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RESUMO 

 

 Esse trabalho é um recorte de uma pesquisa realizada sobre a representação da mulher 

no discurso da propaganda Retratos da Real Beleza, da marca Dove. Com base nos 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso Crítica elaboramos uma análise da 

dimensão da prática social do discurso, conforme de Fairclough (2001). O intuito desse 

artigo é investigar se a seleção de mulheres da propaganda contribui para a 

desconstrução de uma representação feminina hegemônica ou para a reafirmação de 

padrões de beleza já estabelecidos.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: discurso; corpo feminino; Retratos da Real Beleza; prática 

social. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo apresenta um recorte de uma pesquisa realizada sobre a 

representação da mulher na propaganda Retratos da Real Beleza.Como forma de 

fomentar o debate sobre a representação do corpo feminino na mídia, em especial na 

propaganda Retratos da Real Beleza, da marca Dove. . 

Para isso, esse está organizado da seguinte forma: na primeira parte 

apresentamos reflexões sobre o corpo feminino e sua representação na sociedade e na 

mídia. Além disso, discorremos como a mulher é representada na propaganda Retratos 

da Real Beleza. Na segunda, discorremos sobre os pressupostos teóricos da Análise de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 

realizado de 19 a 21 de junho de 2015. 

 
2Estudante do 7º período do curso de Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo e integrante do 

Programa de Educação Tutorial (PET) Conexões de Saberes: Educomunicação da Universidade Federal 

de Uberlândia. E-mail: referrari_90@hotmail.com 

 
3
 Orientadora do trabalho. Linguista, Mestre em Linguística (UFU/1999) e Doutora em Linguística 

(UnB/2007). Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Letras (Profletras). Professora dos 

cursos de Letras e Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de 

Uberlândia. Email: cidottoni@gmail.com 
 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Uberlândia - MG – 19 a 21/06/2015 

 2 

Discurso Crítica que além de teoria se constitui como método para nossa análise. Em 

seguida analisamos a propaganda Retratos da Real Beleza com pautada na prática social 

do discurso. 

O vídeo da propaganda Retratos da Real Beleza foi gravado em São Francisco, 

possui 6 minutos e 36 segundos. Mostra um desenhista forense do Federal Bureau of 

Investigation (FBI) fazendo retratos de diferentes mulheres, individualmente. Cada uma, 

em sua vez, aparece sentada em uma poltrona e o artista sentado em outro espaço de 

modo que ele não vê as mulheres. Em um primeiro momento, ele pede a cada uma que 

descreva as partes do próprio rosto e produz um retrato a partir dessa descrição. Depois 

produz outro retrato de cada uma, a partir da descrição de outras pessoas, que tiveram 

contato com as mulheres que participaram da experiência de se descreverem ao artista. 

O resultado final é que o desenho feito a partir da descrição do outro sempre é mais 

bonito.  

 

 

2    RETRATOS DA REAL BELEZA  E   CORPO FEMININO   

 

2.1  A Dove e a propaganda Retratos da Real Beleza 

 

Em 2004, com o objetivo de identificar a definição de beleza feminina, a 

Dove realizou a pesquisa The Truth About Beauty (ETCOFF; et al, 2004) . O estudo foi 

aplicado em dez países com 3.200 mulheres de faixa etária entre 18 a 64 anos. Foram 

feitas perguntas acerca da satisfação das entrevistadas com sua própria aparência e a 

opinião delas sobre o conceito e importância da beleza. Os resultados do estudo, 

publicados no site da Dove, mostraram que apenas 4%
4
 se acham bonitas e 47% se 

consideram com um peso muito alto, 54% concordam que são suas piores críticas em 

relação a aparência. 

Baseada nessa pesquisa, a Dove fez várias propagandas, dentre elas o vídeo 

Retratos da Real Beleza. Produzida pela agência Ogilvy, foi lançada em abril de 2013 e 

tornou-se um sucesso tão logo foi divulgada, alcançou o status de uma das propagandas 

mais vistas no You Tube.    

