena em 

direção ao mar, onde alguns banhistas se encontram. A segunda mulher usa uma roupa 

branca que deixa pouca pele a mostra. Ela parece se proteger do sol com o auxílio de 

um guarda-sol redondo. Mais ao fundo, vê-se uma área com vegetação baixa e alguns 

coqueiros. Por fim, no último plano, vê-se um morro. O texto “Original” encontra-se na 

parte superior do pôster, bem ao centro, em frente ao morro. Sua continuação, “do 

Brasil desde 1962” localiza-se na parte inferior, bem abaixo da sandália laranjada e da 

mulher que traja biquíni vermelho e é seguido pela marca das Havaianas, também ao 

centro. 

O enquadramento dado à cena é vertical e não representa o mar e nem a “areia” 

em sua totalidade. Imagina-se que esses dois elementos continuam fora dos limites do 

pôster, sendo o mar à direita e a praia à esquerda. No entanto, isso não se configura 

como motivo de incômodo, uma vez que as outras informações fornecidas são 

suficientes para fazer o espectador entender o que se passa. Vista sob um ângulo de 

plano aberto, o espectador sente-se ambientado à cena e, apesar de haver sensação de 

profundidade, todos os planos são nítidos.   

Por se tratar de uma cena exterior, acredita-se que a luz seja natural. No entanto, 

nenhuma sombra é projetada por nenhum dos elementos presentes no pôster que tem a 

cor laranja e verde, que se preenche o céu e também a terra, como predominantes.  

A sandália laranja no centro da composição é o elemento que capta a atenção 

instantaneamente. Sua orientação vertical guia o olhar do espectador em um movimento 

ascendente até o topo do morro, que também possui orientação vertical. Depois de ler o 

texto “Original”, a leitura segue em um movimento descendente, capturando os outros 

elementos do pôster (vegetação, mulheres, banhistas e guarda-sóis), que, por estarem 

em escala menor se comparados à sandália e ao morro, são percebidos posteriormente. 

A leitura termina no texto localizado na porção inferior da composição, cujas formas 

predominantes são arredondadas.  

A junção dos elementos presentes na peça cria uma cena que se passa em uma 

praia. A sandália aparece fincada na areia como uma prancha. A praia está vazia. No 

mar, poucos banhistas. Na areia, duas mulheres parecem compartilhar de um momento 

de lazer e tranquilidade. A que veste um biquíni vermelho possui a pele bronzeada e 

aparece de costas, mas seu corpo não é sexualizado. Com a mão esquerda, ela acena em 
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direção ao mar e, com a direita, segura um pano verde. A segunda mulher, de trajes 

brancos, está sentada e parece relaxar e proteger-se do sol, pois além de estar próxima a 

um guarda-sol, usa um grande chapéu. 

É somente com a ajuda do texto que acompanha o pôster que o leitor localiza-se 

no espaço. Mais uma vez a cena retratada se passa na cidade do Rio de Janeiro: “O 

Leblon é um dos bairros mais bonitos do Rio de Janeiro. E este cartaz tenta mostrar um 

pouco disso: pessoas aproveitando o dia; Com a famosa Pedra da Gávea no fundo. 

Maravilhoso, não é?” 19 (HAVAIANAS, 2016, tradução livre da autora).  

Bairro nobre da zona Sul do Rio de Janeiro, o Leblon localiza-se perto do Morro 

Dois Irmãos e não da Pedra da Gávea. Trata-se de um bairro elitizado e símbolo de 

brasilidade. Segundo o texto, o bairro é um dos mais bonitos da cidade. Tal beleza não é 

representada por aspectos da fauna e nem da flora é mostrada, no pôster, por meio das 

pessoas nele retratadas: mulheres magras em trajes praianos. Mais uma vez o Rio de 

Janeiro é o local de destaque em uma campanha cujo objetivo é mostrar o “DNA 

brasileiro”, reforçando a equação proposta por Goia (2007) na qual “cariocas = 

brasileiros”.  

