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RESUMO 

Esse artigo tem como intuito fazer uma amostra sobre a construção de feminilidade 

desde a infância das meninas que cresceram assistindo aos filmes da Barbie e de 

repente se depararam com uma série de mudanças de comportamento e noção 

sobre beleza e feminilidade juntamente no período da adolescência com filmes que 

mostravam um novo modelo padrão de meninas e estilo a se seguir para não ser 

uma garota estúpida. Esse trabalho também analisa como a Kat de 10 Coisas Que 

Eu Odeio Em Você, e como Elle Woods, personagem do filme Legalmente Loira 

(2001) conseguiram desconstruir toda essa série de preconceitos e ajudaram a 

construir uma nova imagem sobre ser loira, bonita e vaidosa.   

   

Palavras-chave: feminilidade, loira, vaidosa, Barbie, 2000  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the construction of femininity among young girls, during 

their upbringing, who grew up watching Barbie movies and suddenly faced a series 

of changes in their behavior and in their understanding about beauty and femininity, 

along with the adolescence period with movies that displayed a new standard model 

and style to be followed if one does not wish to be perceived as a stupid girl. This 

paper also analyzes how characters such as Kat, from 10 Things I Hate About You, 

and Elle Woods, character from the movie Legally Blonde (2001) managed to 

deconstruct this entire series of prejudices and build a new perception about being 

blonde, pretty and vain.  

   

Keywords: femininity, blonde, vain, Barbie, 2000 
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 Quando se é uma criança, do sexo feminino nos anos 2000, provavelmente 

crescemos assistindo filmes da Barbie. Geralmente tem como protagonista uma 

jovem garota que é linda, loira, charmosa e que namora um garoto lindo. Ela é 

altamente inteligente, tem amigos incríveis que estão sempre lá pra ajudar uns aos 

outros, é detentora de uma simpatia apaixonante e vive num mundo cor de rosa 

onde tudo é perfeito e feliz. É possível ver uma legião de meninas maravilhadas 

com toda a construção dessa narrativa, que ao crescer quer reproduzir esses 

padrões e viver essa vida perfeita onde tudo é mágico e possível, basta apenas 

acreditar. A partir da adolescência a história muda, filmes mostram personagens 

que fogem desse padrão de feminilidade perfeita e se expressam de maneira 

muito mais desconstruída e grosseira. As personagens femininas agora não se 

importam com a moda, em ser populares, nem em usar maquiagem para chamar 

atenção do menino popular da escola e praticam esportes que normalmente são 

exercidos por garotos. Uma menina que foge das convenções por não ser igual as 

outras é diferente, justamente por gostar do que os meninos gostam e por causa 

disso ela consegue conquistar eles sem nenhum esforço. Mas onde fica a menina 

que se aproxima do padrão de feminilidade exacerbada da Barbie? Ela agora é a 

antagonista, a vilã, a personagem de feminilidade tóxica que promove situações 

de competitividade feminina. Quando não segue esse padrão da vilã, ela é a 

personagem que é rasa e só tem beleza, sendo considerada ignorante, tola. Como 

isso aconteceu? Por que de repente a personagem que era tão admirada na 

infância das meninas por ser tão doce e amável se tornou um personagem tão 

ignorante ou hostil? Por que os cinemas trabalharam tanto para a construção da 

personagem menos próxima desse padrão de feminilidade que antes era 

idealizado? Distanciamento este que é lido como mais interessante e palpável? 

 

 

 

 

Muitas vezes demonizada ou não levada a sério, é possível perceber como a 

hiper feminilidade é uma característica que tira todo o valor de uma personagem 
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feminina. Essa figura é reduzida e não é retratada enquanto ser que provém de 

inteligência e que tem qualidades além de ser apenas uma personagem vaidosa. 

