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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como proposta a análise das representações sociais de identidade de 

gênero reproduzidas no espaço da brincadeira, a partir de anúncios de brinquedos 

selecionados em  diversos tipos de lojas virtuais. Embora as relações sociais tenham um 

papel incisivo na reprodução de representações de gênero, igualmente os livros, filmes, 

músicas e brinquedos, são objetos simbólicos de representação. Nesse sentido, o 

presente estudo visa discutir as práticas discursivas inseridas em nosso modelo de 

sociedade atual, a partir de um estudo acerca dos enunciados a respeito das relações de 

gênero na mídia, através de uma perspectiva linguístico-discursiva que leva em conta o 

discurso,  com base em Foucault (1926 – 1984)  e seus estudos sobre o corpo e a 

sexualidade, além  das interpretações feministas sobre gênero, poder e corpo, 

fundamentadas em Foucault. É no interior das redes de poder que são instituídas e 

nomeadas as diferenças e desigualdades, e através do gênero  e da mídia é possível 

observar formas de distribuir e significar o poder, bem como os mecanismos que 

colocam o corpo em um campo político de utilidade e docilidade, abrindo espaço para a 

constituição de desigualdades e hierarquias. Diante disso, foram pensadas categorias 

linguísticas e semióticas para análise dos meios pelos quais a publicidade faz distinção 

de gênero nos anúncios selecionados, entre elas imagens, cores e textos. A análise 

dessas categorias revelou que os anúncios publicitários reforçam enunciados 

discriminatórios que regulam e coagem comportamentos ideais de gênero, de acordo 

com expectativas sociais, excluindo aqueles que não se  adéquam ao socialmente 

aceitável. 

 

Palavras-chave: Práticas discursivas; Identidade de gênero; Publicidade; Brinquedos.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This research proposes the analysis of social representations of gender identity 

reproduced in the context of children’s plays, from selected toys ads in several types of 

virtual stores. Although social relationships may have an incisive role in the 

reproduction of gender representations, also books, movies, music and toys, are 

symbolic objects of representation. In this sense, this study aims to discuss the inserted 

discursive practices in our current society model from a study about the statements 

about gender relations in the media, through a linguistic-discursive perspective that 

takes into account the speech, based on Foucault (1926 - 1984) and his study of the 

body and sexuality, in addition to feminist interpretations of gender, power and body, 

based on Foucault. It is within the power networks that are established and named the 

differences and inequalities, and by gender and media you can see ways to distribute 

and mean power, as well as the mechanisms that put the body in a political field of 

utility and docility, making room for the creation of inequalities and hierarchies. Thus, 

linguistic and semiotic categories were designed to analyze the ways in which 

advertising promotes gender distinction in the selected ads, including images, colors and 

texts. The analysis of these categories showed that the commercials reinforce 

discriminatory statements that regulate and constrain behavior ideals of gender, 

according to social expectations, excluding those who do not conform to socially 

acceptable. 

Key words: Discursive practices; Gender identity; Publicity; Toys.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Uma informação divulgada no site O GLOBO afirma que a maior loja de 

brinquedos da Suécia (Top Toy)
1
 teve em sua publicidade catálogos com imagens que 

mostravam meninos brincando com brinquedos tais como bonecas e utensílios 

domésticos, enquanto meninas brincavam com pista de carrinhos e pistolas de 

brinquedo. A ideia central deste tipo de publicidade seria não fazer distinção de gênero, 

tendo em vista o crescimento dos debates sobre gênero que acontecem no país e uma 

campanha promovida pelo governo sueco contra a discriminação sexual. O texto da loja 

ainda traz a afirmação de que os brinquedos não serão mais para meninas ou para 

meninos, e sim para crianças. Segundo O Globo, essa mesma loja já havia sido 

repreendida anteriormente por fazer um anúncio no qual aparece uma menina vestida de 

princesa e um menino vestido de super-herói. 

Os novos anúncios prezam agora pela neutralidade do gênero, como se mostra a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1, Catálogo de brinquedos da Loja sueca Top Toy. 

                                                           
1
 Disponível em <http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/sem-preconceito-menino-brinca-de-boneca-

em-catalogo-de-brinquedos-6951923> Acesso em 01/03/2015. 

http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/sem-preconceito-menino-brinca-de-boneca-em-catalogo-de-brinquedos-6951923
http://oglobo.globo.com/cultura/megazine/sem-preconceito-menino-brinca-de-boneca-em-catalogo-de-brinquedos-6951923
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Imagem 2, Catálogo de brinquedos da loja sueca Top Toy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3, Catálogo de brinquedos da loja sueca Top Toy 

 

 

A partir dessa informação, surge o interesse em analisar os enunciados presentes 

na mídia voltada ao público alvo de artigos infantis no Brasil, especificamente na área 

de publicidade de brinquedos, no que concerne à construção das identidades de gênero. 

O tema da identidade está presente em inúmeros estudos de diversas áreas do 

conhecimento, com as quais os estudos da linguagem mantêm relações estreitas. Do 

mesmo modo, fora do meio acadêmico também é possível observar o crescente interesse 

sobre o assunto, como, por exemplo, no círculo publicitário. 

Uma das motivações para se discutir o conceito de identidade é a necessidade da 

compreensão da condição humana, do “quem somos nós?” (FREITAS, 2005, p.18), e, 

dessa forma, de todos os fatores sociais, culturais e políticos que influenciam as 

transformações da identidade, não entendida aqui como individual, mas plural, social, 

visto que “compreendemos os sujeitos como tendo identidades plurais, múltiplas; 
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identidades que se transformam, que não são fixas ou permanentes, que podem, até 

mesmo, ser contraditórias” (LOURO, 1997, p. 24). 

É por essa razão que, ao realizar uma investigação da linguagem, o que se 

observa são os indivíduos que dela fazem uso, assim como as implicações das práticas 

discursivas sobre as identidades sociais. Logo, a partir do próprio estudo da linguagem, 

é possível realizar reflexões a respeito de identidades sociais. E o gênero institui a 

identidade do sujeito, da mesma forma que a nacionalidade, a etnia, a classe, a idade etc. 

O gênero faz parte do sujeito. 

Há muito se vem estudando os padrões de comportamento do que se 

convenciona chamar de “feminino” e “masculino”, bem como as funções sociais que 

eram esperadas de cada gênero, considerando-se o raso e superficial papel das 

diferenças sexuais na atribuição dos papéis sociais. Quer dizer, são questões carregadas 

de ideias e valores a respeito do que deveria ser o homem e a mulher, como afirmam 

Nunes e Silva (2000), que entendem a identidade de gênero como um conjunto de 

enunciados que explicam o que é ser homem e o que é ser mulher. 

Pensando as relações de gênero ligadas a questões de poder, têm-se um cenário 

nacional no qual muitas discussões têm sido feitas em prol de mudanças de valores em 

direção à igualdade dos sexos, especialmente com o crescimento do movimento 

feminista, desde a luta pelo direito ao voto feminino no século XIX até as preocupações 

contemporâneas nos campos social, cultural e político. E é justamente relacionado ao 

movimento feminista contemporâneo que está o conceito de gênero que utilizamos neste 

trabalho. 

Muitos discursos traziam a ideia de que a desigualdade entre homens e mulheres 

se justificaria pelas diferentes características biológicas de cada sexo, ou seja, se 

afirmava e concluía que era a partir da distinção sexual que se determinavam os papeis 

sociais de cada um, apontando o que é próprio do feminino e do masculino, sem que 

houvesse, em contrapartida, reflexões a respeito da maneira como esses papeis são 

representados, valorizados e, especialmente, construídos na sociedade. Não se trata de 

comportamentos naturais do ser humano, e sim de regras de conduta que vão sendo 

impostas às pessoas desde o nascimento, quando, por exemplo, lhes são atribuídos os 

sapatinhos rosas ou azuis, num processo de bipolarização dos sexos. Gênero trata de 
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“[...] uma operação de classificação cultural [...]” (ALBEERNAZ e LONGHI, 2009, 

p.83). 