                                                 
4
 
4
 De acordo com a pequisa The Truth About Beauty (ETCOFF;et al, 2004) divulgada no site da Dove, a 

quantidade de mulheres que se acham bonitas é 2%, entretanto após novas pesquisas esse número 

aumentou para 4 %. O dado atual de 4% de mulheres que se acham bonitas é encontrado apenas no site da 

marca, a nova pesquisa não foi disponibilizada pela Dove em sua página online. 
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Ela intenta mostrar, por meio de uma experiência realizada com diferentes 

mulheres, que elas são mais bonitas do pensam. Na propaganda, várias mulheres 

descrevem a si mesmas para um artista forense, que desenha o autorretrato de cada uma. 

Em seguida, elas descrevem umas as outras para o artista. Quando os retratos são 

mostrados e comparados, o resultado é que o retrato feito pela descrição do outro 

sempre é mais bonito do que aquele feito pela própria pessoa. Por fim, Retratos da Real 

Beleza encerra-se com o seguinte slogan :“Você é mais bonita do que pensa”. 

     Com uma temática inovadora, a propaganda chamou a nossa atenção pois não 

é comum assistirmos a propagandas de cosméticos ou produtos de higiene nas quais as 

mulheres não utilizam o produto em si . Também é raro alguma propaganda que 

valorize a beleza feminina fora dos padrões estéticos vigentes.  

 Desse modo, buscamos compreender melhor o discurso da propaganda e 

responder aos seguintes questionamentos: Como a mulher é representada na propaganda 

Retratos da Real Beleza? A seleção das mulheres contribui para a desconstrução de uma 

representação feminina hegemônica, para reafirmação ou para ambos? 

 

2.2   Corpo feminino na sociedade e suas representações na propaganda  

 

Para Del Priore (2000) a mulher do século XX se despiu, a nudez começou a 

ser exaltada pela mídia e o corpo foi banalizado sexualmente. Então, para exibi-lo 

criaram-se várias alternativas: 

A solução foi cobri-lo de cremes, vitaminas, silicones e colágenos. A 

pele tonificada, alisada, limpa, apresenta-se idealmente como uma 

nova forma de vestimenta, que não enruga nem amassa jamais. 

Identifica-se, neste século, que as mulheres adotaram uma estética 

esportiva voltada ao culto do corpo, fonte inesgotável de ansiedade e 

de frustração, levou vantagem em relação à sensualidade imaginária e 

simbólica. (ARAÚJO; SANFELICE, 2008, p. 1). 

  

. Há uma idealização de uma beleza feminina pautada na altura, no 

baixíssimo peso, no tamanho e cor do cabelo e da pele, fortemente perpetuada por meio 

da mídia e valorizada por boa parte da população masculina e feminina, de diferentes 

faixas etárias.  

Nessa perspectiva, a beleza passa a ser alvo de conquista constante e a feiúra 

evitada. Como pontua Sant’Anna (2005, p. 130): “não há mais um momento especial 

para se fazer bela já que todos os momentos devem ser conjugados com um trabalho 
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sobre si mesmo de conquista da beleza e de prevenção da feiúra”. Tal beleza tem sido 

cada vez mais exposta, por diferentes meios.  

A mídia e as indústrias da beleza influenciam esse culto ao corpo. Os meios 

de comunicação propagam as mensagens e as faz presente no cotidiano. Castro (2003) 

cita como exemplo a imprensa escrita que influencia padrões estéticos e de 

comportamento, trazendo dicas e conselhos de especialistas sobre cuidados com o 

corpo, dietas, etc. 

A mídia incentiva o combate aos sinais do envelhecimento, como rugas e 

flacidez por meio da manutenção corporal, com cosméticos e diversos recursos 

industriais disponíveis (VILLAÇA; GOES, 1998 apud SANTAELLA, 2004). 

