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INTRODUÇÃO 

A cena clássica protagonizada pela atriz Marilyn Monroe continua influenciando padrões de comportamento e 

sendo explorada no mercado publicitário. Exemplo disso é a campanha de 2002 da marca de artigos esportivos 

Adidas. Analisaremos de que forma a imagem do ídolo se apropria, a partir de uma ideia/estratégia criativa e da 

força que esse ídolo possui no imaginário coletivo para lançar produtos e campanhas publicitárias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

É coerente pensar que há por parte da mídia 

uma manipulação para com a imagem do ídolo, e 

ainda, que tal figura é exposta no seu mais 

elevado valor simbólico, para depois 

desaparecer e dar seu espaço para que outros 

assumam o seu lugar. Exemplo disso, a cena da 

atriz Marilyn Monroe, em (O Pecado Mora ao 

Lado, de Billy Wilder – 1955), quando o 

deslocamento de ar causado pela passagem do 

metrô faz sua saia levantar. Em 2002, a marca 

de artigos esportivos Adidas, ao anunciar um 

novo modelo de tênis, utilizou a imagem clássica 

do vento produzido pela ventilação do metrô para 

esvoaçar o vestido da tenista russa Anna 

Kournikova, que protagonizava o comercial. 

 

 

 

 

Figura 2:  Campanha 

da marca Adidas - 

2002, com a tenista 

Anna Kournikova. 

A ESTRATÉGIA DA INTERTEXTUALIDADE  

Figura 1: Cena do filme 

O Pecado Mora ao 

Lado, de Billy Wilder – 

1955, atriz Marilyn 

Monroe. 

CONSIDERAÇÕES 

 

A marca Adidas, encontrou na cena da Marilyn 

Monroe algumas características que se assemelham 

a tenista Anna Kournikova. Por consequência da cena 

marcante, a marca utilizou da intertextualidade para 

sua campanha, vemos que é possível utilizar da 

intertextualidade para criar novas formas de 

significados mesmo que nossas fontes/referências 

sejam de décadas passadas.  

Segundo Covaleski (2007, p. 3), “na publicidade, todo 

texto, direta ou indiretamente, implícita ou 

explicitamente, remete a outros textos anteriores. 

Esse método criativo, impregnado na atividade 

publicitária, dentro dos recursos persuasivos, dos 

tratamentos de sedução e da linguagem emocional, 

traduz-se num emaranhado rizomático de relações 

intertextuais.” 

Contudo com a intertextualidade da campanha ela é 

assimilada de forma mais fácil. O receptor poderia se  

recordar da referência em questão e, dessa maneira, 

reter, provavelmente por mais tempo, a mensagem 

principal que se deseja destacar que era o nome da 

marca.    
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