 

  

                                                            
19 Texto original em inglês: “Leblon is one of the nicest neighborhoods of Rio de Janeiro. And this poster 
tries to show a little bit of this: people there enjoying the day; with the famous Gavea Mountain in the 
background. Wonderful, isn't it?” (HAVAIANAS, 2016).  
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Figura 7 – Pôster Pier/Píer 

 
Fonte: HAVAIANAS, 2016. 
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5.6 Píer 

Neste pôster, vê-se uma praia cercada por vegetação natural. Na areia, alguns 

frequentadores acompanhados por seus guarda-sóis. Na água, alguns banhistas e um 

surfista. Duas banhistas aparecem em destaque, sentadas sobre uma grande sandália 

Havaianas branca. A sandália é retratada como se fosse um píer, uma passarela que 

avança sobre a água. Uma delas veste um biquíni amarelo e está sentada no final do 

píer, no primeiro plano. O pé dela quase toca a água. A segunda aparece em pé, mais ao 

fundo, trajando um biquíni de listras escuras e segurando um óculos de sol com a mão 

direita acima da cabeça. Ao fundo da praia retratada, é possível ver alguns barcos na 

água e dois morros, o da esquerda mais achatado e o da direita mais pontiagudo. Do 

lado direito dos morros há uma construção branca com telhado vermelho. O resto da 

composição é preenchida pelo céu, onde lê-se o texto “Original do Brasil desde 1962”. 

A marca das Havaianas aparece na parte inferior do pôster, bem ao centro.  

A praia não está totalmente representada dentro dos limites físicos do pôster. À 

esquerda, o branco de areia não aparece por completo e à direita depreende-se que parte 

da vegetação também é cortada do limite físico do pôster. O enquadramento da cena é 

vertical e o ângulo de tomada é um plano aberto, de frente e que confere ao espectador a 

sensação de estar ambientado à cena. A objetiva escolhida provoca um efeito de 

profundidade, no qual os planos mais distantes são menos nítidos. 

As linhas curvas e formas arredondadas dominam a composição. Estão presentes 

na tipografia, nos morros, na vegetação, na areia da praia, nos guarda-sóis, nas ondas do 

mar e também no píer. Por trata-se de uma cena externa, pressupõe-se que a iluminação 

é natural. Quase nenhuma sombra é vista e a cor predominante é azul. Por conta da 

sandália, uma larga porção de branco também aparece. O verde é reservado à vegetação 

e um tom claro de bege à areia.  

A leitura do pôster é feita em “Z” e começa na porção superior, à esquerda, no 

texto “Original do Brasil desde 1962”. Em seguida, o olhar recai sobre a vegetação 

verde à direita, fazendo o leitor observar as informações presentes no meio do anúncio. 

Em seguida, a sandália-píer posicionada na diagonal guia o olhar parar o resto da 

composição, que termina na marca das Havaianas. 

A cena retrata um dia tranquilo em uma praia no Rio de Janeiro, pois ao fundo 

vê-se o Pão de Açúcar. O céu parece límpido. O azul que predomina a composição 

corrobora ainda mais com a sensação de calma e tranquilidade. O lugar no qual a cena 

se passa parece tranquilo, seleto (há poucas pessoas na praia e poucos banhistas na 
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água), e que preserva seu aspecto inexplorado, pois se vê muita vegetação ao redor da 

praia. No píer, função assumida pela sandália branca, as duas mulheres em destaque 

parecem tranquilas, em um momento de descontração e relaxamento. Ambas são 

brancas e magras. Nenhuma delas aparece é sexualizada.  

O texto que acompanha a peça informa que a cena se passa na Ilha de Paquetá, 

local que, ainda segundo o texto era muito frequentado por artistas e pessoas ricas nos 

anos 60: 

Nos anos 60, os artistas e os ricos adoravam passar o dia na Ilha de 
Paquetá, no Rio de Janeiro. Chegar até lá é fácil: basta pegar um barco 
em uma curta viagem que cruza a Baía de Guanabara. Depois de ter 
sido esquecida por algumas décadas, a ilha está de volta aos holofotes. 
Um clássico revisitado20 (HAVAIANAS, 2016, tradução livre da 
autora).   

 

O texto informa ainda que, apesar de ter caído no esquecimento por algumas 

décadas, a Ilha voltou a ser frequentada e parece ser um lugar “da moda” hoje. 