Essa tendência comportamental em manter o corpo jovem é pautada no 

consumo. As empresas garantem que produtos e serviços para o embelezamento estejam 

sempre disponíveis aos consumidores. (CASTRO, 2003). Assim, cresce o número de 

centros estéticos, academias, cirurgias plásticas e de pesquisas voltadas para a produção 

de equipamentos que possam auxiliar muitas mulheres interessadas em conquistar um 

sonho que se construiu para elas como sendo delas. 

O discurso publicitário, portanto, é um dos principais meios que influenciam 

os padrões de estéticos femininos. Acerca deste assunto, Ribeiro conclui:  

 

Em suma, a publicidade é uma das maneiras pelas quais o corpo 

feminino, na atualidade, assumiu preponderância na construção da sua 

identidade e na associação desta com a beleza. A publicidade atinge 

massivamente a sociedade, superando valores, crenças e conceitos 

tradicionais em suas campanhas, com o propósito de divulgar novas 

concepções e posturas de vida em que se destaca ou assume o centro a 

beleza feminina. (RIBEIRO, 2012, p.15) 

 

Os inúmeros apelos publicitários para que a mulher seja bonita e use 

determinado produto para ficar mais bela são exemplos de como a aparência é 

importante na sociedade e mais ainda como a propaganda influencia o consumo 

motivando a manutenção da aparência.  

A propaganda, como propulsora de novas ideias e comportamentos, contribui 

para a formação de concepções de beleza ao mesmo tempo em que vende suas ideias ou 

produtos. Como dissemos, a marca Dove com a propaganda Retratos da Real Beleza 

propõe uma nova reflexão acerca da beleza. De acordo com o site da Dove, o intuito da 

empresa é elevar a autoestima das mulheres, fazendo com que elas se sintam mais belas.  
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O conteúdo da propaganda em si é voltado para o convencimento da mulher de 

que ela é bonita naturalmente. Entretanto, como veremos posteriormente na análise, 

ainda existem partes do discurso da propaganda que reforçam padrões de beleza 

vigentes. Não podemos nos esquecer também de que, mesmo não anunciando os 

produtos explicitamente, o objetivo de Dove é vender e promover sua marca. 

É importante destacar que o estudo da comunicação institucional é essencial 

para a compreensão da propaganda Retratos da Real Beleza, porque nosso objeto de 

análise é fruto desse tipo de comunicação. O autor Fonseca (1999) define este tipo de 

comunicação:  “como conjunto que é de procedimentos destinados a difundir 

informações de interesse público sobre as filosofias, as políticas, as práticas e 

os objetivos das organizações, de modo a tornar compreensíveis essas 

propostas” (FONSECA, 1999, apud KUNSCH, 2003, p.164).  

     Kunsch (2003) afirma que a comunicação institucional se caracteriza por 

disseminar os valores, a missão e visão da empresa. Ela é responsável por conferir uma 

boa imagem da organização perante o público, criando assim uma identidade para a 

marca. 

      Neste trabalho, não consideramos publicidade e propaganda como 

sinônimos. Adotamos a concepção de Erbolato (1986) que compreende a utilização dos 

termos com significados distintos. Optamos por essa conceituação porque entendemos 

que o corpus selecionado, propaganda Retratos da Real Beleza, tem a intenção de 

convencer o consumidor à transformação de pensamento em relação ao conceito de 

beleza, o que ocorre sem a divulgação direta de produtos da marca Dove.  

Em Retratos da Real Beleza é visível a intenção da marca Dove em estimular a 

mudança no comportamento das mulheres. O discurso incentiva a reflexão das 

consumidoras sobre a própria aparência. Entre as necessidades do público observadas 

pela Dove, nos resultados da pesquisa de mercado, está o fato de as mulheres não se 

sentirem belas, conforme já mencionamos. A partir disso, produzir uma propaganda 

dizendo que as mulheres são bonitas é ofertar ao público aquilo que, conforme o estudo 

realizado, ele deseja.  