As questões sexuais, então, dão espaço às questões de gênero, uma vez que o 

foco muda do lugar do natural para o lugar dos valores. São valores histórica e 

socialmente construídos, pensando-se em indivíduos constituídos por meio de relações, 

considerando não somente o mero ser biológico e empírico, como também sua situação 

social e histórica.  Portanto, faz-se necessária a distinção entre sexo e gênero, realizada 

pelas feministas através da própria linguagem, que se dá com a utilização do conceito de 

gênero para trazer à tona “o caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no 

sexo” (SCOTT, 1995, p.72), de maneira que se enfatiza “deliberadamente a construção 

social e histórica produzida sobre as características biológicas.” (LOURO, 1997, p.22). 

No entanto, não se trata de negar o papel dos corpos sexuados na constituição 

dos gêneros. Foucault (2007) entende a sexualidade como produto de múltiplos 

discursos sobre o sexo – que o normalizam e regulam – e, portanto, como invenção 

social. É importante sublinhar que a identidade de gênero remete à maneira pela qual os 

indivíduos se identificam com o masculino e o feminino, independente de como vivem 

sua sexualidade. E, ainda, vale ressaltar que não são identidades fixas, e sim construídas 

e modificadas ao longo do tempo, à medida que relações sociais vão se fazendo e 

discursos vão se atravessando. 

Logo, as questões de gênero estão ligadas às relações sociais, que estão 

comumente relacionadas a relações de poder. Nas relações de gênero, é possível 

observar formas de distribuir e significar o poder, a exemplo do senso comum de 

atribuir qualidades de forte e superior ao que é masculino, enquanto ao feminino sobram 

atributos de fragilidade que levam à ideia de que precisa de proteção e de submissão ao 

masculino (ALBEERNAZ e LONGHI, 2009). 

Poder, para Foucault (1979), não se trata apenas do conhecido poder soberano ou 

estatal. “Não se trata de pensar o poder localizado, trancafiado, retido em um aparelho 

de Estado, mas pensar estes aparelhos como efeitos de múltiplos agenciamentos 

políticos (...)” (QUEIROZ, 1999, p.74). Antes de falar em poder, o autor prefere falar 

em relações (redes) de poder, uma vez que são relações que perpassam toda a estrutura 

social. 
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É no interior das redes de poder que são instituídas e nomeadas as diferenças e 

desigualdades (LOURO, 1997, p.43). Segundo Foucault (1987), o corpo está inserido 

numa teia de poderes que determinam proibições e obrigações, coagindo gestos e 

atitudes. Trata-se de mecanismos que colocam o corpo em um campo político de 

utilidade e docilidade. O poder em questão aqui não é algo que se possui, está tanto no 

governo e nas instituições quanto em outras esferas da vida social. Ele não é 

subordinado à ideologia nem é propriedade de ninguém. Antes, se microespacializa, 

configurando-se em micropoderes. O poder é uma relação de forças. 

Assim, os que apontam o feminino a partir da oposição a características 

consideradas masculinas, o fazem por uma construção sociocultural. A mulher seria 

“feita de contenção, discrição, doçura, passividade, submissão, pudor e silêncio” 

(BEAUVOIR, 1980, apud PERROT, 2003, p. 21). 

Aí se encontram as marcas de toda uma estrutura social, que regula o corpo 

sexuado e constrói as ideias de feminino e masculino, consequentemente abrindo espaço 

para a constituição de desigualdades e hierarquias. O corpo fica submetido ao que é 

socialmente aceitável, devendo corresponder às expectativas criadas para cada gênero. 

Ele tem significado político, visto que é socialmente construído, e vive sob constante 

controle. 

Essas construções sociais se consolidam em práticas discursivas em diversos 

espaços, tais como a família, a igreja, a escola, a ciência, e, também, a mídia. Esta 

última possui um caráter persuasivo, ao qual o público infantil se encontra 

especialmente vulnerável, visto que não consegue perceber a intenção persuasiva que 

motiva a propaganda.  

Com isto, voltamos a atenção para as peças publicitárias destinadas aos produtos 

infantis, com foco em como são construídas as representações de gênero em anúncios de 

brinquedos. Considerando-se o evidente crescimento do consumo realizado no meio 

virtual, os dados foram gerados principalmente em websites, mas também se leva em 

conta folhetos publicitários de grandes supermercados. Dessa forma este estudo buscou 

verificar a hipótese segundo a qual cada sexo está sendo estimulado a determinadas 

formas de comportamentos através da mídia voltada a produtos infantis, como 

instrumento para orientar a conduta das crianças segundo seu gênero. 
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Pesquisas a respeito da infância têm ganhado espaço no meio acadêmico. Muitos 

grupos de pesquisa e estudos publicados estão se voltando para o tema infantil. As 

representações sociais sobre as crianças, bem como suas condições de existência, têm 

passado por significativas transformações. A contemporaneidade aponta para uma 

pluralização dos modos de ser criança, bem como para a heterogeneização da infância 

enquanto categoria social geracional, e também para um investimento em novos papeis 

e estatutos sociais das crianças. (SARMENTO, 1997) 

Da mesma forma, no campo político percebe-se a infância como foco de 

programas e leis de proteção nas últimas décadas, a exemplo da criação dos Conselhos 

Tutelares (criados em 2001) e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), 

assim como fóruns regionais e estaduais de Educação Infantil, aliados ao MIEIB – 

Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil (criado em 1994). 

Este estudo aborda o tema da infância sob a ótica da construção do gênero, com 

ênfase no universo dos brinquedos, da mídia e da sociedade de consumo. Os 

questionamentos giram em torno da ânsia de perceber como as reflexões em relação ao 

gênero – que têm sido feitas cada vez mais no Brasil – estão (ou não) afetando a 

maneira como a publicidade gerencia a imagem de objetos tão fortes na formação das 

identidades das crianças como são os brinquedos. De que maneira esses objetos 

simbólicos orientam a conduta das crianças segundo seu gênero? Ditam normas de 

acordo com outras instituições como a família e a escola? Onde está a resistência?  

Portanto, a análise conduz uma discussão não apenas sobre o controle e 

normalização dos corpos, como também sobre a resistência, a partir de uma perspectiva 

linguística que leva em conta o discurso, considerando os postulados teóricos de 

Foucault, seus estudos sobre o corpo e a sexualidade, além  das interpretações 

feministas sobre gênero, poder e corpo, fundamentadas em Foucault, complementam a 

concepção linguístico-discursiva desta pesquisa. 

O objetivo principal deste estudo é analisar como se dão as representações de 

gênero  e as relações de poder nelas implicadas no contexto de publicidade de artigos 

infantis atualmente, levando-se em conta o cenário nacional atual no qual o gênero tem 

sido bastante discutido. 

Os objetivos específicos são: 
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Identificar representações de gênero em anúncios de brinquedos em websites e 

folhetos de supermercados. 

Discutir como essas representações nos anúncios estão se configurando como lugar de 

práticas de desigualdades e de produção de preconceitos e discriminações. 

Realizar uma análise crítica e reflexiva sobre as identidades de gênero e as relações de 

poder nelas implicadas nesse contexto analisado. 

Ou seja, analisar práticas discursivas inseridas em nosso modelo de sociedade 

atual, a partir de um estudo acerca dos enunciados a respeito das relações de gênero na 

mídia, para perceber como estão sendo formados, transformados e legitimados esses 

discursos que influenciam o comportamento e as atitudes das crianças do nosso tempo, 

fazendo com que se identifiquem ou diferenciem-se das características apresentadas 

como socialmente valorizadas. 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos, esta dissertação se apoia em 

uma metodologia qualitativa de base documental. De acordo com Denzin e Lincoln 

(1994, p. 4), as pessoas que praticam a pesquisa qualitativa  

estão comprometidas com uma perspectiva naturalista e uma 

compreensão interpretativa da experiência humana. Ao mesmo tempo, 

o campo da pesquisa qualitativa é inerentemente político, atuando por 

meio de múltiplas posições éticas e políticas.  