Ela tem sentimentos válidos e é um ser humano que assim como a persona que 

“não é uma garota qualquer”, tem uma carga de vivências e traumas e é produto 

do meio onde ela cresceu e evoluiu até ter se tornado a personagem que é 

retratado no cinema teen como a garota megera ou burra. Diferentemente do que 

foi mostrado na década de 50, que tinha como musas Marilyn Monroe, Sophia 

Loren, Brigitte Bardot, Grace Kelly entre outras divas, é perceptível que os valores 

sociais foram mudando e o cinema cada vez mais moldando a forma como o 

telespectador foi percebendo essas personagens e trazendo elas para a retórica 

do dispensável, irrelevante, como apenas o contraponto chave para o desenvolver 

de uma narrativa onde a garota fora dos padrões é especial e única e a garota 

vaidosa não ultrapassa o limite da beleza e do cargo de ser um troféu para o 

personagem masculino, que na maioria das narrativas acaba sendo o par 

romântico da protagonista que “não é feito as outras garotas”. 

O filme Legalmente Loira, adaptação feita em 2001 do livro de mesmo nome 

escrito por Amanda Brown e dirigido por Robert Luketic, envelheceu como vinho 

ao mostrar a protagonista Elle Woods provando não apenas para o ex namorado, 

mas principalmente provando para si que ela não apenas é capaz de ingressar 

numa das universidades mais requisitadas dos Estados Unidos, a Harvard, mas 

que além disso ela se torna uma profissional extremamente capaz e competente 

em sua atuação como advogada. Tudo isso sem deixar de lado sua vaidade e sua 

característica hiper feminilidade. Legalmente Loira será usado como parâmetro 

para fazer um comparativo com outras narrativas, como Meninas Malvadas e Ela 

é o cara. Esse trabalho terá como foco a forma como personagens que são hiper 

femininas, ou consideradas patricinhas, como são mostradas de forma deturpada 

pelo cinema, reduzindo elas a futilidades e maldade e como é injusta a forma 

como  
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a personagem “not like other girls” no fim das contas é resultado de um cinema 

machista que atribui qualidades masculinas, ou que não performam 

feminilidade, a meninas que são levadas a sério e que trazem simpatia ao 

público por serem detentoras de inteligência, estabilidade emocional, serem 

competentes em coisas que fazem e serem capazes de traçar o próprio futuro 

sem planejar um casamento ou seguirem os valores que normalmente a 

personagem mais feminina e vaidosa procura. 

 

 

1. A INFÂNCIA DOS ANOS 2000 

 

 Para as meninas que foram crianças a partir dos anos 2000 é possível 

destacar uma série de filmes que marcaram toda uma geração tendo como 

destaque ela, claro, a Barbie. A Barbie foi uma boneca criada em 1959 por um 

casal chamado Ruth e Elliot. O intuito deles era outro com a boneca, pois 

diferentemente das outras bonecas que eram comercializadas na época e eram 

usadas para retratar nenéns e assim preparar e acostumar as meninas ao seu 

futuro sendo mãe, a Barbie servia como modelo para mostrar que as meninas 

poderiam ser o que elas queriam ser. Sendo assim, era uma boneca que 

estimulava a criatividade das meninas e que assumia várias personalidades ao 

longo de seus lançamentos.  

 

 

Até os dias atuais, foram lançados mais de 400 modelos diferentes de Barbie, 

entre elas com profissões variadas, modelos de roupas diferentes, 

nacionalidades, etnias das mais diversas e entre outros. A Barbie apesar de 

pregar essa tamanha diversidade ainda sim acabava sendo sempre um modelo 

padrão de beleza por ela ter traços físicos irreais que sempre foram atribuídos a 

perfeição, sendo assim um padrão inalcançável. Katie Halchishick, designer e 

idealizadora da Healthy is the new skinny mostrou as diferenças entre o corpo da 

boneca Barbie e de uma mulher real. Segundo a designer, as crianças não 

idealizam seu corpo se comparando com  
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a Barbie pois a enxergam como algo diferente do real, mas acabam sendo 

influenciadas a esse pensamento por suas mães, pais e pessoas de seus círculos 

sociais.  