 

3   DESVENDADO O DISCURSO: A ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA 

 

A Análise de Discurso Crítica provém de estudos da Linguística Crítica, que 

teve influência de membros da Escola de Frankfurt e também de filósofos como 
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Antônio Gramsci e Michel Focault. A ADC iniciou-se oficialmente em Amsterdã, no 

ano de 1990 com a reunião de vários pesquisadores como: Norman Fairclough, Teun 

Van Djik, Theo Van Leeuwen, entre outros. Desses, Fairclough destaca-se como o 

maior expoente da teoria. 

A análise do objeto é fundamentada nos pressupostos teóricos da Análise de 

Discurso Crítica, com as reflexões de Fairclough (2001). Fairclough (2001) entende o 

discurso como representações e significações do mundo, ele é construído socialmente e 

também consegue transformar a sociedade. 

Conforme Ottoni (2007, 2014), na perspectiva da ADC concebemos o discurso : 

a) como um dos elementos das práticas sociais, o qual se refere à linguagem e a 

semioses; b) como modos particulares de representação de parte do mundo.  

Fairclough (2001) propõe uma abordagem tridimensional do discurso na qual ele 

é visto por três dimensões: a prática discursiva, prática textual e a prática social. A 

prática discursiva se concentra em estudos sobre a produção, distribuição e consumo 

dos textos, já a prática textual analisa o discurso a partir dos textos verbal e não verbal, 

além do ethos. Na análise da prática social são envolvidas todas as estruturas sociais que 

permeiam o discurso e constituem de significado. Dessas, escolhemos trabalhar apenas 

com a prática social. 

O discurso como prática social é analisado por Fairclough (1989) por meio de 

uma perspectiva dialética com as estruturas sociais. Ele é formado socialmente e ao 

mesmo tempo em que é construído pela sociedade e ele também a transforma, constitui 

identidades sociais, relações sociais, etc. (FAIRCLOUGH, 1989 apud RAMALHO; 

RESENDE, 2006). 

Conforme Ottoni (2007), a prática social é uma forma habitual de agir. As 

práticas sociais estão interligadas em redes que possuem várias posições e efeitos 

sociais, tais redes se sustentam por meio de relações e lutas de poder. 

A análise da dimensão da prática social do discurso é feita, levando-se em conta 

questões que envolvem ideologia, poder e lutas hegemônicas. Fairclough (2001) 

conceitua o termo ideologia como: 

Entendo que ideologias são significações/construções da realidade (o 

mundo físico, as relações sociais, as identidades sociais) que estão 

construídas em várias dimensões das formas das práticas discursivas e 

que contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das 

relações de dominação. (FAIRCLOUGH, 2001, p.117) 
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Assim, a ideologia conforme o autor não é vista apenas no texto, ela vai, 

além disso, pois está presente nas ordens do discurso, nas práticas que o antecedem, no 

momento da prática discursiva e ainda na produção e transformação da sociedade. 

Fairclough (2001) destaca que a ideologia está presente nos sentidos do texto, nas 

pressuposições, metáforas e coerência. 

No que concerne a hegemonia, Fairclough (2001, p.122) se fundamenta em 

Gramsci e afirma que hegemonia é a liderança e dominação nos diversos setores da 

sociedade: “Hegemonia é um foco de constantes pontos de maior instabilidade entre 

classes e blocos para construir, manter ou romper alianças e relações de 

dominação/subordinação que assume formas econômicas, políticas e ideológicas.” 

 O conceito de hegemonia aparece em relação a  dominação: é quando 

determinados grupos obtêm poder sobre os outros a partir do consenso. Esse poder pode 

ser mutável, assim surgem lutas hegemônicas. (FAIRCLOUGH, 2001 apud 

RAMALHO; RESENDE, 2006). A relação dialética entre os sujeitos e a prática social é 

destacada por Fairclough (2001). Os sujeitos são influenciados ideologicamente, mas 

também conseguem se posicionar e transformar práticas e ideologias. 

