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RESUMO: O presente projeto propõe analisar a constituição irônica de uma imagem de 

mulher construída em enunciados veiculados pelas páginas intituladas “Barbie Fascista” 

e “Barbie e Ken Cidadãos de Bem”, do Facebook. A fundamentação teórica se baseia nos 

estudos bakhtinianos, especificamente, nas concepções de linguagem, diálogo, sujeito, 

signo ideológico e vozes sociais. O método dialógico de análise se pauta no cotejo com 

outros enunciados, dessas e de outras esferas e gêneros. O objetivo é refletir e 

compreender a construção enunciativa da ironia por inversão, utilizada como forma de 

questionamento e ridicularização de um tipo social de mulher considerada abastada e com 

um posicionamento político conservador, alienado e de direita. Os resultados se voltam à 

reflexão acerca não apenas da compreensão das imagens de mulher construídas nessas 

páginas, mas também acerca do papel e da noção de mulher neste momento histórico, que 

é designada “bela, recatada e do lar” e é, ao mesmo tempo, fascista em seus 

posicionamentos políticos. A contribuição desta proposta se volta a um estudo que busca 

compreender quem é essa “cidadã de bem” brasileira e sobre o que é ser mulher nessa 

“nova era” bolsonarista.  
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 Nos últimos anos, ao acompanharmos as mídias e redes sociais, é possível 

observarmos um processo de padronização da imagem e da atitude feminina: matérias de 

jornais, capas de revistas, declarações de representantes políticos, enfim, vários 

enunciados exaltando um estereótipo de mulher que seja, acima de tudo, bonita, boa mãe 

e dona de casa, atenta à moral e aos bons costumes. Esse processo entra diretamente em 



contradição com o fato de que as mulheres alcançaram, não sem luta, não só o mercado 

de trabalho, mas também espaços que antes eram ocupados apenas por homens, além da 

notável consolidação e divulgação dos estudos feministas por todo o mundo.  

 Contudo, não se pode negar que ainda existe um cerceamento da liberdade 

feminina, além da tentativa de imposição de um lugar que seja “de mulher”, sobretudo 

em determinados momentos históricos e conjunturas políticas que corroborem para um 

pensamento patriarcal. A fim de que possamos traçar um percurso para entender esse 

processo no Brasil, retomemos as eleições de 2010, com a eleição da primeira mulher 

presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Apesar de ser um momento marcante para nosso 

país, foi uma outra mulher, loira, alta, elegante e jovem quem roubou a cena. Marcela 

Temer, esposa do então vice-presidente Michel Temer, chamou a atenção logo no dia da 

posse de Dilma. O penteado de Marcela ganhou matérias na televisão e tutoriais de moda, 

comentários sobre sua beleza eram proferidos pelos jornalistas que narravam o momento 

em que a democracia comemorava uma eleição histórica no que concerne à 

representatividade feminina. 

  Anos mais tarde, em 2016, em um momento de tensão do governo Dilma, a 

Revista Veja lança uma edição extra (senão comemorativa) do impeachment que estava 

em vias de se concretizar. Em seu conteúdo, uma matéria causou alvoroço nas redes 

sociais e, até hoje, ainda é lembrada como um marco no retrocesso dos ganhos feministas 

conquistados a duras penas ao longo de anos. O título, “Bela, recatada e do lar”, fazia 

referência à figura de Marcela, síntese da figura de mulher idealizada pelo patriarcado e 

pela direita. O conteúdo da matéria reforça a ideia de que a mulher deve ser comportada, 

discreta, um braço direito de seu homem, para que esse possa obter todo o sucesso. Um 

acessório, a mulher como um bibelô, muito diferente da imagem de Dilma, fora dos 

padrões de beleza impostos pela sociedade, solteira e bem-sucedida em sua carreira 



política. Assim, construiu-se um dualismo entre Marcela e Dilma, mas, para além disso, 

reiterou-se o dualismo entre a mulher que é feminina e a feminista.    