 

 Segundo o site Gaúcha Zh:  

 

“Criada em 1950 com inspiração na pin-up Betty Grable, a boneca tem 91 
cm de busto, 45 cm de cintura e 83 de quadril. Se a Barbie fosse uma 
mulher real, pesaria 50 kg e teria o Índice de Massa Corpórea (IMC) 16,24, 
que se encaixa nos critérios de pessoas que têm anorexia. Ela também 
seria bem alta para os padrões normais: enquanto as mulheres têm, em 
média, 1,62 m, a Barbie teria 1,72 m. Aliás, se fosse uma mulher de 
verdade, a Barbie nem estaria viva. Criado pelo site Rehabs.com, um 
infográfico mostra que, graças a sua cinturinha fina - que comentamos no 
início da matéria -, a boneca de plástico só teria espaço para acomodar 
metade de um rim e alguns centímetros de intestino. O pescoço também 
não poderia ser tão longo se ela fosse de carne e osso: duas vezes maior 
do que o de uma mulher normal e 15 cm mais fino, ele tornaria a Barbie 
incapaz de manter a cabeça levantada.“  

 

 

                     

                 (Fonte:DONNA, REDAÇÃO. Gauchazh Clicrbs, "Corpo da Barbie nunca foi pensado para 

ser realista", admite designer da Mattel. Redação Donna,2014. Disponível em: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/noticia/2014/02/corpo-da-barbie-nunca-foi-pensado-para-ser-

realista-admite-designer-da-mattel-cjpl9siev0059b9cn6f3jg23q.html.) 

http://www.rehabs.com/explore/dying-to-be-barbie/#.UvEbvz1dWS8
https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/noticia/2014/02/corpo-da-barbie-nunca-foi-pensado-para-ser-realista-admite-designer-da-mattel-cjpl9siev0059b9cn6f3jg23q.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/noticia/2014/02/corpo-da-barbie-nunca-foi-pensado-para-ser-realista-admite-designer-da-mattel-cjpl9siev0059b9cn6f3jg23q.html
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     (Fonte:DONNA, REDAÇÃO. Gauchazh Clicrbs, "Corpo da Barbie nunca foi pensado para ser 

realista", admite designer da Mattel. Redação Donna,2014. Disponível em: 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/noticia/2014/02/corpo-da-barbie-nunca-foi-pensado-para-ser-

realista-admite-designer-da-mattel-cjpl9siev0059b9cn6f3jg23q.html.) 

 

 

 

A Barbie passou a ter filmes a partir de 2001, tendo como estreia o filme “Barbie e 

o quebra-nozes”, trazendo cada vez mais perto a interação das meninas que já 

admiravam a boneca com uma animação bonita cheia de fantasia. Tendo como 

premissa um universo fantástico mágico, a série de filmes da Barbie sempre 

representavam alguma história encantada para cativar cada vez mais as crianças 

e trazer mais vendas de bonecas. Método que deu certo e continua dando certo 

até os dias atuais. Contudo, sempre representando o mesmo padrão de beleza 

loiro, magro e alto e por maioria das vezes não tendo representatividade de 

corpos diferentes, o que pode ter causado inúmeros questionamentos sobre o que 

é ser bonita, muitos debates acabavam sendo levantados sobre o padrão de 

beleza que a existência da Barbie continuava vendendo midiaticamente.  

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/noticia/2014/02/corpo-da-barbie-nunca-foi-pensado-para-ser-realista-admite-designer-da-mattel-cjpl9siev0059b9cn6f3jg23q.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/noticia/2014/02/corpo-da-barbie-nunca-foi-pensado-para-ser-realista-admite-designer-da-mattel-cjpl9siev0059b9cn6f3jg23q.html
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(Fonte: WIKIPEDIA, Barbie in the Nutcracker. From Wikipedia, the free encyclopedia. Editado em 26 

de Junho de 2021. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Barbie_in_the_Nutcracker.) 