Na análise da dimensão da prática social, é útil focalizar os seguintes efeitos 

ideológicos e hegemônicos particulares: sistemas de conhecimento e crença; relações 

sociais; identidades sociais ('eu'). 

 

4    ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA SOBRE O RETRATOS DA REAL 

BELEZA 

Para o estudo, coletamos a propaganda que foi postada no site do You Tube, 

no canal Dove Brasil. Gravamos uma cópia da mesma com o objetivo de transcrever 

literalmente todo o discurso da propaganda para facilitar a sua análise. Além disso, 

fizemos o print screen de algumas imagens que consideramos importantes. Esses 

procedimentos foram adotados para propiciar uma análise minuciosa do vídeo.  

Na análise do corpus utilizamos diversas fontes bibliográficas que 

contribuíram para a discussão do tema. Baseamo-nos principalmente, nos pressupostos 

da ADC, pois esse campo de estudo permite uma análise dos discursos linguística e 

socialmente orientada.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Uberlândia - MG – 19 a 21/06/2015 

 8 

      Em nossa análise, contemplamos a reflexões sobre a dimensão da prática 

social à qual a propaganda se vincula e abordamos o funcionamento da ideologia .Além 

disso, analisamos a representação da mulher na propaganda Retratos da Real Beleza 

considerando  os significados representacional e identificacional do discurso. 

Conforme Chouliaraki e Fairclough (1999 apud OTTONI,2007), o discurso é um 

dos elementos das práticas sociais que estabelece uma relação de internalização e de 

articulação com outros elementos dessas práticas. Desse modo, analisar a dimensão da 

prática social significa olhar para o discursivo e para o social imbricados. 

As primeiras imagens de Retratos da Real Beleza que mostram as pernas de 

Olívia caminhando, pernas que estão expostas por um vestido curto, confirmam a 

exibição do corpo feminino, a sexualidade tão explorada em diversas propagandas. Uma 

cena que chamou nossa atenção é quando Olívia descreve características do rosto, mas 

mesmo assim o seu corpo é filmado primeiramente, como se pode ver na figura 2 a 

seguir: 

 

Ilustração 2:  Exibição do corpo de Olívia enquanto descreve seu rosto 

  

Dove: Retratos da Real Beleza 

 Essa imagem é vista por fração de segundos, porém, expressa que a 

exibição corporal ainda aparece na propaganda Retratos da Real Beleza. Olívia é uma 

moça jovem, magra, loira, de olhos claros que reclama dos lábios e do queixo: 

 

a) “Eu sempre achei que pessoas com bochechas pequenas e 

rosadas eram bonitas, mas as minhas são bem normais. Se eu fosse mudar 

alguma característica do meu rosto, eu gostaria de ter lábios mais 

carnudos.” 
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b) “Eu acho que nunca comparei meu queixo com o de outra 

pessoa, mas quando sorrio, eu sinto que ele estica um pouco”. 

 

Um dos fatores que motivam essa constante exposição do corpo, é a cultura 

do narcisismo na qual somos incentivados a idolatrar o corpo, fazendo com que o desejo 

de estar dentro dos padrões de beleza seja vital. Desse modo vemos que a imagem do 

corpo se transforma em uma promessa de felicidade, um aumento da autoestima, o 

exterior se sobrepõe ao interior e passa a ser parte do mesmo. (CASTRO, 2003; 

SANTAELLA, 2004). 

As lutas hegemônicas estão interligadas às ideologias. Identificamos em 

Retratos da Real Beleza os modos de operação das ideologias de acordo com as 

definições de Thompson (2000). Observamos a ideologia contida na propaganda opera 

por meio da legitimação.  