 É possível afirmar que esse processo/retrocesso para as mulheres ficou ainda mais 

evidente com as eleições de 2018 e com a vitória de Jair Bolsonaro, em um governo que 

possui tendências autoritárias e antidemocráticas. Durante o período que antecedeu as 

eleições, as redes sociais, de maneira geral, ficaram divididas por movimentos que 

defendiam ou manifestavam-se contrários ao candidato Bolsonaro – estes, sobretudo, 

impulsionados por suas declarações polêmicas, de cunho racista, homofóbico e misógino. 

Usuários do Facebook e do Twitter começaram a utilizar em suas postagens a hashtag 

“Ele não”, fazendo menção ao candidato de maneira indireta, recurso utilizado para não 

dar mais visibilidade ao seu nome e, ao mesmo tempo, manifestar repúdio.  

Em consonância a essas mobilizações, mulheres de todos os estados do país se 

organizaram e fomentaram o movimento “Mulheres contra Bolsonaro”, que realizou 

manifestações nas ruas e reuniu em um grupo do Facebook milhares de participantes. 

Observando essa união feminina contrária ao candidato, diversos veículos de notícias 

divulgavam reportagens que afirmavam que poderia ocorrer uma reviravolta na eleição 

devido ao voto das mulheres. Em contrapartida, havia um grupo de mulheres que, em 

resposta ao “Mulheres contra Bolsonaro”, passaram a se manifestar nas redes utilizando 

frases como “Sou mulher e voto em quem eu quiser”, em apoio a Jair Bolsonaro.  

Assim, era possível observar nas redes sociais um embate, que envolvia questões 

políticas, de gênero, raciais, econômicas, em um movimento de afirmação da ideologia 

dos internautas, em um espaço que permite ao usuário ser autor, comentador, além de 

compartilhar e manifestar se “curtiu” ou não determinada publicação, deixando explícitas 

suas axiologias e sua voz, sendo responsivos por suas publicações – e também 

responsáveis. Em uma plataforma tão propícia para o diálogo entre enunciados, vemos 



agir no discurso forças centrípetas e centrípetas, em um constante jogo de poder realizado 

por meio da linguagem. Os discursos monológicos, no contexto em que aqui abordamos, 

tentavam impor o autoritarismo por meio da divulgação de Fake News, com discursos 

que atrelavam o candidato Bolsonaro aos princípios da ética, da moral, da família e da 

ideia do fim da corrupção. Por sua vez, insurgiam os discursos que se posicionavam como 

resistência ao que se impunha como oficial, fugindo dessa tentativa de imposição de 

padrões.  

Assim, em meio a postagens que revelavam as opiniões políticas e as intenções de 

voto, além de filtros nas fotos de perfil e reportagens compartilhadas, surge nesse cenário 

um meme1 que passa a ser muito compartilhado, trazendo a figura de uma boneca, a 

Barbie, abordando sobre questões políticas e sociais. De seu mundo privilegiado, com sua 

figura de mulher branca, alta, magra e rica, Barbie comenta sobre a situação política do 

Brasil de 2018, com frases em apoio à Bolsonaro e com declarações um tanto quanto 

alarmantes, alienadas, fascistas. Surgem então as páginas intituladas “Barbie Fascista” e 

“Barbie e Ken Cidadãos do Bem”, com posts que trazem, de maneira irônica e escrachada, 

a realidade do pensamento de muitas mulheres que não parecem desejar a liberdade como 

substância, mas sim continuar sendo parte de um sistema que as oprime e desvaloriza.  

 A Barbie fascista às vezes aparece sozinha nas publicações, em outras está 

acompanhada por seu namorado, Ken, figura que exalta o padrão masculino 

heterossexual, branco e rico, ou com seus amigos, sempre retratados em situação 

privilegiada. Nos memes podemos observar esses personagens-sujeitos emitindo suas 

opiniões que demonstram falta de noção, desconhecimento acerca de temas políticos e 

sociais, além de um deslocamento social do lugar de fala dos mesmos, como, por 

                                                           
1 Espécie de postagem com caráter humorístico, geralmente acompanhada com foto e dizeres que criam, ao 

mesmo tempo, um efeito de humor e/ou crítica. O significado do meme sempre extrapola o limite do 

enunciado, visto que contextualiza situações atuais do país ou faz referência a outros enunciados, sem os 

quais seu sentido seria comprometido.  



exemplo, a incoerência de uma mulher, pessoas negras e homossexuais votarem em 

Bolsonaro.  