    

    1.1 A QUEDA DA INFLUÊNCIA DA PERFEIÇÃO DA BARBIE 

É notável como a Barbie passou a ser muito mais do que apenas uma idealização 

de uma  vida perfeita repleta de possibilidades de profissões e personalidades, 

um mundo cor de rosa com amigos leais e sempre presentes, uma simpatia 

contagiante que conquistava todos ao seu redor, a imagem da boneca Barbie 

começou a ser questionada por representar vários ideais que não poderiam ser 

correspondidos fisicamente por mulheres e meninas reais e começou a levantar 

preocupações por antes já existir um debate sobre corpos e anorexia em razão de 

adolescentes e jovens adultas que sonhavam em se tornar super modelos. A 

Barbie que já possuía medidas completamente impossíveis para um corpo 

humano e consequentemente inalcançáveis juntamente com a ascensão das 

super modelos que eram rosto de grandes marcas de grife, tais como Chanel, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbie_in_the_Nutcracker
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Dior, Marc Jacobs, Calvin Klein começou a levantar debates sobre saúde e 

magreza excessiva. 

 

 

 

         (fonte: HOBBS, JULIA. Vogue Portugal, 30 fotografias de Linda Evangelista que contam 

a história da Moda nos anos 90. Vogue Portugal, Maio 10, 2019. Disponível em: 

https://www.vogue.pt/aniversario-linda-evangelista-moda-anos-90.) 

 

 

 

No início dos anos 90, por influência da ascensão musical do gênero “Grunge”, 

popular entre os jovens que pregava um estilo de vida mais desapegado e pouco 

saudável com uso de cigarros, álcool e abuso de drogas, surgiu no meio da moda 

um conceito chamado “Heroin Chic” que era bastante problemático por pregar 

uma romantização do abuso de drogas  e teve como principal rosto representante 

a modelo Kate Moss, o estilo de fotos tinha como foco as modelos que já exibiam 

um corpo extremamente magro, sendo mostradas de forma apática com ar de 

quem acabava de consumir drogas, com maquiagem borrada e uma fotografia 

decadente, o gênero teve muita alta e passou a influenciar as jovens que já 

romantizavam aquele estilo de vida por influência do meio pop. 
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A modelo Kate Moss já tinha uma vida privada bastante conturbada e acabava 

sempre saindo em tablóides por uso excessivo de álcool e abuso de drogas, 

sendo assim a melhor representante do modelo fotográfico em ascensão e 

trazendo mais popularidade e influenciando cada vez mais meninas jovens que 

aspiravam a ter a carreira de modelo e já tinham comportamentos pouco 

saudáveis em razão da busca desse sonho. 

 

 

       

   (fonte: GARBIN, MÁRCIA. Vírgula, “HEROIN CHIC”: DESIGNERS CRIAM 

CAMPANHA CONTRA A GLAMOURIZAÇÃO DAS DROGAS NA MODA. Vírgula, Novembro 24, 

2014. Disponível em:https://www.virgula.com.br/comportamento/heroin-chic-designers-criam-

campanha-contra-o-glamour-das-drogas-no-mundo-da-moda/.) 

 

    

 

https://www.virgula.com.br/comportamento/heroin-chic-designers-criam-campanha-contra-o-glamour-das-drogas-no-mundo-da-moda/
https://www.virgula.com.br/comportamento/heroin-chic-designers-criam-campanha-contra-o-glamour-das-drogas-no-mundo-da-moda/
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        (fonte: GARBIN, MÁRCIA. Vírgula, “HEROIN CHIC”: DESIGNERS CRIAM 

CAMPANHA CONTRA A GLAMOURIZAÇÃO DAS DROGAS NA MODA. Vírgula, Novembro 24, 

2014. Disponível em:https://www.virgula.com.br/comportamento/heroin-chic-designers-criam-

campanha-contra-o-glamour-das-drogas-no-mundo-da-moda/.) 