Por meio da legitimação, a propaganda Retratos da Real Beleza sustenta as 

relações de poder de grupos comerciais dominantes, entre eles, está à empresa Unilever 

detentora da marca Dove.  As propostas feitas pela propaganda para que o público 

repense sobre o conceito de beleza são aceitas pela população como legítimas. Os 

consumidores são persuadidos por meio do discurso da propaganda. A empresa 

transmite a imagem de que está verdadeiramente comprometida com o bem estar das 

pessoas, uma vez que ela se opõe aos discursos já disseminados por outros veículos de 

comunicação quanto à representação das mulheres e os padrões de beleza. 

Mas, analisando a lógica comercial a que se destina uma propaganda, 

mesmo que esta não tenha produtos sendo comercializados explicitamente, o fim é a 

promoção da marca que resultará em lucros.  

Segundo Van Leewen (1997 apud RAMALHO;RESENDE, 2007), quando 

o autor nomeia os atores sociais no texto,  confere a eles uma maior importância. A 

pesquisa desse autor mostra que os atores sociais podem ser representados nos textos 

por posicionamentos ideológicos sobre eles e suas ações. Van Leeuwen (1997) ressalta 

que os atores sociais que não são nomeados passam mais despercebidos ao leitor, por 

isso a identificação com o nome é uma forma de valorizar o sujeito. (LEEUWEN, 1997 

apud RAMALHO; RESENDE, 2006). 

Refletindo sobre as considerações de Van Leewen (1997), percebemos que 

na propaganda apenas quatro mulheres são nomeadas: Olívia, Melinda, Florence, Kela.  
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Elas possuem algumas características em comum: todas são brancas, três delas possuem 

olhos claros, todas possuem cabelo liso. 

Olívia e Melinda são magras e jovens e, como observamos, em algumas 

cenas da propaganda, há um destaque para seus corpos. É possível vê-los por inteiro. Já 

Florence e Kela são mais velhas, mas nenhuma delas possui mais de cinquenta anos. 

Cabe aqui questionar: por que não foram incluídas mulheres com mais de cinquenta 

anos, obesas e com cabelos crespos? 

Ao compararmos as imagens das personagens, verificamos que a câmera 

focaliza mais os rostos de Florence e Kela; elas não possuem os corpos tão visualizados 

quanto Olívia e Melinda. 

Tais observações corroboram para a conclusão de que, na propaganda, a 

velhice é encarada como fator preocupante quando nos referimos à beleza. 

Presenciamos o temor nas falas de Kela.Com quarenta anos, ela se sente insegura ao 

falar sobre a própria aparência.  

 

Ilustração 3: Kela se mostra muito apreensiva e assustada ao descrever sobre si mesma 

 

 

Dove: Retratos da Real Beleza 

 

Embora o discurso apresente considerações que levam o leitor a refletir sobre o 

envelhecimento, a seleção de imagens e de personagens que compõem a propaganda  

ressalta o corpo magro e jovem. Não vemos em Retratos da Real Beleza mulheres muito 

gordas ou muito velhas. 

Verificamos que a propaganda possui alguns atores sociais sem nomeação. 

Dentre elas, destacamos Janise e Shelly.  Segundo Van Leewen (1997 apud 
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RAMALHO; RESENDE, 2006) aqueles atores sociais que não são nomeados possuem 

menor grau de relevância no discurso, e é exatamente essa a impressão que temos das 

duas personagens. Janise possui apenas uma fala: “Eu tenho um rosto gordo e redondo.” 

As imagens de Janise passam tão rápidas que mal conseguimos vê-la. Parece que 

características descritas por ela precisam ser escondidas, nem mesmo seu autorretrato é 

mostrado no final da propaganda. Conseguimos visualizá-lo— assim como as 

informações sobre seu nome — apenas no site da propaganda institucional.   

Outra personagem que não é nomeada é Shelly; ela é alta, negra, magra, 

cabelos alisados. Assim como Janise, possui apenas uma fala.  