 Desse modo, tomamos essas duas páginas como corpus principal da presente 

pesquisa, correlacionando os fatos até aqui expostos com os memes da Barbie fascista e 

analisando um padrão de mulher que vota em Bolsonaro, que é deslocada de seu lugar de 

fala e ainda ajuda a perpetuar preconceitos contra outras mulheres. Não seria Marcela 

Temer uma espécie de Barbie, designada a ficar no lar, aparecendo na mídia sempre bela, 

atrelada à imagem da direita (e de um homem)? Como a mídia, ao longo dos anos, 

corroborou para o estabelecimento desse padrão de “mulher feminina”? A proposta de 

nosso projeto intenta compreender como foi sendo construída e como é a representação 

desse perfil de mulher nas redes sociais, além de entender qual é a noção que se tem sobre 

as mulheres e seus papéis neste momento histórico. Nossa contribuição se volta a produzir 

um estudo que demonstre quem é e o que é ser mulher na era Bolsonaro a partir da análise 

de vozes sociais que enunciam sobre elas.  

 Em diálogo com o que foi exposto sobre a dualidade feminismo versus feminino, 

selecionamos um meme que ilustra essa concepção de antagonismo entre ser mulher e ser 

feminista, recorrente no discurso de apoiadores de Bolsonaro . 

 
Figura 12: Feministas versus femininas 

                                                           
2 Meme da página Barbie e Ken Cidadãos de Bem, disponível em 

https://www.facebook.com/barbieekencidadaosdebem/photos/a.1905161136406578/2174392219483467/

?type=3&theater, coletado em 17 de abril de 2019, às 22h15. 

 

https://www.facebook.com/barbieekencidadaosdebem/photos/a.1905161136406578/2174392219483467/?type=3&theater
https://www.facebook.com/barbieekencidadaosdebem/photos/a.1905161136406578/2174392219483467/?type=3&theater


  

Na figura 1, o pensamento de que é impossível ser feminina e feminista ao mesmo 

tempo fica explicitado, mas é abordado pelo meme de maneira irônica, em crítica aos que 

pensam dessa maneira e promovem esse tipo de pensamento preconceituoso, mas de 

maneira que provoca o riso, suavizando o conteúdo. À esquerda da figura podemos ver 

bonecas nuas, em alusão aos movimentos do feminismo radical, em que manifestantes 

costumam desnudar os seios como ato de protesto. As bonecas aparentam estar sujas, com 

os cabelos bagunçados, reforçando a ideia de que a mulher feminista não cuida de sua 

aparência. Já à direita vemos uma imagem oposta, com a disposição de quatro Barbies 

usando salto alto e acessórios, com cabelos alinhados, roupas em cor de rosa, 

demonstrando feminilidade, beleza e delicadeza, características que são inerentes as 

mulheres que não se envolvem com o feminismo, de acordo com os sujeitos que acreditam 

nesse tipo de afirmação – aqui, representando a voz de eleitores conservadores. 

Os memes da Barbie fascista materializam os posicionamentos que são recorrentes 

nas falas dos próprios eleitores de Bolsonaro, em um processo ideológico que representa 

esse perfil de eleitor como os personagens Barbie, Ken e os amigos da boneca. É ainda 

por meio desse gênero ácido que vozes sociais produzem, de maneira irônica e ácida, uma 

réplica que repudia essa postura fascista, convidando outras vozes da rede ao riso e à 

reflexão crítica. Como afirma Volóchinov (2017 [1929]), temos aqui o exemplo de um 

embate entre vozes sociais, que se digladiam na arena que é o discurso, embate esse 

movido por forças centrípetas, mais monológicas, e força centrífugas, mais propensas a 

mudanças, que tentam romper com o discurso estabelecido como oficial.   