 

 

 Essas problemáticas passaram a serem debatidas e levantadas por 

programas de televisão que queriam audiência e ativistas que contestavam esse 

tipo de influência de comportamento, justamente por afetar pessoas mais jovens. 

Foram levantados vários debates sobre saúde, sobre o mundo da moda e como 

as pequenas medidas poderiam prejudicar meninas mais jovens, e daí começou a 

se questionar e comparar a influência da imagem da boneca Barbie em toda a 

discussão sobre padrões de beleza irreais e que consequentemente eram 

prejudiciais à saúde por terem como consequência a alta da anorexia entre 

meninas. 

 

 

 

https://www.virgula.com.br/comportamento/heroin-chic-designers-criam-campanha-contra-o-glamour-das-drogas-no-mundo-da-moda/
https://www.virgula.com.br/comportamento/heroin-chic-designers-criam-campanha-contra-o-glamour-das-drogas-no-mundo-da-moda/
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2. A GAROTA QUE NÃO É COMO AS OUTRAS 

  

Também nos anos 2000 era possível observar um grande crescimento de um 

fenômeno em filmes americanos produzidos em Hollywood com a temática teen. 

A personagem protagonista era trazida ao público como fora do padrão. Ela é 

rebelde e gosta de coisas que as meninas femininas de sua escola normalmente 

não gostam. Ela pode escutar rock, ou escrever poesias, ou pintar, ou praticar 

esportes, e até quem sabe ser uma feminista que é totalmente contra valores 

sociais, contra a forma como a sociedade julga a maneira como uma mulher se 

veste e se porta dependendo do tamanho do seu decote.  

 

 

           

                  (imagem retirada do wordpress) 

 

 

Resumidamente, a menina que não é feito as outras é mostrada no cinema como 

a mais pura caricatura do que se pode ser lido como natural e espontâneo.  



19 

 

 

 

 

 

 

Talvez ela seja uma manic pixie dream girl, outro conceito associado a 

personagens do cinema, sendo estas possuidoras de uma personalidade muito 

mais romantizada e fantasiosa e normalmente representadas por meninas que 

carregam todas as idealizações de fetiches pessoais masculinos, tais como 

Ramona Flowers da série de quadrinhos que posteriormente virou filme Scott 

Pilgrim vs The world. 

 

O ponto dessa questão é: como a feminilidade se torna algo tão tóxico e 

associado a futilidades rasas sem nenhuma perspectiva de futuro? Como essas 

personagens que não possuem quase nenhum ou nenhum traço associado a 

preocupações fúteis, características geralmente de mulheres vaidosas de filmes, 

têm ganhado tanto espaço e se tornado personagens tão importantes e com 

características que entraram completamente em contraponto com a proposta 

inicial que no caso seria a competitividade feminina?  

 

 

2.1. 10 Coisas que odeio em você 

 

 O filme é uma adaptação moderna do romance de Shakespeare chamado A 

Megera Domada e conta a história de uma menina rebelde chamada Kat e sua 

irmã Bianca. Ambas de personalidades completamente contrastantes. Enquanto 

Kat é temida na escola por ser conhecida como uma pessoa de personalidade 

forte, gosta de literatura e é feminista, sua irmã Bianca já assume um papel mais 

meigo e vaidoso, com bastante feminilidade sendo performada, sendo popular e 

tendo pretendentes que a desejam. Há dois personagens masculinos que são os 

pares românticos de cada uma, mas o ponto crucial do filme é justamente a 

personalidade distinta de Kat, que é o maior contraponto do filme já que ela é 
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protagonista e não corresponde a feminilidade esperada por personagens 

femininas ao longo do filme. Em diversas cenas é possível ver algumas rixas entre 

ela e sua irmã mais nova evidenciando cada vez mais essas diferenças na 

personalidade das duas e sempre  

 

tocando na parte que traz todo o foco deste trabalho, a rivalidade entre uma 

personagem vaidosa e feminina em contraponto com a rebelde diferente.  