Moreira e Caleffe (2008, p. 44) ainda pontuam que na pesquisa qualitativa “a 

principal preocupação do pesquisador é com um entendimento da maneira pela qual o 

indivíduo cria, modifica e interpreta o mundo em que ele se encontra”. 

A pesquisa terá base documental uma vez que a geração de dados está restrita a 

documentos escritos, seguindo os passos propostos por Moreira e Caleffe (2008, p. 75): 

“a) determinar os objetivos da pesquisa; b) escolher os documentos; c) acessar os 

documentos; d) analisar os documentos; e e) redigir o relatório”. 

Os dados foram gerados especialmente de anúncios encontrados na Internet, em 

websites de venda de brinquedos (exclusivamente ou não). Além disso, também folhetos 

publicitários de lojas e supermercados, uma vez que garantem fácil acesso popular aos 

anúncios por serem gratuitos. Os anúncios selecionados foram interpretados segundo o 

aparato teórico da Análise do Discurso, tendo como apoio textos de estudo a respeito 

das questões de gênero no Brasil. 
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Dessa forma, o estudo poderá contribuir com outros estudos a respeito das 

representações de gênero na infância, para além do contexto do brincar, bem como 

ilustrar questões de poder e resistência abordadas por Foucault – mesmo que não se trate 

de uma análise profunda e exaustiva, os dados poderão acrescentar a futuros estudos 

que, assim como este, tenham a pretensão de contribuir com a resistência às hierarquias, 

preconceitos e desigualdades no que concerne às relações de gênero no Brasil. 

Em sua estrutura, o trabalho se divide em cinco partes. A primeira parte traz a 

revisão de literatura a respeito dos temas abordados na pesquisa: identidade de gênero, 

feminismo e construção do gênero na infância. Trata-se de uma seleção de trabalhos e 

pesquisas contemporâneos que abordam os temas trabalhados nesta investigação, de 

maneira que se estabeleça uma relação entre o material que tem sido estudado e o que se 

pretendeu estudar aqui. Em seguida, algumas considerações são tecidas a respeito da 

sociedade de consumo, publicidade e publicidade infantil. 

Em uma terceira parte, apresenta-se o processo de geração de dados, bem como 

a descrição dos dados em si, o que leva à quarta parte do trabalho: análise dos dados. 

Em seguida, é feita a discussão dos dados sob a luz dos estudos que embasam a 

pesquisa. 

Por fim, temos a conclusão, que retoma as questões elaboradas na Introdução e 

procura respondê-las a partir das constatações realizadas na análise dos dados. 
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CAPÍTULO 1 

 

GÊNERO E IDENTIDADES 

 

1 Identidade na linguagem 

Estudar identidade implica direcionar a investigação para além do sujeito 

corpóreo, ali onde se encontram fatores sócio-políticos e culturais, quer dizer, tudo 

aquilo que possui relação direta com as transformações da identidade, visto que se trata 

de um conceito mutável, múltiplo, contraditório. 

O sujeito é histórico, ideológico, social, mas antes ele é construído na e pela 

linguagem, através da interação com o outro com quem se fala, a quem se responde, e 

com cujo discurso se tecerá outros discursos. Logo, é um sujeito constituído por outras 

vozes através da interação, portanto dialógico, que reproduz na sua fala o seu contexto 

imediato e social. A fala não está voltada somente à realidade em si, mas para os 

discursos que a circundam. Com isso, pode-se dizer que o sujeito não é autônomo nem 

criador de sua própria linguagem, mas se constitui na relação com outros indivíduos, 

que é atravessada por diferentes usos da linguagem, de acordo com a esfera social na 

qual se inscreve. Isso se dá devido ao caráter plural e heterogêneo da própria realidade 

que possibilita variadas vozes, pontos de vista, verdades, ou seja, o universo do 

indivíduo se remete a várias realidades. “A discursividade é um acontecimento que nem 

a linguagem nem a história podem esgotar inteiramente –haverá sempre espaço para 

outro sentido, para outro discurso” (GREGOLIN, 2009, p. 56) 

É por essa razão que, ao realizar uma investigação da linguagem, o que se 

observa são os indivíduos que dela fazem uso, assim como as implicações das práticas 

discursivas sobre as identidades sociais. Isso implica dizer que a linguagem é o espaço 

de “ação, de interação, e de constituição das subjetividades e identidades” (FREITAS, 

2005, p. 19). 

As identidades são de natureza discursiva, e é a língua em funcionamento, ou os 

enunciados, que constitui o discurso. Justamente “através do uso da linguagem 

construímos nossas várias identidades sociais no discurso e essas identidades afetam os 

significados que construímos na sociedade”. (LOPES, 2001, p. 326).  Para Foucault: 
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O enunciado não é, pois, uma estrutura (...) é uma função de 

existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da qual 

se podem decidir (...) se eles “fazem sentido” ou não, segundo que 

regra se sucedem ou se justapõe, de que são signos, e que espécie de 

ato se encontra realizado por sua formulação (...). É essa função que é 

possível descrever agora como tal, ou seja, em seu exercício, em suas 

condições, nas regras que a controlam e no campo em que se realiza 

(FOUCAULT, 1995, p. 99). 

O que se questiona, então, ao analisar enunciados, é o que ocorreu (ou autorizou) 

para que houvesse enunciado, buscando na exterioridade de um enunciado as regras de 

seu aparecimento e “aquilo a que se refere, o que é posto em jogo por ele”. A questão 

central gira em torno do por que esse enunciado e não outro em seu lugar. Em suma, 

pergunta-se o que permitiu que aquilo fosse dito, já que o enunciado é histórico, é 

povoado por outros enunciados, refere-se a um conjunto de outras formulações. Nas 

palavras de Gregolin (2004, p. 31): “enunciados agenciam a memória, constroem a 

história, projetam-se do passado ao futuro”. Logo, estão sempre se modificando por 

causa da sua relação intrínseca com a história, e aparecem vinculados a uma cadeia 

enunciativa em que mantém relação dispersa com outros enunciados, passados ou 

futuros. Portanto, analisar discurso é analisar redes de enunciados. 

É importante ressaltar que, como aponta Scott (1995), linguagem não se refere 

somente às palavras, mas aos sistemas de significação e às ordens simbólicas, de 

maneira que seja necessária a ênfase 

(...) aos modos como a sociedade representa o gênero, servem-se dele 

para articular as regras de relações sociais ou para construir o sentido 

da experiência. Sem o sentido não há experiência e sem o processo de 

significação não há sentido. Assim, a linguagem não seria tudo, mas 

precisa-se perceber “os poderosos papéis que os símbolos, as 

metáforas e os conceitos jogam na definição da personalidade e da 

história humana”. (SCOTT, 1990, p. 11) 

Portanto, as reflexões a respeito da identidade partem também de estudos da 

linguagem. O gênero, por sua vez, é peça constitutiva da identidade do indivíduo, tanto 

quanto a raça, classe, idade, entre outros. 
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1.1  Sexo e Gênero 

 

É importante estabelecer aqui que este estudo trabalha com a noção de gênero 

enquanto categoria social e cultural, não sendo um sinônimo para a noção de “sexo”, 

como muitos poderiam pensar. Logo, segue-se uma breve reflexão a respeito da 

diferença entre os dois termos. 

Tradicionalmente, o “gênero” era utilizado pela gramática para designar o 

“sexo” das palavras, por exemplo, “o cachorro, a mesa”, assim como os pronomes 

“ele”e “ela”, que sabemos estar intimamente ligados à noção de identidade de gênero. 