 

  

                                                            
20 Texto original em ingles: “In the 60s, artists and the wealthy loved spending the day at the Island of 
Paqueta in Rio de Janeiro. Getting there is easy: just take the boat and it is a short ride across the 
Guanabara Bay. After having been forgotten for a few decades, the island is now back in the limelight. A 
classic revisited” (HAVAIANAS, 2016).  
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Figura 8 – Pôster Hammock/Rede 

 
Fonte: HAVAIANAS, 2016. 
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5.7 Rede 

O centro desta composição é ocupado por uma figura que, deitada sobre uma 

sandália Havaianas na cor laranja, está de costas para o espectador. A silhueta delgada 

indica tratar-se da imagem de uma mulher. A sandália assume a função de rede e parece 

estar suspensa graças à ajuda de duas cordas brancas que prendem cada uma de suas 

extremidades em uma árvore diferente. Ela usa um grande chapéu que lhe enconbre os 

cabelos e ombros. Na parte de cima usa uma vestimenta azul e, na parte de baixo, um 

traje de fundo verde-claro e manchas verde mais escuro. Ela observa a paisagem a sua 

frente: um grande morro e diversos círculos, que são guarda-sóis em diversas cores e 

tamanhos. Todos esses elementos estão sobre uma massa marrom clara. O texto 

“Original do Brasil desde 1962” localiza-se ao centro, na porção inferior da 

composição, enquanto a marca das Havaianas encontra-se no topo, também ao centro, 

no meio da copa das árvores.  

 Num geral, os elementos da composição aparecem por inteiro nos limites físicos 

do pôster. Somente as árvores sofrem cortes em suas copas e os guarda-sóis mais à 

direita e mais à esquerda de cada uma das árvores. O enquadramento é vertical e o 

ângulo de tomada escolhido mais uma vez ambienta o espectador à cena, que tem todos 

os seus planos nítidos.  

As formas arrendadas premominam a composição e podem ser vistas em quase 

todos os elementos: na copa das árvores, no morro, nos guarda-sóis em frente à mulher, 

no chapéu e em sua vestimenta. A iluminação da cena parece ser natural por, também 

mais uma vez, tratar-se de uma cena exterior. Nenhuma sombra é projetada. A cor 

predominante é o azul.  

A leitura do pôster começa no meio da composição, na sandália cor laranja que 

se destaca no fundo azul. Logo depois, o olhar recai sobre os guarda-sóis abaixo da 

sandália. Os troncos das árvores guiam o olhar em direção às suas copas e à marca das 

Havaianas. Em movimento descendente, visualiza-se o topo do morro. Suas bordas 

arredondadas guiam novamente o olhar para a sandália e para os guarda-sóis. Ainda em 

movimento descendente, o olhar vê a massa marrom e, por fim, o texto "Original do 

Brasil desde 1962". 

Nesta cena, uma mulher parece repousar em uma sandália que desempenha a 

função de uma rede. O espector vê a mulher de costas e ela, ao olhar para frente, vê as 

costas dos guarda-sóis (círculos coloridos) que se estendem pela areia da praia (massa 

marrom claro). O morro está no último plano. O azul predominante confere à cena uma 
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sensação de tranquilidade e de dia ensolarado. A figura feminina aqui não mostra seu 

rosto e tampouco muitas partes de seu corpo que não é negro, tampouco branco pálido 

ou bronzeado. Trata-se de um corpo branco-rosado, resultado de uma possível longa 

exposição ao sol. Descansando, ela está em uma posição privilegiada, pois não se 

mistura com os outros frequentadores da praia. Ele é a única a descansar em uma rede.   

O texto que acompanha a peça não faz referência alguma à mulher da cena. Seu 

enfoque é na rede: 

 

Imagine uma cama que balança. Isso é o que é uma rede. Um legado 
das populações indígenas, não há lugar melhor e mais confortável para 
passar o dia olhando para as belas paisagens do Brasil, aproveitando a 
brisa que vem da costa. E isso os brasileiros adoram fazer. Basta 
amarrar cada extremidade em um coqueiro e relaxar na sombra. Isso 
sim é vida21 (HAVAIANAS, 2016, tradução livre da autora).   

 

Partindo das informações fornecidas pelo texto, é possível constatar que a figura 

feminina de fato está imersa em um momento tranquilo enquanto observa a paisagem à 

beira-mar. É interessante notar que a imagem de um índio descansando em uma rede foi 

outrora associada à preguiça, sentimento negativo. No entanto, o texto atribui uma 

conotação positiva à cena. Agora, descansar sob uma rede de frente para o mar, além de 

ser uma atividade muito querida pelos brasileiros, parece ser a síntese de uma vida boa, 

tranquila.  