Como já mencionado anteriormente, os memes produzidos pelas páginas que 

analisaremos em nosso trabalho sempre fazem referência à alguma notícia ou 

acontecimento que teve repercussão nas mídias. Por isso, é importante acompanhar e 



analisar o momento histórico atual e as constantes erupções que resultam do governo 

Bolsonaro, visto que esses enunciados (os memes) se estabelecem como respostas e, 

também, como forma de resistência, de marcar em um espaço o descontentamento de 

determinada parcela da população.  

 

 
Figura 23: Barbie em Libras 

 

 

 A figura 2 ilustra bem a proposta dos memes de fazer referência aos eventos 

políticos do país. Na imagem, podemos ver uma foto de Michelle Bolsonaro, esposa de 

Jair Bolsonaro, no dia da posse, em primeiro de janeiro de 2019. A disposição da imagem 

remete à embalagem de uma boneca Barbie, com sua caixa rosa e com o visor espelhado 

que possibilita ver o brinquedo. O projeto de dizer dessa figura é estabelecer uma relação 

entre a Barbie (fascista) e Michelle, o que pode ser observado até mesmo pela foto 

                                                           
3 Meme da página Barbie Fascista, disponível em 
https://www.facebook.com/barbiefascista/photos/a.2129028167346537/2194226967493323/?type=3&the

ater, coletado em 13 de abril de 2019, às 21h40. 

 

https://www.facebook.com/barbiefascista/photos/a.2129028167346537/2194226967493323/?type=3&theater
https://www.facebook.com/barbiefascista/photos/a.2129028167346537/2194226967493323/?type=3&theater


escolhida, que mostra a primeira dama fazendo um gesto que se assemelha a posição 

imóvel de uma Barbie, com movimentos limitados. O vestido rosa, os cabelos loiros e o 

sorriso ajudam a compor o enunciado e a remeter a imagem da boneca e aos símbolos de 

feminilidade. Estampado na caixa, “Barbie em Libras” faz referência ao fato de que 

Michelle traduziu o discurso de Bolsonaro para a Língua Brasileira de Sinais. Assim, 

compõe-se aqui uma crítica ao momento da posse, já que esse ato foi uma tentativa de 

inclusão feita por um governo que não contempla as minorias, além de enquadrar 

Michelle como uma Barbie devido a sua ligação com Bolsonaro e, consequentemente, 

com o conservadorismo, além de suas características físicas e sua posição de “esposa 

exemplar”. 

 Assim como Marcela Temer, Michelle Bolsonaro também está dentro dos padrões 

de beleza, é casada com um representante político da direita e sempre aparece à sombra 

dele, enfeitando suas aparições públicas e reforçando a ideia de família, um símbolo forte 

na campanha de Bolsonaro. Ou seja, Marcela e Michelle são representadas sob o signo 

da Barbie, os internautas as representam como Barbies fascistas. Outras celebridades 

também enquadradas assim são Ana Hickmann e Marina Rui Barbosa, por conta de 

declarações fúteis ou em apoio à Bolsonaro. Portanto, o padrão de mulher rica, branca e 

com posicionamentos de direita se repete e se instaura cada vez mais como uma alusão à 

Barbie e a um comportamento de um sujeito alienado. 