 

 

 

                           (fonte: YOU, 10 Things I Hate About. Direção de Gil Junger. EUA: Touchstone 

Pictures, 1999. (97 min).) 

 

Por que Kat não é igual as outras meninas? E por que o filme gosta tanto de 

evidenciar tanto esse traço de sua personalidade? Porque dentro do universo do 

filme, anteriormente ao momento em que estamos assistindo ele a Kat já teve a 

personalidade mais aberta e receptiva até ter sido usada por um garoto e ter 

ficado traumatizada. A partir disso, Kat guarda mágoas e faz questão de afastar 

pessoas ao seu redor, tendo um jeito de levar a vida bastante solitário, mas ainda 

sim respeitado pelas pessoas ao seu redor. E em diversas vezes há passagens 
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dos filmes que mostram ela preocupada com questões importantes sociais e do 

mundo. 

 

             

 

 

 

Já Bianca, sua irmã vaidosa e feminina é exposta de diversas formas tendo 

pensamentos rasos sobre garotos, roupas e com quem ela quer ir ao baile da 

escola. É certo que ela é mais nova que a Kat e que ambas têm vivências 

completamente opostas, mas a partir dos recortes feitos dentro do próprio filme é 

possível evidentemente ver como ela é retratada como uma pessoa de poucas 

preocupações e Kat como uma pessoa consciente e pé no chão. E o fato de uma 

ser feminilizada e a outra pouco feminilizada evidencia cada vez mais esses 

pontos. 

 

 

2.2. Meninas Malvadas e a discussão sobre competitividade feminina 

 

Dirigido por Mark Waters e com roteiro de Tina Fey, que também faz participação 

no filme, a comédia romântica se tornou o maior clássico dos anos 2000 e teve 

grande impacto cultural. Algumas pessoas amam o filme pelo humor ácido contido 

nele, outras por gostarem dos debates falando sobre relações escolares e 

poderes hierárquicos de grupos e outros simplesmente pela estética dele. O filme 

foi uma adaptação do livro The QueenBee and the Wannabees, e conta a história 

de uma personagem chamada Cady, que é interpretada por Lindsay Lohan, que 

após morar por 16 anos na África e ter sido educada dentro de casa, se muda 

para os Estados Unidos e entra numa escola. Ao chegar lá, ela começa a fazer 

uma análise sobre os alunos e toda uma comparação das relações humanas e as 

relações dos animais selvagens. Acaba criando um estereótipo selvagem sobre 

pessoas vindas da África, mas o ponto crucial do filme é quando chega a grande 

estrela e personagem foco, Regina George.  
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Interpretada por Rachel McAdams, o filme desde seu início mostra o poder e a 

força da mesma quando mostra os relatos dos alunos e como os mesmos tinham 

uma relação de adoração por ela. Logo no início do filme é dita uma frase que 

marcou o filme e até hoje é repetida em formato de piada; “Uma vez ela me deu 

um  

 

 

 

 

 

soco no rosto. Foi incrível”. Sendo apresentada como a rainha do colégio e todos 

os garotos sendo apaixonados por ela, Regina George tinha uma relação de idas 

e vindas com o maior atleta do colégio tão popular quanto ela, Aaron Samuels. 

Com a chegada de Cady a escola e tendo sido apresentada aos seus fiéis amigos 

e pessoas que não se encaixam nos padrões e nas tribos que são separadas 

pelas mesas do refeitório, Janis e Damian apresentam a escola a Cady e 

explicam detalhadamente a ela toda a hierarquia do colégio e eles a mostram as 

meninas populares, composto por Regina George, Gretchen e Karen. Um belo dia 

Regina decide chamar Cady para sentar com elas, o que era visto como um 

privilégio dentro da escola, e passa a ser chamada a andar com elas todos os 

dias.  
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      (fonte: GIRLS Mean. Direção de Mark Waters. EUA: M. G. Films, Broadway Video, 2004. (97 min)) 

 

Com isso, começa o arco principal do filme: A desconstrução da imagem de Cady 

que inicialmente era uma garotinha nerd e tímida que não tinha grandes 

preocupações com a própria imagem e juntamente com Damian e Janis eles 

criam um plano para destruir Regina.  