Por fim, é interessante notar que os elementos plásticos do pôster lembram as 

obras de Tarsila do Amaral, pintora brasileira reconhecida pela escolha de cores 

tropicais e temas brasileiros na composição de seus trabalhos. O chamado Movimento 

Antropofágico, do qual fez parte, propunha o resgate e a valorização da cultura 

brasileira enquanto elemento indispensável à formação da identidade nacional.  

  

                                                            
21 Texto original em inglês: “Imagine a swinging bed. That is what a hammock is. A legacy of the 
indigenous populations, there is no place better and more comfortable to spend the day looking at the 
beautiful landscapes of Brazil and enjoying the breeze coming from the coast. And that Brazilians love to 
do. Just tie either end onto a coconut tree and relax in the shade. This is what life is about” 
(HAVAIANAS, 2016).  
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Figura 9 - Pôster Archs of Lapa/Arcos da Lapa 

 
Fonte: HAVAIANAS, 2016. 
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5.8 Arcos da Lapa 

Neste pôster vê-se uma grande sandália Havaianas branca com as tiras e solado 

cor-de-rosa. Ela está na posição horizontal, sobre uma construção bem alta formada por 

dois pavimentos vazados por arcos: os Arcos da Lapa. Ao fundo, há um prédio azul e 

alguns coqueiros. Nuvens são vistas no céu. Na parte inferior da composição há um 

casal. Outras pessoas parecem conversar embaixo de um dos arcos. O texto “Original do 

Brasil desde 1962” localiza-se na porção superior, bem ao centro. A marca das 

Havaianas é vista no canto inferior esquerdo. 

Fica claro que a cena, que possui enquadramento vertical, não é fisicamente 

representada por inteiro dentro dos limites do pôster. A construção com arcos sofre 

cortes tanto à direita quanto à esquerda. O casal que aparece de costas no primeiro plano 

também só é representado da cintura para cima, em plano americano. O mesmo 

acontece com as silhuetas das pessoas que aparecem embaixo de um dos arcos, de modo 

que não é possível vê-las por completo.  

O ângulo de tomada ambienta o espectador à cena. Há um efeito de 

profundidade, a partir do qual os planos mais distantes são menos nítidos. As linhas e 

formas curvas são bastante fortes na composição, apesar da construção com os arcos, do 

prédio azul ao fundo e dos coqueiros também possuirem linhas retas.  

A cena exterior pressupõe uma iluminação natural. Apenas uma sombra é 

projetada: no último arco à direita. A cor dominante é o rosa seguido por um marrom 

claro. Uma grande porção de branco é vista por conta da sandália e o azul é a cor 

predominante do prédio ao fundo.  

A leitura de todos esses elementos começa pela sandália, que logo captura o 

olhar, de modo que sua grande massa branca se destaca no céu cor-de-rosa. O olhar 

continua na porção superior do pôster e também visualiza o texto “Original do Brasil 

desde 1962”. A orientação horizontal do texto e da sandália guia a leitura nesta direção. 

Em um movimento descendente, logo a área mais à direita na qual estão três coqueiros 

enquadrados pelo arco sombreado é que são foco da atenção. Mais abaixo, o olhar recai 

sobre o casal no primeiro plano. Em seguida, continua à esquerda do casal, onde estão 

as silhuetas de algumas pessoas e a marca das Havaianas. Por fim, o olhar repousa na 

massa azul clara do prédio ao fundo.  

A cena passa-se em uma cidade, nos arredores de uma contrução bem alta que 

divide um espaço. Os arcos vazados permitem que as pessoas trasitem por esses dois 

espaços e passem debaixo desta construção, uma vez que pessoas, representadas por 
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silhuetas, estão bem embaixo de um dos arcos. O casal que aparece no primeiro plano 

contempla a paisagem. A cidade na qual a cena acontece parece ser praiana, uma vez 

que coqueiros aparecem ao fundo.  