 Essa característica da falta de sororidade entre as mulheres, um deslocamento do 

lugar de fala, também está presente na história da criação da própria Barbie. A boneca 

mais famosa do mundo foi idealizada por uma mulher, Ruth Handler, que inclusive tomou 

o nome de sua filha, Barbara, como inspiração para batizar o brinquedo. Ruth, juntamente 

com seu marido, foi a fundadora da Mattel. No período pós-guerra, ela se inspirou em 

uma boneca alemã voltada para o público adulto e a moldou de acordo com o puritanismo 



presente no Estados Unidos da época, projetando uma boneca que fosse sensual e inocente 

ao mesmo tempo, com medidas perfeitas – tudo o que uma menina deveria ser. A partir 

de então, propagandas voltadas ao público infantil passaram a circular e estabelecer o 

padrão Barbie, o modo de vida desejável e a beleza necessária. Um padrão desumano, já 

que a boneca não precisa se parecer com uma pessoa, mas as mulheres, de carne e osso, 

precisam ser parecidas com a mulher de plástico. É interessante pensar que uma mulher 

ajudou a instaurar um padrão que é tão perverso com as outras mulheres ao redor do 

mundo. 

 Trazendo essa reflexão para a esfera nacional e para a contemporaneidade, temos 

também a figura de uma mulher pública que ajuda a reverberar padrões retrógrados para 

as mulheres, delimitando seus lugares e seus papéis. Damares Regina Alves é ministra da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Conhecida por seus 

pronunciamentos conservadores, Damares se opõe ao feminismo, à igualdade de gênero 

(que chama de “Ideologia de gênero”) e defende que as mulheres devam ser esposas, 

cuidar do lar e desempenhar funções que remetem a séculos passados. Durante uma 

audiência pública, no dia 16 de abril de 2019, Damares declarou4 que a mulher, dentro de 

uma ideologia cristã, deve servir o homem, adotando uma postura submissa em seu 

matrimônio. As réplicas perante esse enunciado logo vieram, inclusive nas páginas de 

nosso corpus principal.   

                                                           
4 Damares diz que na “concepção cristã” mulher deve ser “submissa” ao homem no casamento. Matéria 

disponível em https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/16/damares-diz-que-em-sua-concepcao-

crista-mulher-deve-ser-submissa-ao-homem-no-casamento.ghtml, acessada em 16 de junho de 2019, às 

20h30.  

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/16/damares-diz-que-em-sua-concepcao-crista-mulher-deve-ser-submissa-ao-homem-no-casamento.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/04/16/damares-diz-que-em-sua-concepcao-crista-mulher-deve-ser-submissa-ao-homem-no-casamento.ghtml


 
Figura 35: Barbie submissa ao marido 

 

 Novamente, em postagem que ironiza um pronunciamento que ganhou muita 

visibilidade nas mídias, a página Barbie e Ken Cidadãos do Bem cria um enunciado que 

provoca o riso e, ao mesmo tempo, critica o conservadorismo latente do atual governo. 

Na figura 3, vemos a boneca Barbie com um avental e uma luva térmica, em uma cozinha 

cor de rosa, preparando alimentos. A figura, que remete a um ambiente da casa, reitera a 

ideia de que o lugar da mulher é o lar. O enunciado verbal dialoga com a declaração de 

Damares de que a mulher deva ser submissa e, portanto, deve cozinhar, satisfazer as 

vontades do marido, etc. A Barbie fascista concorda com esse posicionamento de 

Damares, sendo ambas defensoras vorazes da família e dos bons costumes, mulheres 

“bem barbiezinhas”6.  

 Frente aos fatos que até aqui foram expostos, parece contraditório que, mesmo 

com tantos avanços com relação aos estudos feministas, exista ainda tanto 

conservadorismo e repressão ao ser feminino, fenômeno esse que ganha cada vez mais 

                                                           
5 Meme da página Barbie e Ken Cidadãos de Bem, disponível em 
https://www.facebook.com/barbieekencidadaosdebem/photos/a.1917191568536868/2288476041408417/

?type=3&theater, coletado em 14 de abril de 2019, às 22h08. 
6 Ressaltamos que essa expressão, também presente no título de nossa pesquisa, ficou muito comum entre 

blogueiras, mas também é utilizada como uma crítica a comportamentos femininos fúteis e alienados. 

https://www.facebook.com/barbieekencidadaosdebem/photos/a.1917191568536868/2288476041408417/?type=3&theater
https://www.facebook.com/barbieekencidadaosdebem/photos/a.1917191568536868/2288476041408417/?type=3&theater


força e reafirma concepções rígidas do que é ser mulher, muito mais condizentes com 

século passados do que com o século XXI. Motivados por essas reflexões, nossa pesquisa 

visa refletir como esse processo vem sendo instaurado na sociedade brasileira e como tem 

obtido mais espaço na contemporaneidade, resultando em perdas significativas na luta 

pela igualdade entre gêneros, centralizando ainda mais o papel do homem e do 

patriarcado, enfim, em um movimento que limita, define e sujeita as mulheres. 