Observamos que ela possui algumas características de padrões estéticos 

vigentes e ainda tenta reforçá-los. Quando a propaganda representa uma negra com 

cabelos alisados ressalta a predominância do padrão de cabelo liso; mesmo aquelas que 

não possuem devem procurar alisá-los. Exclui, assim, a essência de mulheres negras 

com cabelos cacheados e naturais. Se a real beleza propõe se aproximar da naturalidade 

das mulheres, verificamos a partir da aparência de Shelly que tal ideal não é totalmente 

demonstrado. 

 

Ilustração 4 :Shelly se descreve negativamente, ela aparece apenas uma vez 

no discurso 

 

Dove: Retratos da Real Beleza 

 

Além disso, nos questionamos por que Janise, se caracterizando como gorda 

e Shelly sendo negra, possuem apenas uma única frase? Notamos que elas são sujeitos 

que não possuem uma voz ativa durante o discurso. A seleção de mulheres que possuem 
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mais falas representa características de padrões de beleza vigentes: são brancas, magras, 

loiras, olhos claros, cabelos lisos.  

Assim, Shelly e Janise ficam à margem do discurso uma vez que não possuem 

tais aspectos físicos. Como afirma Santaella (2004), a propaganda não exibe aqueles que 

fogem aos padrões de beleza, eles são marginalizados e é o que presenciamos em 

Retratos da Real Beleza. Observamos que Retratos da Real Beleza apresenta também 

uma mulher oriental, que também não é nomeada durante o vídeo; na cena ela apenas 

olha seu autorretrato. Essa mulher é Lani e sua voz não é incluída.  

Evidenciamos assim que mulheres como Shelly, Janise e Lani estão 

presentes no discurso para dar a impressão ao leitor de que a propaganda buscou 

representar mulheres de várias etnias e belezas diferentes. Mas a partir de nossas 

análises podemos dizer que a valorização dessas várias etnias e belezas não ocorre 

efetivamente. Elas não participam ativamente do discurso tanto quanto outras 

personagens; elas sequer são nomeadas. Enquanto Janise e Shelly são pouco ouvidas, 

Lani não possui nenhuma fala, o silêncio é sua expressão.  

 

Ilustração 5: Lani olha  em silêncio e com surpresa para seu autorretrato 

 

Dove: Retratos da Real Beleza 

 

Ao falarmos sobre a seleção de mulheres da propaganda, sabemos que a 

possibilidade de conceder a voz igualitariamente para todos os atores sociais que a 

compõem a propaganda seria inviável devido ao tempo determinado para a duração do 

vídeo. Por isso ele passou por um processo de edição no qual foram selecionadas apenas 

algumas personagens. Compreendemos que o processo de edição é necessário, mas 

devemos considerar que as escolhas feitas durante essa etapa produtiva têm influências 
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sobre a mensagem e que a agência de propaganda Ogilvy Brasil busca estratégias para 

convencer o consumidor. 

Quando a propaganda afirma que a mulher, em geral, não se percebe bela e 

defende que ela é mais bonita do que imagina e não precisa necessariamente seguir os 

padrões impostos pela Além dos aspectos contemplados na análise da dimensão da 

prática social, importa tecer algumas considerações sobre a reflexividade. Ottoni (2007) 

fundamenta-se em Fairclough e Chouliaraki e define a reflexividade da seguinte 

maneira: 

 [...] diz respeito às representações que as pessoas fazem de suas 

práticas como parte dessas práticas e também ao uso sistemático do 

conhecimento sobre a vida social para organizá-lo e transformá-lo” 

Ela é alcançada na luta social. A reflexividade de uma prática significa 

que, em toda prática, há um aspecto discursivo e as construções 

discursivas das práticas são partes das práticas. Estas podem depender 

dessas construções para sustentar relações de dominação. Dessa 

forma, a reflexividade funciona ideologicamente.(OTTONI, 

2007,p.20). 