A confirmação de que a cena retratada se passa em frente aos Arcos da Lapa, na 

cidade do Rio de Janeiro, vem logo no início do texto que acompanha a peça: 

 
Estes são os Arcos da Lapa. Veja como a vida é. No século XVIII, 
eles carregavam água. Depois, eles carregaram pessoas, ou melhor, 
serviram de trilhos para os bondes que ligam o centro da cidade ao 
popular e boêmio bairro de Santa Tereza. E, desde o início do século 
XX, eles têm levado música, cultura e arte: debaixo deles, o bairro da 
Lapa tornou-se um destino turístico famoso no Rio. Com seus bares, 
tavernas e casas de shows com samba, choro e MPB, é o lar de 
boêmios, malandros, intelectuais, pintores, poetas, jornalistas e 
músicos22 (HAVAIANAS, 2016, tradução livre da autora). 

 

 Depois de brevemente apresentar o monumento e ressaltar sua importância 

histórica para a cidade, o texto destaca o bairro da Lapa como um destino turístico 

famoso, o que reforça a ideia de que o casal apresentado no primeiro plano é um casal 

de turistas e que a sandália cumpre o papel de bonde. Em sua última frase, o texto 

ressalta o protagonismo dos bares, tavernas e casas de shows, locais onde um público 

diverso encontra boemia, música, cultura e diversão. 

A figura feminina retratada neste pôster é bem diferente das que se vê nas outras 

peças. Ela é loira e traja uma camiseta. Seu corpo não aparece por inteiro e não é 

sexualizado. Além disso, ela está acompanhada por um homem também branco e loiro e 

que traja roupas sóbrias. Isso indica a ideia de que pode se tratar de um casal de turistas 

estrangeiros, mas pode ser também um casal de brasileiros. Se considerada a última 

opção, pode-se dizer que há neste pôster uma ruptura em relação as imagem das outras 

mulheres retratadas na campanha, pois, ela é branca, está fora de um contexto de 

exposição do corpo, está acompanhada por um homem e apenas contempla a paisagem.   

 

 

 
                                                            
22 Texto original em inglês: “These are the Archs of Lapa. You see how life is. In the 18th century, they 
carried water. Then they carried people, or rather served as tracks for the trams connecting the city center 
to the popular and bohemian district of Santa Tereza. And since the early 20th century, they have been 
carrying music, culture and art: beneath them, the Lapa neighborhood has become a famous tourist 
destination in Rio. With its bars, taverns and music venues featuring samba, choro and MPB, it is home to 
bohemians, rogues, intellectuals, painters, poets, journalists and musicians” (HAVAIANAS, 2016).  
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5.9 Síntese geral 

Apesar de ter sido veiculada em 2016, é possível perceber que a campanha 

recorre a uma fórmula recorrente para representar a nação brasileira. A fauna e flora 

exuberantes são pontuadas. A felicidade e a vontade de dançar são inatas aos brasileiros. 

O futebol continua a ser a paixão nacional. A cidade e a cultura do Rio de Janeiro 

continuam a ser privilegiadas, configurando-se como representantes do Brasil como um 

todo, reforçando a equação proposta por Marisol Goia (2007), na qual ipanemenses = 

cariocas = brasileiros.  

As sandálias são apresentadas nos pôsteres sempre com um caráter funcional. 

Elas assumem o papel de canga, rede, bonde ou fantasia carnavalesca e complementam 

o sentido do é entendido como brasilidade. Além disso, dialogam de maneira 

diferenciada com o resto dos elementos dos pôsteres, pois imageticamente são 

fotografias e não ilustrações. Assim, em uma peça cujas ilustrações possuem uma 

estética que remete às décadas de 1950 e 1960, a fotografia da sandália é o elemento 

que faz referência à contemporaneidade, é o elemento que não deixa dúvidas quanto a 

sua veracidade e permanência até os dias atuais. Os pôsteres são um diálogo entre o 

antigo (as ilustrações) e o atual (as fotografias das sandálias).  

No entanto, apesar de fazer uso massivo desses símbolos tidos como 

“tipicamente brasileiros” e sintetizadores da nação e de sua cultura, em alguns 

momentos da campanha elementos não oriundos da cultura brasileira são também 

utilizados, seja visual ou textualmente. Nos textos de apoio dos pôsteres Dançarina e 

Biquíni há, respectivamente, uma menção ao jive e às pin-ups, ambos elementos típicos 

da cultura estadunidense. Talvez o uso de tais elementos estrangeiros tenha sido fruto da 

intenção de acrescentar pontos com os quais o público dos Estados Unidos pudesse se 

identificar, uma vez que a campanha foi veiculada também neste país. 