 

OBJETIVOS 

Podemos dividir os objetivos desta pesquisa entre Geral e Específicos, conforme 

listamos abaixo.  

Objetivo Geral:  

• Refletir sobre as concepções sociais do papel e da figura feminina no momento 

histórico do governo Bolsonaro.  

Objetivos Específicos:  

• Analisar os enunciados das páginas “Barbie Fascista” e “Barbie e Ken Cidadãos 

de Bem”;  

• Compreender a imagem da mulher veiculada nessas páginas e nos enunciados 

utilizados como cotejo;  

• Interpretar as vozes sociais que enunciam sobre a mulher representada pelo signo 

Barbie fascista, bem como analisar o embate resultante entre as forças centrípetas 

e centrífugas envolvidas.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nossa pesquisa filia-se aos estudos bakhtinianos, ou seja, à Análise Dialógica do 

Discurso, conforme foi cunhado por Beth Brait no Brasil. Para conduzirmos com o 



desenvolvimento do trabalho, tomamos como caras as concepções de linguagem 

(compreendida em sua tridimensionalidade, de acordo com estudo em andamento de 

Paula), dialogismo, sujeito, vozes sociais e signo ideológico. Desse modo, ressaltamos 

que o estudo será realizado de maneira a abarcar esses vários conceitos, não os pensando 

de maneira isolada, mas em concomitância. Explanaremos, a seguir, demonstrando como 

estes embasarão o desenrolar da pesquisa. 

A linguagem, nos estudos bakhtinianos, é compreendida como dialógica, o que 

corresponde a dizer que ela só pode ser pensada para além dos limites do linguístico. 

Assim, como tem estudado Paula em sua pesquisa em andamento (no prelo), é possível 

pensarmos também que a linguagem possui a característica de ser tridimensional, ou seja, 

é verbivocovisual, assim expressando sua máxima potência. Compreendemos que, no 

caso de nosso objeto, os memes da Barbie fascista exprimem, no verbivocal, ironia com 

relação a um perfil de mulher que se posiciona de maneira talvez ingênua e ignorante ou, 

na pior das hipóteses, sem empatia, com postura reacionária.  

Assim, como mencionamos que a linguagem é dialógica para o Círculo de 

Bakhtin, devemos ressaltar a importância do conceito de dialogismo para este estudo. 

Visto que nosso corpus principal circula pelas redes sociais, é natural que os usuários 

dessas redes interajam e promovam réplicas a partir dos enunciados-postagens. Assim 

acontece com todo enunciado, já que todo discurso é permeado pelo discurso do outro, 

ou seja, carrega em si outras vozes e valores já enunciados anteriormente e sobre estes 

respondem, em um ciclo de criação de novas respostas – a palavra é, sobretudo, prenhe 

de resposta. Com isso, temos um inacabamento que faz com que o discurso não tenha um 

limite, mas possua, sim, um movimento constante que é modificado pelos sujeitos 

envolvidos, bem como o contexto sócio histórico e ideologias presentes.  