 

Na propaganda, percebemos alguns trechos que evidenciam esse processo 

de reflexividade por parte das mulheres participantes: 

 
a) Kela: Ela parece mais aberta e... simpática ... feliz . Eu já 

percorri um longo caminho na forma como me vejo, mas acho que ainda tenho 

um longo caminho para percorrer. 

b) Florence: Eu tenho um trabalho a fazer comigo mesma.  

c)  Florence: [...] É problemático. Eu deveria ser mais grata pela 

minha beleza natural. Isso afeta as escolhas e os amigos que fazemos, os 

empregos a que nos candidatamos, como tratamos nossas crianças. Afeta tudo. 

Não poderia ser mais crítico para sua felicidade. 

d) Melinda: As percepções que temos sobre nós mesmas são 

geralmente um pouco duras e impróprias quando, na realidade, não é assim que 

o mundo nos enxerga. Nós gastamos muito tempo como mulheres, analisando e 

tentando consertar coisas que não estão completamente certas, e deveríamos 

gastar mais tempo apreciando as coisas de que realmente gostamos. 

 

As mulheres apresentam reflexões sobre si mesmas e sua beleza. Em sua 

fala, Kela mostra que foi descrita pelo outro como feliz, simpática, ela observa que a 

visão que tinha de si mesma estava distorcida.  Inferimos a partir das falas que a 

experiência da propaganda auxiliou Kela a melhorar sua percepção sobre sua 

belezasociedade, pode contribuir para a elevação de autoestima feminina e resultar em 

um empoderamento.   

A análise da prática social do discurso de Retratos da Real Beleza nos fez 

perceber que o tema beleza está presente no cotidiano de todos e é importante que seja 
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debatido. Assim sendo, observamos que as discussões sobre os padrões de beleza 

feminina estão pautadas nas mais variadas mídias.  

Outro fator que propicia o fomento das discussões sobre os padrões estéticos 

pelas empresas é o crescimento dos grupos que não se enquadram neles. Um dos 

quesitos impostos é a magreza, entretanto, o número de pessoas acima do peso tem 

aumentado consideravelmente. Dessa maneira, as empresas em geral, como a Dove, 

buscam ganhar a fidelização desse público promovendo a aceitação de seus corpos, 

contudo visando ainda a um posterior consumo. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES 

 

Este trabalho é uma reflexão com base nos pressupostos teóricos da Análise de 

Discurso Crítica sobre a representação da mulher na propaganda Retratos da Real 

Beleza, da marca Dove. Na análise da prática social constatamos que a propaganda 

busca elevara a autoestima feminina e contribui para sua reflexividade, entretanto 

continua reafirmando os padrões de estéticos vigentes. Semelhante a várias 

propagandas, o corpo feminino é visto como símbolo de beleza e sexualidade.  

A propaganda em si não privilegia a beleza real proposta, Ressaltamos que a 

propaganda reforça a ideologia de culto ao corpo, contudo esse corpo certamente é 

magro e de mulheres brancas e loiras. As cenas mostram as pernas de Olívia, mas não 

mostram as da negra Shelly; ao contrário, Shelly quase não é vista, aparece apenas em 

uma cena com uma única fala. O mesmo acontece com a oriental Lani, que é silenciada, 

e com Janise que diz ter um rosto gordo e redondo o qual não é muito focado pela 

câmera. Não vemos mulheres muito velhas ou acima do peso; a maioria delas é branca 

com cabelos lisos e olhos claros. 

Tais escolhas nos fazem perceber o quanto questões sociais estão imbricadas 

em uma propaganda. Nossa sociedade infelizmente ainda é racista e não valoriza a 

beleza negra ou de outras raças; a pele branca ainda é vista como a mais bela e aceita, o 

corpo magro e jovem até o momento ainda é o padrão de beleza. Por isso não vemos 

mulheres gordas, velhas, negras como sujeitos com voz ativa na propaganda. Assim a 

seleção de mulheres da propaganda feita pela Dove é fruto da realidade que vivemos, é 

um reflexo de nossa sociedade, pois essas mulheres são excluídas não apenas em 
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Retratos da Real Beleza, mas na sociedade em geral; a voz delas é muitas vezes 

apagada. 
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