Além disso, pode-se dizer que a campanha continua reproduzindo o, também 

recorrente, discurso no qual a mulher brasileira é tida como sexual e sensual, sendo que 

essas duas características estão intimamente ligadas à exibição do corpo. Na campanha, 

a imagem da mulher brasileira é tida como mais um dos símbolos brasileiros dentre 

tantos outros utilizados.  E não se trata de todas as mulheres brasileiras. Reforçando os 

fatos comentados na linha do tempo sobre a história da mulher brasileira no começo 

deste trabalho, também há, na publicidade, uma clara distinção entre o lugar ocupado 

pela mulher branca e pela mulher negra.  
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Nos pôsteres, as mulheres brancas aparecem sempre tomando sol e se divertindo. 

Com exceção do pôster Biquíni, todas estão inseridas em paisagens, as quais 

contemplam. Já as mulheres negras, retratadas sempre com corpos-produto trajando 

fantasias carnavalescas e carregando em seus rostos expressões felizes, assumem 

posição de destaque nas peças em que aparecem e que remetem a um contexto de dança 

e festividade. A mulher brasileira negra ainda é enquadrada no estereótipo de Jezebel 

mencionado por Nimocks (2015): a elas cabem os movimentos sensuais, o 

exibicionismo e o corpo sexualizado.   

 Assim, análise dos elementos visuais junto da análise dos textos de apoio dos 

pôsteres permitiu uma compreensão de como se configuram na contemporaneidade as 

imagens das mulheres apresentadas na campanha “Original do Brasil desde 1962”.  
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6. Considerações finais 

Na busca por compreender de que modo se apresentam as imagens de mulheres 

na publicidade produzida no Brasil e veiculada no exterior, este trabalho analisou as 

mensagens plástica, icônica e linguística de sete pôsteres da campanha “Original do 

Brasil desde 1962” da marca Havaianas. Ainda que as imagens analisadas sejam 

ilustrações, possuem caráter de representação e, com efeito, produzem sentidos. 

Verificou-se que nestes pôsteres, escolhidos por retratarem imagens de mulheres 

com conotação sexual e/ou sensual, não há rupturas significativas em relação ao 

discurso sobre o Brasil e suas mulheres que foi outrora exportado pela EMBRATUR e 

por outros agentes. A marca Havaianas, ao buscar a consolidação de seu 

posicionamento na mente dos consumidores estrangeiros, escolhe associar seus 

produtos a um discurso muito reproduzido por outros atores, no qual os elementos 

culturais do Rio de Janeiro são empregados para traduzir a própria cultura do  Brasil,  

que é visto como um país exuberante, com um povo feliz e que é amante do futebol e da 

dança. As brasileiras, que também povoam esse discurso recorrente, são retratadas como 

as mulheres mais sexys do mundo em razão de seus corpos esculturais sempre exibidos 

de forma erotizada.  

Uma investigação sobre a história da mulher brasileira mostrou que, desde os 

tempos coloniais, seus corpos foram alvo desse olhar erotizador. Em um primeiro 

momento, os corpos desnudos das índias diante dos olhos dos colonizadores. 

Posteriormente, os das mulheres negras, cujos corpos eram vistos como disponíveis para 

que os homens brancos realizassem seus desejos sexuais. 

 Assim, na sociedade brasileira, o corpo tornou-se um referente privilegiado para 

a construção de identidades pessoais e adquiriu o status de capital. Na 

contemporaneidade, se moldado, manipulado e produzido, o corpo pode ser exibido. O 

esforço e a dedicação empreendidos nessa jornada tem uma recompensa, pois o corpo 

transforma-se em uma riqueza que pode representar a ascensão social do indivíduo, 

conferindo-lhe prestígio. As praias, em especial as da cidade do Rio de Janeiro que 

foram, e continuam sendo, imageticamente muito exportadas, são espaços de excelência 

para a exibição deste capital que é fundamental para a construção do eu. 