No entanto, o termo acaba sendo emprestado pelos estudos sociais para se fazer 

uma diferenciação entre características sexuais, chamadas “naturais”, e a construção 

social do sexo. 

O sexo é uma categoria atrelada a características biológicas, limitada à noção do 

ser macho e fêmea. Trata-se, supostamente, de uma caracterização genética. Mas além 

do fator biológico de haver dois sexos, há também uma construção de identidades.  

Dessa forma, o gênero aparece para expandir a ideia do macho e fêmea para 

noções de masculino e feminino, tratando de atributos culturais social e historicamente 

construídos que colocam em cheque a própria diferença biológica. O modelo de 

masculino e feminino é criação própria a cada cultura, e acaba sendo fator importante 

no estabelecimento de estruturas sociais tal qual a divisão de trabalho e relações de 

poder entre os sexos. 

Assim, é importante perceber que são feitas distinções chamadas de “naturais” 

ou “biológicas” e distinções chamadas de “convencionais”. Um macho pode se 

identificar com o feminino, assim como uma fêmea pode possuir comportamentos 

socialmente atribuídos ao masculino. 

Como disse Simone de Beauvoir, em “O segundo sexo” (1949), “não se nasce 

mulher, torna-se mulher”. Quer dizer, é preciso pensar nas várias construções sociais e 

nas diversas práticas discursivas acerca do que é ser homem e o que é ser mulher. E, 

nesse ponto, seria impossível não mencionar o feminismo. 
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1.2 O Gênero e o Feminismo 

 

Para sermos sinceros, nós nem mesmo compreendemos de um modo 

único o que vem a ser gênero ou sexualidade. Mas essa diversidade, 

que pode, aos olhos de uns, parecer catastrófica, também pode, aos 

olhos de muitos, ser saudada como indicadora da vitalidade e da 

contemporaneidade dos campos teóricos e políticos a que nos 

dedicamos. 

 Louro (2007) 

 

Atualmente é possível perceber no cenário nacional o crescente espaço que foi 

se abrindo para reflexões a favor da igualdade dos sexos, principalmente relacionado ao 

movimento feminista. 

Louro (1997) ilustra a dificuldade de se definir o termo gênero, ao narrar sobre 

Donna Haraway, a quem foi pedido que adicionasse o termo em um dicionário marxista, 

considerando-se a importância da linguagem e das narrativas históricas nas lutas 

feministas, e que partiu de significados de Simone de Beauvoir no que se refere à 

contestação da diferença meramente sexual nas atribuições de papéis sociais. 

Segundo Moreira e Pitanguy (2003), a voz de Simone de Beauvoir se destaca, 

visto que escreve denúncias sobre as razões culturais da desigualdade sexual, 

defendendo a necessidade de se estudar a maneira como a mulher aprende sua condição 

e como ela vivencia isso. As análises de Beauvoir são um marco na década de 50, 

carregando a noção de um sujeito feminino, ou sujeito de gênero, como mais tarde se 

dirá, e esboçam as bases da reflexão feminista que ressurgirá somente na década de 

1960. 

O feminismo, enquanto um campo teórico e político socialmente organizado é 

usualmente remetido ao século XIX. Guacira Louro (1997) fala de algumas ondas do 

feminismo, a primeira datando no começo no século XIX com as “manifestações contra 

a discriminação feminina”, que objetivavam a igualdade nos direitos contratuais e de 

propriedade para homens e mulheres, e também a oposição a casamentos arranjados e 

em favor do direito à propriedade pelas mulheres. Adiante, voltou-se o interesse para a 

conquista de poder político.  
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Já a “segunda onda” do feminismo, que se inicia no final da década de 1960, 

além das preocupações sociais e políticas, passou a interessar-se por construções 

teóricas, problematizando o conceito de gênero. Nesse contexto, o movimento feminista 

contemporâneo ressurge como movimento de massa expressando-se tanto com protestos 

públicos e grupos de conscientização, quanto através de livros, revistas e jornais. 

Surgem os chamados estudos da mulher, que colocam em evidência  a segregação social 

e política a que as mulheres foram historicamente submetidas, ficando, por 

consequência, invisíveis enquanto sujeito, e mesmo como sujeito da Ciência (LOURO, 

1997), uma vez que o discurso sobre o verdadeiro universo feminino estava limitado ao 

doméstico. 

Para Louro (1999), uma das mais significativas marcas dos Estudos feministas 

foi seu caráter político, subvertendo e problematizando as condições para o fazer 

acadêmico.  

Pesquisadoras escreviam na primeira pessoa. Assumia-se, com 

ousadia, que as questões eram interessadas, que elas tinham origem 

numa trajetória histórica específica que construiu o lugar social das 

mulheres e que o estudo de tais questões tinha (e tem) pretensões de 

mudança (LOURO, 1999, p.19). 

 

Muito se falava em desigualdade justificada pelas diferenças biológicas entre 

homem e mulher, e que essa diferença seria a organizadora dos papéis sociais de cada 

um, sem se pensar nas representações desses papéis, nem em como eram construídos e 

solidificados na sociedade, desde o nascimento. 

Por isso foi tão importante a utilização de um termo que não fizesse menção às 

atribuições sexuais dos sujeitos, mas sim ao caráter social e histórico das diferenças 

reproduzidas pelas características biológicas. E assim o “gênero” passa a ser o tema 

central dos estudos, de maneira que o “corpo”, possuidor de significado político, venha 

para a lupa das pesquisadoras como matéria regulada e controlada pela estrutura social. 

Os estudos feministas, então, passam a priorizar não só as análises sobre as 

mulheres, mas igualmente referem-se de forma muito explícita também aos homens. 

Dessa forma, são ressaltadas as concepções de gênero no interior de cada sociedade, ao 

considerar os diversos grupos que a constituem. 
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Clare Hemmings, em “Contando estórias feministas” (2009), aponta que essa 

divisão da história do feminismo em “ondas” acaba sendo muito simplificadora e não dá 

conta da complexidade dos debates e tensões que construíram o feminismo 

contemporâneo. Acaba-se generalizando um feminismo que reivindicaria aspectos 

diversos de acordo com décadas diversas, começando pela luta por direitos políticos e 

sociais, desdobrando-se, posteriormente, em debates sobre o corpo e a hegemonia do 

patriarcado, e, por fim, à diferença sexual que levaria às relações do gênero 

propriamente dito. 

É realmente muito cômodo organizar cronologicamente as categorias de análise, 

autoras e perspectivas em uma narrativa do feminismo, mas seria um equívoco 

considerar como simples o desenvolvimento do feminismo ocidental . 

No Brasil, por volta dos anos 1980, as feministas passaram a utilizar o termo 

“gênero”. Os estudos frequentemente estabelecem distinções entre gênero e 

sexualidade, ou entre identidades de gênero e identidades sexuais. Busca-se uma 

acentuação das distinções acerca das questões de gênero e sexualidade, já que é 

frequente que se confundam em nossas práticas e linguagem. 

Assim, as questões referentes ao gênero (gender) englobam aspectos sociais e de 

relações de poder, como aponta Scott (1990), bem como valores culturais (ALBERNAZ 

e LONGHI, 2009) e construções históricas (LOURO, 2007).  

Segundo Meyer (2004), o gênero vem sendo utilizado no Brasil de duas 

maneiras distintas e conflitantes. Se por um lado é entendido como um conceito que se 

opõe à noção de sexo biológico, enfatizando a construção social, cultural e política do 

feminino e masculino, por outro lado há ênfase no papel da sociedade na maneira como 

aparece o corpo, o sexo, e até mesmo a personalidade e o comportamento, 

problematizando tanto noções relacionadas aos modos de ser e sentir quanto às noções 

de corpo e sexualidade, o que implica em importantes mudanças epistemológicas e 

políticas (MEYER, 2004). 