A partir da leitura de Marxismo e Filosofia da Linguagem, de Volóchinov (2017 

[1929]), passamos a vislumbrar a figura da Barbie Fascista como um signo ideológico, 

enunciado por vozes sociais distintas que produzem uma significação do que é ser mulher 

na atual conjuntura de nosso país, por meio da ironia e do riso. Assim, os conceitos de 

ideologia, signo e vozes sociais são de extrema importância em nossa pesquisa, visto que 

nos ajudam a compreender como os usuários do Facebook não apenas refletem, mas 

também refratam a situação política contemporânea de nosso país, imprimindo nas 

postagens suas valorações. De acordo com Volóchinov (2017 [1929]), é no signo 

ideológico que se manifesta a ideologia – assim, é acertado assumir que a ideologia é uma 

característica humana por excelência, uma maneira do sujeito materializar sua existência 

e participar da luta de classes que é inerente à interação social.  

Por meio da representação sígnica dos eleitores de Bolsonaro, transformados em 

personagens no gênero meme, vozes sociais refletem e refratam a realidade política do 

Brasil contemporâneo. Cientes de que sem ideologia o signo não pode ser estabelecido, o 

meme da Barbie Fascista aparece como manifestação da insatisfação e indignação de 

sujeitos que não concordam com o governo bolsonarista, ou seja, com os valores que se 

impõe como oficiais. Desse modo, evidenciam também seu próprio posicionamento, sua 

ideologia política e sua responsabilidade enquanto sujeitos.  

 Assim, pensando no conceito de sujeito abordado pelo Círculo de Bakhtin, 

que assume que nos constituímos não apenas no individual, mas principalmente por conta 

da coletividade, é possível estabelecer um raciocínio de como as mulheres são 

representadas por meio de um meme que traz a imagem da boneca Barbie. Ser Barbie em 

nossa sociedade significa estar dentro dos padrões de beleza impostos e possuir um status 

social de prestígio. Filmes, músicas, brinquedos e propagandas reiteram esse fato desde 

a mais tenra idade nas meninas, ditando que todas devem querer ser a Barbie, alienando-



as. O meme se constrói com a imagem dessa boneca especificamente porque ela sintetiza 

esses valores de mulher bonita, dona de casa, que não pensa por si própria e é fútil. Desse 

modo, ao estabelecer essa comparação, transfere-se todos esses valores para a mulher que 

votou em Bolsonaro, tecendo críticas. Esses sujeitos, que participam desse embate em 

determinado tempo e espaço, são responsáveis e também responsivos pela representação 

da Barbie fascista. 

É importante ressaltarmos, ainda, que nosso corpus principal será comparado a 

outros enunciados que nos auxiliem a pensar nessa representação de imagem de mulher 

brasileira contemporânea. Por meio do cotejo, ou seja, do diálogo com outros textos, 

como reportagens, enunciados fílmicos, postagens de outras páginas do Facebook, 

analisaremos como foi sendo construída, ao longo dos anos, o que se tornou, em 2018, 

um ícone para se referir às mulheres de direita.  

  

METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem caráter bibliográfico e qualitativo, de natureza analítico-

interpretativa. Todas as postagens realizadas pelas páginas do Facebook mencionadas, 

“Barbie Fascista” e “Barbie e Ken Cidadãos de Bem”, foram coletadas e nosso corpus 

principal será delimitado. Também utilizaremos, como cotejo, o enunciado fílmico 

Mulheres Perfeitas (2004), um vídeo produzido pelo canal do YouTube, Porta dos 

Fundos, intitulado “Barbies”, além de outros enunciados que julgarmos condizentes para 

prosseguir com nossa pesquisa. Assim sendo, seguimos o método dialógico, lançando 

mão do cotejo, que possibilita relacionar nosso objeto de pesquisa com outros enunciados. 

A pesquisa, seguindo o método dialógico proposto por Brait, será constituída por três 

etapas, sendo elas descrição, análise e interpretação.  