 

Com o tempo, seguindo as regras do grupo, Cady consegue se enquadrar aos 

padrões de seu novo grupo até que chega num momento crucial onde ela fica 

com o ex namorado de Regina e assim que é descoberta começa a discussão 

sobre até que ponto Cady deixou de ser ela mesma para se tornar uma garota 

plástica, como são chamadas as meninas populares no filme.  
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      fonte: GIRLS Mean. Direção de Mark Waters. EUA: M. G. Films, Broadway Video, 2004. (97 min)) 

 

 

Após o grande conflito de exposição do Burn Book, diário usado por elas para 

falar das pessoas da escola, houve uma intervenção na escola e Cady volta a ser 

quem sempre foi, já estava afastada e brigada de Janis e Damian por não tê-los 

convidado a festa que fez em sua casa e estava completamente sozinha, 

sobrando apenas o grupo de matemática com o qual competiria por um prêmio. 

Após vencer o concurso de matemática e ir correndo para o baile, quando ganha 

a coroa de rainha Cady sobe ao palco e faz um discurso sobre beleza, padrão e 

como essas etiquetas que definem uma pessoa socialmente acaba deixando as 

pessoas bitoladas a esse tipo rótulo e as molda a nível delas perderem a própria 

personalidade e de pessoas  

 

 

 

 

 

incríveis não serem reconhecidas por não atingirem esse padrão. É um filme 

bastante completo e profundo e toca exatamente no ponto que a discussão deste 

trabalho quer chegar sobre feminilidade e sobre não ser feito às outras meninas. 
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Regina, Gretchen e Karen foram apresentadas o filme inteiro como vilãs rasas 

que não pensavam em problemas reais além de suas futilidades que as tornavam 

populares e bonitas. Apesar de serem as estrelas do filme, muito pouco se sabe 

sobre o íntimo de cada uma, a não ser a mãe de Regina que é completamente 

desconstruída e também é plástica tal qual a filha, ou que Karen tem uma 

habilidade especial de saber quando vai chover porque os seios dela sentem alto. 

A questão é que, não são mostradas como seres humanos com sentimentos e 

camadas, mas como pessoas completamente rasas e vilãs. Sendo todas 

detentoras de vaidade, beleza e tudo aquilo que se almeja ter para ser 

reconhecida como bonita e popular. 

 

3 LEGALMENTE LOIRA, ELLEN WOODS E A DESCONSTRUÇÃO DE UM 

PRECONCEITO 

 

 Hora de falar da maior personagem do cinema dos anos 2000. Ela que 

sozinha carregou uma legião de fãs e admiradoras que fariam de tudo pra ser sua 

amiga por ela representar exatamente tudo aquilo que mais gostamos numa 

pessoa: simpatia, carisma, amizade, bom estilo, compaixão e acima de tudo 

lealdade. Elle Woods. A personagem inicialmente surgiu de um livro de mesmo 

nome, porém em inglês, Legally Blond. O filme, estrelado pela impecável atuação 

de Reese Witherspoon, conta a história de uma personagem dotada de um 

carisma apaixonante e extremamente patricinha.  
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 (fonte: BLONDE Legally. Direção de Robert Luketic. EUA: Marc Platt Productions, Metro-

Goldwyn-Mayer, 2001. (96 min)) 

 

O maior traço de personalidade dela fica bem claro desde o início do filme; ela 

adora rosa, suas amigas, seu cachorro chiuaua Bruce e seu namorado e até 

então grande amor de sua vida Warner. Após se preparar completamente para 

um jantar com seu namorado na esperança dele a  

pedir em noivado, Elle é surpreendida com um término inesperado de namoro, 

que segundo ele era por ele ter outros planos em sua vida e precisava de uma 

companheira que trouxesse seriedade a sua imagem já que pretendia entrar na 

carreira política.  