Comparando-se a visão das pós-estruturalistas com a anterior, nota-se que ambas 

focam o interesse nos processos pelos quais é criado o sujeito, com foco nas primeiras 
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etapas do desenvolvimento da criança, a fim de encontrar as indicações sobre a 

formação da identidade de gênero. No entanto,  

“as pós-estruturalistas sublinham o papel central da linguagem na 

comunicação, na interpretação e na representação do gênero. 

Considerando-se a linguagem o centro da teoria de Lacan, constitui-se 

na chave do acesso que a criança tem ao simbólico. A identidade 

sexual, nesse sentido, é construída também por meio da linguagem.” 

(SCOTT, 1990, p.11). 

Logo, a linguagem e a cultura são compreendidas em termos de sistemas 

linguísticos e simbólicos, considerando-se o processo de significação um tanto instável 

e indeterminado. Nesse sentido, por exemplo, a escola e as brincadeiras em grupo 

podem ser analisadas como uma espécie de código ou linguagem. (PETERS, 2000; 

SILVA, 2000). 

Os estudos, nessa perspectiva, não aceitam o corpo como uma entidade biológica 

universal responsável pelas diferenças entre homens e mulheres, mas sim como um 

construto sócio-cultural e linguístico, produto e efeito de relações de poder. Foucault 

(1979) afirma que o mecanismo irredutível de poder é o próprio corpo humano. O corpo 

é a menor unidade de circulação de poder, é onde o poder que circula na sociedade se 

inicia. Como afirma Meyer (2004, p. 15): 

Nessa perspectiva, o conceito de gênero remete a todas as formas de 

construção social, cultural e linguística implicadas com processos que 

diferenciam mulheres de homens, incluindo aqueles processos que 

produzem seus corpos, distinguindo-os e nomeando-os como corpos 

dotados de sexo, gênero e sexualidade. O conceito de gênero 

privilegia, exatamente, o exame dos processos que instituem essas 

distinções - biológicas, comportamentais e psíquicas - percebidas 

entre homens e mulheres. E, por isso, ele nos afasta de abordagens que 

tendem a focalizar subordinações que seriam derivadas do 

desempenho de papéis, funções e características culturais estritas de 

mulheres e homens, para aproximar-nos de abordagens que tematizam 

o social e a cultura, em sentido amplo, como sendo constituídos e 

atravessados por representações - sempre múltiplas, provisórias e 

contingentes - de feminino e de masculino e que, ao mesmo tempo, 

produzem e/ou ressignificam essas representações.  

Assim, os estudos sobre o gênero devem considerar as relações de poder entre 

mulheres e homens, bem como as diversas formas sociais e culturais que vão constitui-

los como sujeitos de gênero. Isso porque o gênero “é o primeiro campo no seio do qual, 

ou por meio do qual, o poder é articulado” (SCOTT, 1990, p.14). Ao direcionar a 
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análise para os processos, estratégias, saberes e práticas que fazem parte da educação 

dos indivíduos enquanto homens e mulheres, é possível pensar também em propostas de 

intervenções que permitam mudanças, ainda que mínimas, nas relações de poder de 

gênero em voga nas sociedades atuais.  

É nesse contexto que as identidades de gênero 

(...) estão continuamente se construindo e se transformando. Em suas 

relações sociais atravessadas por diferentes discursos, símbolos, 

representações e práticas, os sujeitos vão se construindo como 

masculino e feminino, arranjando e desarranjando seus lugares 

sociais, suas disposições, suas formas de ser e de estar no mundo. 

Essas construções e esses arranjos são sempre transitórios, 

transformando-se não apenas ao longo do tempo, como também 

transformando-se na articulação com as histórias pessoais, as 

identidades sexuais, étnicas, de raça, de classe. (LOURO, 1997, p.28). 

São essas construções consolidadas especialmente na mídia o foco deste estudo. 

 

1.3  Construção de gênero na infância – brinquedos e brincadeiras 

O meio acadêmico assim como o político têm se voltado para o tema infantil, 

considerando-se as significativas transformações pelas quais as representações do “ser 

criança” vêm passando. É comum encontrar estudos a respeito do desenvolvimento 

motor, afetivo e cognitivo da criança (REIS; BARROS, 2011) bem como reflexões 

ligadas à saúde - como a qualidade da alimentação infantil diante de um contexto de 

doenças e problemas relacionados à má alimentação e obesidade, muitas vezes 

provocados pelo abuso de alimentos industrializados e fast food (SIQUEIRA; 

MONTEIRO, 2007; GROSSI; SANTOS, 2007). 

Com relação a estudos que tratem da questão do gênero na infância, grande parte 

da literatura a respeito dessa temática diz respeito a área de pesquisas etnográficas 

realizadas em escolas e creches, a partir de abordagens pedagógicas e sócio-culturais 

(KRAMER, LEITE 1996). A escola destaca-se nesse processo uma vez que, através das 

práticas pedagógicas e do currículo, providencia as bases para a construção e 

reprodução das representações de gênero, pensando-se no currículo enquanto “um local 

onde, ativamente, se produzem e se criam significados” (SILVA, 1999, p. 55). 
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De fato, a escola configura como espaço de ocorrência de construções sociais, 

culturais e linguísticas ao longo da vida das crianças, imprimindo uma “marca 

distintiva” sobre os sujeitos; “através de múltiplos e discretos mecanismos, escolarizam-

se e distinguem-se os corpos e as mentes” (LOURO, 1997, p. 62), procurando obter 

sujeitos disciplinados e organizados, ou os “corpos dóceis” de Foucault (1987). Então, 

as práticas pedagógicas funcionam como regimes de verdade, sendo as relações 

disciplinares de poder-saber fundamentais aos processos educacionais. 

Dentro desse espaço, as crianças lidam continuamente com sugestões do que é 

adequado e desejado no espaço social, assim como com as regras e deveres de cada um 

enquanto aluno, o que é permitido ou não dentro da escola, os horários para cada 

atividade, quais jogos e movimentos se pode realizar, enfim, toda uma cultura escolar. 

Como afirma Narodowski (1994, p. 45), “o corpo na escola não é criativo; não ocupa 

um lugar relevante; é censurado; está, enfim, desprezado”. Ainda segundo Louro (1997, 

p. 61), “gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporados 

por meninos e meninas, tornam-se partes de seus corpos. Ali se aprende a olhar e a se 

olhar, se aprende a ouvir, a falar e a calar; se aprende a preferir". 

É o caso do estudo de Ileana Wenetz (2012), que mostra como dentro do espaço 

do recreio são estabelecidas exigências sociais através de mecanismos de controle e 

regulação do corpo infantil, observando como o gênero atravessa as brincadeiras das 

crianças, agindo no sentido de produzir uma imagem feminina ou masculina. A autora 

conclui que o recreio é um espaço generificado e sexualizado, no qual as crianças não 

possuem tanta liberdade. Elas não brincam todas juntas, não fazem sempre o que 

querem, nem todas brincam em todos os espaços e, ainda, nem todas brincam do que 

gostariam. As brincadeiras são generificadas e sexualizadas e ocupam diferentes 

espaços no pátio; tais espaços são disputados, negociados ou impostos. 

As brincadeiras atraem muito a atenção das pesquisadoras e dos pesquisadores 

(PRADO, 1997; RIBEIRO, 2006) que voltam o olhar para as relações de gênero na 

infância, visto que o lúdico é um dos elementos norteadores da infância, sendo um dos 

direitos que devem ser garantidos pela sociedade, pelo poder público e pela família, 

tanto que é um direito apontado não só pela Convenção dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CDC, 1989), mas também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
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(ECA, 1990). As brincadeiras em grupo conferem um momento precioso de interação 

entre as crianças, é o lugar da negociação no qual acontecem processos de recriação e 

interpretação de significações, uma vez que é possível perceber sistemas simbólicos de 

representação da realidade, visto que no espaço das brincadeiras está um universo de 

significações que permite construir a interpretação do mundo real. 