Na primeira etapa, será feita a descrição de nosso corpus, juntamente com leituras 

para aprofundar o conhecimento teórico, a mencionar as obras do Círculo em geral, assim 

como livros e artigos de comentadores da área (como Paula, Faraco, Brait, Sobral, 

Marchezan, Stam, Tihanov, Haynes, Grillo, Machado, Geraldi, Amorim, Brandist, 

Ponzio, dentre outros). Visto que o objeto dessa pesquisa envolve a representação da 

mulher na sociedade, compreendemos ser importante também aprofundarmos nos estudos 

sobre o feminismo, utilizando obras de Simone de Beauvoir, Judith Butler, Heleieth 

Saffioti, Joan Scott, Betty Friedan e Angela Davis. Estudaremos a história da Barbie para 

compreender o que é ser Barbie, bem como nos adentraremos na história do atual contexto 

histórico do Brasil, principalmente na esfera política a partir do governo Dilma até os dias 

de governo Bolsonaro.  

A segunda etapa consistirá em tecermos uma análise sobre a construção dos 

enunciados que constituem o nosso corpus, os elementos verbais que os compõem, as 

fotos que os acompanham, sua disposição, para compreendermos a sua arquitetônica.  

Com a terceira etapa, interpretativa, intentamos compreender as vozes sociais que 

estão envolvidas na enunciação dos memes. Para tanto, será primordial analisar também 

os fatos que dialogam com esses memes, pois sempre remetem para um fato político ou 

que foi noticiado pela mídia, o que pode ser explicado, segundo a concepção bakhtiniana, 

que a ideologia extrapola os limites de um enunciado, remete a algo no exterior, na 

interação social.  

Dessa maneira, seguindo o percurso aqui proposto, consideramos possível a tarefa 

de compreender como a imagem da mulher bolsonarista é convertida para a imagem de 

uma Barbie fascista, bem como analisar qual é o impacto dessa representação e sua 

relação com o atual momento histórico. Além disso, perceberemos quais são as vozes 

sociais envolvidas nesse embate entre direita e esquerda, observando a ação das forças 



centrípetas e centrífugas em seus discursos, enunciados de diferentes lugares de fala, com 

diferentes vivências e singularidades dos sujeitos. 

 

PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O plano de trabalho deste projeto será desenvolvido em vinte e seis (26) meses 

(de março de 2019 a maio de 2021) e as atividades abaixo estão descritas em quatro (4) 

semestres e dois (2) meses, compreendendo as seguintes atividades:  

 

. Março de 2019 – Agosto de 2019: Cumprimento de créditos, embasamento teórico, 

descrição contextual e análises preliminares do corpus;  

. Setembro de 2019 – Fevereiro de 2020: Embasamento teórico, análise do corpus, 

cumprimento de créditos e apresentação da construção parcial da dissertação;  

. Março de 2020 – Agosto de 2020: Interpretação do corpus; análise preliminar dos 

resultados e escrita substancial da dissertação;  

. Setembro de 2020 – Fevereiro de 2021: Resultados da pesquisa e exame de qualificação;  

. Março de 2021 – Maio de 2021: Revisão final da escrita, entrega da versão definitiva da 

dissertação e banca de defesa.  

 

Comprometemo-nos também a participar, com apresentação de trabalho, de um 

mínimo de quatro (4) eventos expressivos da área por ano, no decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa. Além disso, apresentaremos os resultados em forma de, 

pelo menos, dois (2) artigos em periódicos indexados da área ou capítulos de livros, 

também a cada ano.  

As reuniões do grupo de pesquisa GED – Grupo de Estudos Discursivos ocorrerão 

semanalmente, e os encontros de orientação serão realizados mensalmente.  



Visto que essas atividades não serão realizadas de maneira isolada, anexamos um 

cronograma para a melhor visualização do nosso plano de trabalho, em que as atividades 

aparecem contempladas de maneira concomitante e por etapas durante o desenvolvimento 

do projeto: 

 

ETAPAS 1º sem 2º sem 3º sem 4º sem Meses finais 

Embasamento teórico X X X X  

Contextualização X X    

Créditos em disciplinas X X X   

Análise do corpus X X X X X 

Relatório Parcial   X   

Exame de Qualificação   X   

Relatório Final     X 

Defesa da Dissertação     X 

Créditos em eventos X X X X X 

Publicações X X X X X 

Reuniões com o GED X X X X X 

Reuniões de orientação X X X X X 
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