 

 Após essa desculpa infeliz, Elle solta uma de suas frases mais célebres: 

”Você está terminando comigo porque eu sou muito loira?” e assim segue a 

história do filme. Após passar por um árduo processo de recuperação do término, 

Elle decide entrar na mesma faculdade de Warner para assim prová-lo que ela 

também seria capaz de trazer uma boa imagem para ele, e depois de muito 

estudo e esforço, Elle é aceita em Harvard. 

 Desde o início dessa trajetória Elle sofre muitos preconceitos, preconceitos 

esses que o telespectador também carrega pela personalidade animada e a 

aparência dela sempre repleta de rosa, e é debochada por várias pessoas ao 

longo do filme. Após uma série de vezes onde ela não foi devidamente valorizada 
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enquanto estudante e depois de provar sua competência, Elle consegue resolver 

um caso jurídico ainda enquanto estudante de direito e consegue mostrar para as 

pessoas que ela não era apenas uma loira de corpo bonito que pensava em 

futilidades e apenas em salão de beleza. Ela também era um ser humano que 

tinha inteligência, perseverança, esperança e acima de força de vontade.  

 No fim do filme, quando vemos Warner querendo ter Elle de volta por ela ter 

sido reconhecida e reverenciada enquanto advogada, cai a ficha pra ela. Ela não 

queria mais ter o sonho de um casamento perfeito com ele, porque ela era muito 

melhor do que apenas um troféu ao lado dele. E Elle entendeu que ela queria ser 

sua própria estrela. Isso tudo sem perder sua personalidade marcante, sua 

extrema vaidade, seus gostos hiper femininos e sua forma doce e amável de ser.  

 

 

                  

 (fonte: BLONDE Legally. Direção de Robert Luketic. EUA: Marc Platt Productions, Metro-

Goldwyn-Mayer, 2001. (96 min)) 

 

 

Ao compararmos a personalidade de Elle Woods com a de Kat de 10 coisas que 

odeio em você, podemos extrair que ambas são detentoras de inteligência e 

capacidade psicológica de lidar com questões sérias de forma adulta, apesar de 

uma personagem estar no colegial e outra na universidade, mas seguindo o 

estereótipo que inicialmente foi colocado na cabeça das pessoas, naturalmente se 

imaginaria que Kat teria mais seriedade do que Elle simplesmente por ela ser 

menos afeminada.  

. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

É evidente que estava acontecendo uma transição de ideias no fim dos anos 90 

pros anos 2000 e com isso veio o saldo de anos de perpetuação de padrões 

eurocêntricos de beleza misturados com padrões de etiqueta dentre outro 

estereótipos que foram propagados desde os anos 20, tal como o conceito da 

loira burra que se originou do quadrinho “Os homens preferem as loiras” dentre 

outras mídias que sempre retrataram loiras e mulheres femininas como diversão e 

mulheres mais sérias e recatadas como mulheres pra casar. Todos sempre 

dirigidos e com roteiros feitos majoritariamente por homens.  

 

Já a personagem rebelde que não se iguala as meninas padrões que gostam de 

maquiagem e são vaidosa, podemos ver um tipo de protesto contra a obrigação 

de ser afeminada misturado com uma misoginia de um mercado claramente 

machista que sempre propagou a ideia de que mulher só é bonita se ela 

performar feminilidade. Feminilidade essa que seria para chamar atenção de 

homens, então o mesmo mercado cria um tipo de personagem mais 

masculinizado e sem determinados tipos de preocupação para retratar mulheres 

fortes, decididas que sabem o que querem e são totalmente pé no chão e 

independentes.  

 

Tudo isso sendo fruto de criação masculina num mercado cinematográfico 

predominante de homens, o que se pode concluir é que no fim das contas toda a 

leitura e interpretação feita por personagens femininos só foi propagada e 

transformada em estereótipo porque algum homem poderoso no meio 

cinematográfico decidiu que seria assim e assim continuou. 
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