Wenetz, Stigger e Meyer (2013) mostram que mesmo entre crianças pequenas 

(4-6 anos) podem ser encontradas ressonâncias do discurso homofóbico presente na 

sociedade mais ampla, quando as crianças rejeitam e rotulam comportamentos que 

fogem aos padrões estabelecidos pela cultura em relação à masculinidade hegemônica. 

A partir de entrevistas com crianças, o estudo aponta que não raramente, os meninos 

utilizam termos como “bichinhas”, “gays” e “boiolas” para referir-se aos meninos 

transgressores das brincadeiras e comportamentos considerados como sendo masculinos 

nessa idade e contexto. Essa atribuição de apelidos pejorativos também ocorre em 

relação às meninas que transgridem essas fronteiras. 

Muitos autores utilizam como ponto de partida do estudo a opinião das próprias 

crianças, com o intuito de analisar o que elas têm a dizer sobre as questões referentes à 

identidade de gênero.  

Segundo Jucirema Quinteiro (2002, p. 21),  

pouco se conhece das culturas infantis porque pouco se ouve e pouco 

se pergunta às crianças e, ainda assim, quando isto acontece, a “fala” 

apresenta-se solta no texto, intacta, à margem das interpretações e 

análises dos pesquisadores. Estes parecem ficar prisioneiros de seus 

próprios referenciais de análise. Entre as ciências da educação, no 

âmbito da sociologia, há ainda resistência em aceitar o testemunho 

infantil como fonte de pesquisa confiável e respeitável. 

Já de acordo com Alanen  (2001, p. 75) está se abrindo um importante espaço 

para  

pesquisas que se iniciam com a suposição de que as crianças estão 

ativamente presentes na vida social, e seguem então para estudar suas 

vidas cotidianas, seus relacionamentos, suas vivências, suas 

identidades, seu saber e sua cultura. Muitos assuntos novos tornaram-

se pesquisáveis, e novas interpretações sobre as crianças e suas vidas 

foram acrescentadas ao saber existente.  
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Logo, para que seja possível chegar a uma compreensão das construções 

culturais em torno da infância, estudos são realizados com o objetivo de conhecer de 

maneira mais ampla a cultura infantil através do discurso da própria criança. Com isso, 

além de entrevistas, muitos estudos etnográficos podem ser encontrados. 

Nesta perspectiva, Ribeiro (2006) afirma, fundamentada em um estudo 

etnográfico realizado com crianças de 07 a 14 anos de idade de uma comunidade da 

Bahia, que as crianças compreendem que têm papéis sociais e de gênero distintos, 

sobretudo durante as brincadeiras em grupo, quando deixam aflorar as representações 

dos componentes sígnicos que expressam masculinidades e feminilidades. A autora 

pôde observar como o momento da brincadeira é expressivo para a presença de 

representações de gênero. 

A autora conclui que as crianças elaboram ideias sobre as relações sociais de 

sexo em seu meio e atuam umas sobre as outras como agentes socializadores, 

delimitando os espaços simbólicos de convivência próprios aos homens e às mulheres. 

Nas interações cotidianas no meio infantil, os atores sociais apresentam classificações 

que atendem aos tipos ideais na definição do que seja o comportamento adequado e 

esperado de meninos e meninas, reproduzindo as informações transmitidas pelos adultos 

e iniciando um ciclo em que surgem as construções sociais mais sofisticadas sobre sexo 

e gênero, sob formas simbólicas de gestos, modos de andar e falar, e brincadeiras de 

erotização do corpo. Segundo Ribeiro (2006), as crianças distinguem meninos e 

meninas de comportamento desejável, dizem com quem cada um/a deve andar. Receiam 

que surjam comentários sobre seus comportamentos – vindos dos adultos e dos próprios 

colegas – tanto em sentido depreciativo como malicioso. 

Ainda com foco nas brincadeiras, Menezes e Brito (2013) tratam da preferência 

das crianças ao escolher seus pares para brincadeiras. Apesar de observar correlação 

elevada entre o sexo da criança e o sexo do par preferido, o estudo indica que há uma 

preferência por estilos de brincar, e não tanto pelo sexo do parceiro, e que esta 

preferência antecede a formação grupal, de maneira que se conclui que o 

segregacionismo sexual decorreria do agrupamento por afinidade e não o inverso. 

É interessante notar a conclusão sugestionando motivações biológicas e 

evolutivas para a escolha das brincadeiras, ao afirmar que a escolha por atividades mais 
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turbulentas por meninos e por atividades domésticas por meninas pode não ser uma 

simples imposição cultural, mas remontar à toda estrutura orgânica dos sexos 

(especialmente o funcionamento hormonal) e à função de sobrevivência da espécie. 

Essa é uma conclusão contestável, visto que acaba formando uma generalização que não 

leva em conta as situações em que meninas preferem brincadeiras turbulentas ou em que 

os meninos brincam de casinha. Ou essa escolha “atípica” seria um problema hormonal? 

De uma perspectiva da educação, Filha (2012) aponta que as representações de 

gênero das crianças evidenciaram atitudes de conformidade às normas sociais e também 

de resistências e possibilidades de mudanças na construção de ser menino e ser menina. 

A pesquisa, realizada com crianças de uma escola pública no Campo Grande/MS, 

utilizou-se da contação de história do livro A menina e o menino que brincavam de 

ser...,que apontou como as cores rosa e azul tornaram-se marcas identitárias que 

definem um ideal de masculinidade e feminilidade. A partir de textos criados pelas 

crianças, observou-se que as crianças reproduzem a ideia de que o menino deve usar o 

azul e acostumar-se com ele, e a menina, com a cor rosa. A análise ainda levou a crer 

que há nas falas e condutas dos meninos um controle social mais pronunciado. Eles 

seriam mais vigiados e regulados para serem “homens de verdade”, o que mostra como 

a identidade biológica ainda está fortemente conectada com a identidade de gênero. 

Os resultados apontam que as representações de gênero estão fortemente 

carregadas com o que se espera convencional e historicamente das meninas: delicadeza, 

submissão, doçura, mas também de sensualidade e ousadia. Dos meninos espera-se: 

valentia, coragem, fortaleza, paixão. São eles que desbravam o espaço público, em 

detrimento das meninas, às quais ainda se reservam os espaços privados e domésticos. 

Além disso, ainda foi apontado no texto das crianças o modelo padrão de 

heterossexualidade, que está em conformidade com os resultados de outros estudos que 

mostram o medo dos meninos serem reconhecidos como “boiolas”, caso transgridam os 

padrões de brincadeiras esperados para o gênero masculino. 

Para além da escola, Pinto e Lopes (2009) analisam brincadeiras de crianças na 

rua, entendendo esta como um dos espaços de sociabilidade infantil. Através deste 

estudo, foi possível perceber que as brincadeiras ditas ‘tradicionais’ são perpetuadas, se 

mantêm neste espaço, a rua. Em se tratando da construção dos gêneros entre os 
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pequenos, de acordo com a realidade etnográfica investigada, as crianças apresentavam, 

enquanto brincavam, uma segregação tanto dos espaços ocupados como de suas ações, 

seus corpos. Era nítida a separação entre meninos e meninas, sendo as brincadeiras 

também consideradas próprias para cada grupo, as masculinas e as femininas. Em 

contrapartida, as autoras ressaltam que, ainda que sutilmente, é possível perceber que, 

por maior que seja a coerção para se comportarem como meninos e/ou meninas, 

algumas crianças manifestam desejos e escolhas para além do permitido pelo grupo ou 

pela cultura. Assim, concluem que as culturas infantis estão se (re)significando e que 

essas concepções acerca dos universos feminino e masculino podem tomar outro curso, 

de maneira que seja possível afirmar que não há posturas e comportamentos da ordem 

do natural. 