Considerando que as identidades adquirem sentido em um mundo social e 

cultural, foi imprescindível analisar o papel da publicidade nesse processo. Inserida na 

cultura da mídia produzida pelos meios de comunicação, que assumem uma posição de 
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destaque na vida dos indivíduos, a publicidade a todo o momento oferece modelos a 

partir dos quais as pessoas são chamadas a construir suas visões de mundo e 

identidades. É por isso que a publicidade não pode se esquecer da sua grande parcela de 

responsabilidade pela produção dos sentidos que circulam na sociedade, extrapolando a 

esfera midiática.  

Sabe-se que produções de outras esferas como a acadêmica, literária, 

cinematográfica e musical também contribuíram para a cristalização da imagem da 

mulher brasileira como síntese das características de um país belo, sensual e erótico. No 

entanto, o caso da EMBRATUR mostra-se emblemático, uma vez que o Instituto possui 

a função de fornecer aos brasileiros e estrangeiros uma tradução oficial do que é o 

Brasil. E quando até o discurso de referência sobre o país sexualiza suas mulheres, é 

muito difícil que outros atores também não o façam. 

Mas, depois de veicular por quase 30 anos tais imagens em suas peças, a 

EMBRATUR, ciente dos efeitos nefastos que extrapolavam a esfera midiática, resolveu 

tirá-las de circulação. Contudo, esse reposicionamento não foi suficiente para frear a 

circulação midiática de sentidos que ainda perpetuam as mulheres sexualizadas como 

símbolos do Brasil e de sua identidade, como pôde ser constatado a partir da análise da 

campanha “Original do Brasil desde 1962”.  

Ainda que veiculada em 2016, é possível verificar a ausência de diversidade e 

pluralidade em uma economia de sentidos que corrobora com a construção de uma 

objetividade simbólica na qual as mulheres, em especial as negras, são vistas como 

corpos sexys, eróticos e sensuais que se exibem para quem quiser vê-los. Partindo das 

reflexões propostas por Rocha (2000), pode-se dizer que a mulher brasileira continua a 

ser reduzida, vira um corpo que é tomado pela mídia e por ela imbuído de sentidos que 

legitimam o que é tido como brasilidade. O corpo da mulher brasileira transforma-se em 

propriedade, bem e valor fundamental da identidade nacional que é exportada. 

Para futuros pesquisadores deste assunto, sugere-se uma investigação mais 

aprofundada sobre a atuação da EMBRATUR no sentido de cobrar uma mudança de 

postura por parte de outros atores envolvidos na construção das imagens de mulheres 

que são exportadas. Além disso, sugere-se um estudo comparativo sobre quais imagens 

de mulheres foram utilizadas em campanhas das Havaianas ao longo de sua história. 

Outra sugestão consiste em uma busca no acervo de Cannes por outras campanhas 

publicitárias brasileiras que contenham tais imagens e a análise dos sentidos por elas 

produzidos. Há ainda a possibilidade de aplicar uma pesquisa de campo no exterior, a 
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fim de investigar a fundo a percepção dos estrangeiros em relação à imagem das 

mulheres brasileiras midiatizadas.  

Por fim, acredita-se que a principal contribuição deste trabalho foi no sentido de 

mostrar como a publicidade não só produz imagens que recorrem a uma economia de 

sentidos sobre o Brasil e suas mulheres, mas também possui uma importante parcela de 

responsabilidade na cristalização deste discurso que ainda circula na sociedade. Espera-

se que esta análise sirva de inspiração para outros estudos que também lancem mão de 

investigações desse cunho.  

Cientes do impacto dessas imagens construídas, outros agentes produtores de 

sentidos estarão um passo mais perto de assumirem para si o compromisso de 

desnaturalizar aquilo que reduz e diminui o que se entende como brasilidade. A opção 

por um caminho que alargue as possibilidades de sentido empreende a ruptura e dá voz 

à diversidade e pluralidade características do Brasil e de suas mulheres.   
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8. Anexos 
 

ANEXO A – Pôster Macaw/Arara 
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ANEXO B – Pôster Boat/Barco 
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ANEXO C – Pôster Bossa Nova 
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ANEXO D – Cable car/Bondinho 
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Anexo E – Pôster Capoeira 
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ANEXO F – Football/Futebol 
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ANEXO G – The Rogue/ Malandro 
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ANEXO H – Surfboards/Surfistas 
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