Além das brincadeiras, há também estudos focados nas representações de gênero 

que utilizam os brinquedos propriamente ditos em suas análises (KISHIMOTO; ONO, 

2008; PONTES; MAGALHÃES; MARTIN, 2008), considerando-se que os brinquedos 

são objetos semióticos, quer dizer, enquanto artefato cultural são objetos simbólicos da 

cultura, os quais se tornam essenciais nos processos de socialização, simbolização e 

subjetivação.  

Os brinquedos representam elementos de práticas sociais, assim como ideologias 

e sistemas de valores sociais. São tanto objetos para serem manipulados quanto objetos 

para serem lidos como textos, e, como tal, podem servir a uma análise crítica com base 

no gênero (PETERS, 2000, p. 37). 

O quadro panorâmico de pesquisas que levam em conta as brincadeiras e os 

brinquedos considera este como instrumento utilizado para a produção de gênero, uma 

vez que são utilizados “ativamente na construção de processos identitários dos sujeitos 

infantis” (BUJES, 2004, p.206). Logo, os brinquedos em sua dimensão discursiva estão 

impregnados de produção e imposição de significados. 

Bujes (2004, p.206), entende que  

[...] o brinquedo e de forma correlata as brincadeiras, enquanto 

manifestação da cultura vivida, estão envolvidos no processo de 

produção e imposição de significados. Isto significa dizer que a 

cultura está eivada de relações de poder que pretendem conduzir o 

processo de representação. 
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É assim que Veiga-Neto (2004, p.40) relaciona o brinquedo, enquanto artefato 

cultural, em uma forma que “está imbricada indissoluvelmente com relações de poder”. 

Para Bujes (2004, p. 211): 

É, portanto, a cultura que nos permite dar significado ao objeto 

brinquedo, atribuir-lhe um sentido. E a construção do seu significado 

se faz no âmbito das práticas discursivas, da linguagem. As 

representações de brinquedo, preexistentes, num determinado 

universo cultural terão, portanto, sobre crianças e adultos um forte 

papel modulador nos significados que estes mesmos sujeitos passam a 

atribuir a tais objetos. 

 

Dessa forma, os brinquedos estão imersos num universo cultural de relações 

sociais e de poder e são instrumentos frutíferos de análise de representações de valores, 

que portanto são formadoras de gênero. 

Em geral, nas metodologias das pesquisas até aqui revisadas, as pesquisadoras e 

os pesquisadores utilizam brinquedos considerados masculinos, femininos e neutros, e 

pedem para as crianças relacioná-los aos modelos de “meninos” e “meninas” 

apresentados. Crianças podem categorizar brinquedos por gênero a partir do processo 

que envolve a integração da criança em uma sociedade e cultura, ou seja, a interação, ou 

interlocução, com uma rede de enunciados sobre o assunto. 

Então, os brinquedos transmitem conteúdos simbólicos produzidos pela 

sociedade da qual fazem parte, incluindo as concepções de gênero. Como afirma 

Oliveira (1986, p. 50): 

 

Da conjugação de interesses entre indústria e empresas de 

publicidade, operam-se esforços no sentido de serem criadas sempre 

novas necessidades, cada vez mais elaboradas e requintadas. 

Brinquedos capazes de conferir status a quem os possui, 

transformando a propriedade em símbolo de diferenciação social. 

Criança alguma nasce cobiçando a propriedade, assim como nenhuma 

delas vem à luz nutrindo sentimentos racistas ou preconceituosos de 

classe. Esses, e outros modos de ser, ela os incorpora socialmente, nas 

relações sociais que se constroem na família, na escola, na sociedade. 

Não é desprezível o papel desempenhado pelos brinquedos nesse 

processo [...]. 
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Considera-se, então, que os brinquedos podem estimular a internalização de 

representações e modelos sociais dominantes. Um estudo de Carrano (1992) mostra 

como um menino gostava de brincar com o carrinho de rolimã que ele mesmo havia 

produzido, mas que não o considerava um brinquedo por não tê-lo comprado em uma 

loja. 

Dessa forma, os brinquedos representam as significações de como a sociedade se 

parece: seus papéis (relações de poder inscritas em papéis sociais), suas tecnologias 

(representação de ferramentas e instrumentos – carrinhos, trenzinhos, computadores e 

telefones de brinquedo, etc.), suas identidades e práticas sociais. 

Caldas-Coulthard e Leeuwen (2004) analisam brinquedos que representam seres 

humanos, comunicando significados específicos de gênero, como as bonecas Barbie e 

os Action man. Interessante notar que os meninos costumam brincar com os bonecos 

que representam ação e aventura, mas nunca com o Ken, ainda que este represente um 

homem. Na animação da Disney Toy Story 3 (2010), o boneco Ken discute com seus 

amigos que o “insultam” ao chamá-lo de “brinquedo de menina”.  

A autora e o autor afirmam que os brinquedos são interdiscursivos, visto que são 

posicionados dentro de discursos múltiplos, sobrepostos e mesmo conflitantes – os 

discursos da família, da escola e da publicidade, por exemplo. Além disso, têm elos 

intertextuais com outros meios de comunicação de massa, especialmente com as 

narrativas clássicas e modernas de todo tipo, como os livros, os filmes e as histórias em 

quadrinhos. 

Caldas-Coulthard e Leeuwen (2004)  apontaram, quanto ao design e movimento 

dos brinquedos, que as bonecas que representam o sexo feminino, como as bonecas 

Barbie, costumam ser feitas para assumir poses, pois não ficam em pé sozinhas, 

possuindo movimentos muito limitados, que os autores sugerem estar relacionados a 

uma ideia de posições submissas. Já os bonecos de ação, geralmente produzidos como 

representantes do sexo masculino, possuem mais possibilidades de movimento, ficam 

em pé sozinhos, às vezes até podem segurar objetos. Mesmo nas caixas dos brinquedos, 

esses bonecos são geralmente colocados em cenários ao ar livre, enquanto as bonecas 

são colocadas em lugares que remetem à vida doméstica. 
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Além disso, Caldas-Coulthard e Leeuwen (2004) também discutem o texto 

descritivo dos brinquedos, que frequentemente relacionam brinquedos tipicamente 

masculinos com relações de poder e super habilidades, enquanto as bonecas 

representantes do sexo feminino costumam aparecer associadas a profissões e papéis 

femininos estereotipados tais quais bailarinas, mães, professoras, enfermeiras etc. Disso, 

a pesquisa conclui que no mundo dos brinquedos, divisões de gênero se perpetuam em 

suas representações. Enquanto os homens têm a ver com o mundo público e são 

orientados para a ação, possuindo poderes superiores, o mundo das mulheres, por outro 

lado, está ligado à domesticidade: as mulheres são avaliadas em termos de valores 

estéticos e geralmente estão envolvidas com as profissões humanitárias e educacionais. 

Dessa forma, concluem que os brinquedos são repositórios de valores sociais que 

podem determinar o modo como a criança vê o mundo. 

Outra análise que leva em conta o papel do brinquedo na formação das 

representações de gênero na infância é a pesquisa realizada em uma creche na Bahia, 

com crianças de 3 a 4 anos de idade (CRUZ, SILVA e SOUZA, 2012). A partir da 

observação da interação das crianças com seus brinquedos, e de perguntas feitas a elas, 

concluiu-se que as escolhas das crianças pelos brinquedos estão atreladas ao papel que 

homens e mulheres ocupam na sociedade, em que o universo feminino cabe o cuidado 

do lar, da família, como também a ênfase na beleza, como por exemplo, brincar com a 

boneca, o aparelho de jantar, o conjunto de xícaras, produtos de beleza, enquanto aos 

homens cabe o universo da rua, como dirigir o carro, jogar a bola, atividades que 

envolvem a força física etc. 

Assim,os brinquedos são representativos de traços da cultura, traços que mostram a 

naturalização dos atributos do ser homem e do ser mulher, em que é cobrado um 

comportamento “adequado” que é construído na e pela cultura (BROUGÈRE, 1995), a 

criança que foge a esse padrão tido como o “ideal” é recriminada. Assim como Brougère 

(1995, p. 211) aponta: 

 

É, portanto, a cultura que nos permite dar significado ao objeto 

brinquedo, atribuir-lhe um sentido. E a construção do seu significado 

se faz no âmbito das práticas discursivas, da linguagem. As 

representações de brinquedo, preexistentes, num determinado 

universo cultural terão, portanto, sobre as crianças e adultos forte 

papel modulador de significados que estes mesmos sujeitos passam a 

atribuir a tais objetos. 
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Assim, a cultura é entendida como produto humano ao mesmo tempo em que é 

produtora do humano (BROUGÈRE, 1995). As práticas constituidoras de cada cultura e 

época vão elegendo o brinquedo considerado adequado para o menino e para a menina. 

Nesse sentido, o brinquedo tem uma função social e está impregnado de significados e 

construções que vão sofrendo variações históricas e culturais, visando os 

disciplinamentos dos corpos para desempenhar papéis “desejáveis” (BROUGÉRE, 

1995). 

O brinquedo, dessa forma, pode ser considerado um pedaço de cultura que a 

criança tem a seu alcance. Ao manipular o brinquedo, a criança está sendo levada à ação 

e representação, a criar e a reproduzir, e, assim, à construção de seu modo de pensar o 

mundo.  

Nesse sentido, o foco dos estudos a respeito da construção do gênero através das 

brincadeiras deve estar nas condições sociais e culturais que influenciam as relações de 

gênero conforme se desenvolvem em tempos e espaços particulares. Repensar o uso do 

brinquedo pelas crianças não significaria inverter os papéis de gênero e suas 

delimitações em brinquedos, mas sim em poder transitar entre as diversas possibilidades 

de brincadeiras. Logo, os discursos sobre o brinquedo precisam ser discutidos em 

relação ao poder, uma vez há tantos discursos políticos que terminam aprisionando, 

regulamentando e controlando a criança desde o nascimento. 

Azevedo (2003) aponta o papel incisivo dos brinquedos e brincadeiras quanto à 

formação das subjetividades e das identidades de gênero. A autora argumenta que 

brinquedos e brincadeiras considerados próprios para o sexo masculino – andar em 

carrinhos, bicicletas, andar de skates etc., atividades que são externas à casa e menos 

controladas pelos familiares – podem estar contribuindo para o desenvolvimento da 

independência, ousadia, coragem, perseverança etc., nos meninos. Por outro lado, as 

meninas, por não estarem vivenciando essas experiências, podem estar sendo menos 

estimuladas quanto ao desenvolvimento dessas características de personalidade. A 

pesquisadora afirma ainda que parece evidente que as crianças, desde as primeiras séries 

do ensino fundamental, internalizam fortemente crenças sobre o gênero e, assim, 

reforçam preconceitos quanto à questão do uso de brinquedos. 
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Portanto, vê-se como as representações de gênero vão sendo construídas ao 

longo da vida das crianças, em um processo que perpassa diversas instituições, desde a 

escola e a família, mas também com uma importante participação da mídia. 
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CAPÍTULO 2 

 

O GÊNERO E A PUBLICIDADE 

 

Tendo por base os postulados teóricos sobre gênero e identidades propostos 

previamente, neste capítulo segue-se considerações que relacionam estes temas ao 

consumo e à publicidade. 

 

2.1  Sociedade de Consumo e Indústria Cultural 

 

A partir do surgimento do modo de produção industrial e de todas as mudanças 

estruturais a ele atreladas, a sociedade moderna ocidental abriu-se para a emergência da 

sociedade de consumo contemporânea e, consequentemente, da indústria cultural.
2
 No 

século XX, um período de extremo avanço tecnológico, a produção cultural se acentua e 

surgem diferentes mídias para se reproduzir e distribuir o discurso ideológico 

possibilitando, assim, a incorporação da necessidade de consumo, geradora de 

mercadorias próprias para a venda, no âmago da produção cultural que antes visava 

ampliar a autonomia e o poder crítico dos indivíduos. Há vários exemplos da 

necessidade de consumo incorporada às mídias, contudo, a ascensão e manutenção do 

estado nazista é aquela que irá inspirar Max Horkheimer e Theodor Adorno (1985) a 

redigir e publicar o ensaio Dialética do Esclarecimento, no qual defendem a tese de que 

toda a cultura de massa é idêntica e possível graças ao surgimento da indústria cultural.  

Reinterpretando as ideias de Adorno e Horkheimer, mas estendendo seus 

conceitos e reinterpretando a sociedade e suas mudanças, Michel Foucault percebe que 

essas transformações, surgidas no século XIX e efetivadas no século XX, estão 

diretamente relacionadas a um deslocamento das relações de poder com o intuito de 

“moldar” toda a produção artística e cultural de modo que elas assumam padrões 

facilmente reproduzíveis e, ao mesmo tempo, com um processo singularização de 

                                                           
2
De acordo com Adorno e Horkheimer, a indústria cultural emerge da possibilidade de se tratar como 

semelhante tudo aquilo vinculado à cultura contemporânea. Suas mídias – o rádio, o cinema, as revistas, a 

televisão, a internet, etc. – constituem um sistema no qual se estabelece uma coerência de consumo, sendo 

que cada mídia é coerente em si mesma e coerente com o conjunto.  
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grupos de indivíduos. A sociedade industrial faz com que o sujeito se subverta, que se 

torne parte de uma massa homogeneizada garantindo sua máxima utilidade, assim, 

garante também o controle da coleção de individualidades, admitindo apenas um espaço 

limitado de subjetividade e individualidade. “Não cabe mais o controle da multidão 

unificada em processo de assujeitamento, ao modelo panóptico de Jeremy Bentham, 

mas sim a tentativa de controle sobre uma coleção de individualidades separadas”( 

FOUCAULT, 1987, p. 177) 

 

Como observado pelo filósofo, na sociedade contemporânea não faz sentido 

combater as diferenças, trata-se de incorporar os diferentes grupos concedendo-lhes 

certa autonomia incentivando a ânsia pela singularidade individual. É o diferente que 

passa a noção de identidade particular. Por isso mesmo que a sociedade disciplinar 

precisou modificar a lógica da produção, direcionando-se para uma produtividade 

baseada em múltiplas especialidades, considerando as diferenças individuais. 

Dessa forma, modifica-se o espaço da produção de significados, levando a uma 

necessidade de se produzir muito mais diversificadamente, de maneira que o 

consumidor possa ter a sensação de escolha sobre os produtos e bens de que precisa (ou 

não). Assim, as práticas consumistas passam a ter valor de individualização, uma vez 

que o consumidor, ao tomar uma decisão diante da variedade de bens, está simbólica e 

estrategicamente decidindo sobre sua inconstante identidade, que se redefine a cada 

nova escolha. 

Logo, a sociedade de consumo está relaciona ao desejo de “obter” como maneira 

de “ser”, de forma que o sujeito encontra-se constantemente atormentado pela 

necessidade insaciável de adquirir, o que acaba levando à frustração de não conseguir 

ser inteiro por meio da mais recente aquisição. Consumir não é simplesmente comprar, 

mas pertencer a um meio em particular. 

A publicidade desempenha seu papel ao engrossar o discurso do indivíduo 

agente no processo de identificação social, na adesão a um mundo, atrelando marcas 

identitárias a atos de consumo, pregando maneiras de sentir e exigindo maneiras de 

viver. 
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Ou seja, as práticas de consumo, ou mais especificamente as escolhas de 

consumo, produzem significados e definem identidades, permitindo aos sujeitos a 

expressão de sua subjetividade. Essas práticas fazem parte do imaginário social, dão a 

ilusão momentânea ao indivíduo de saber quem é e onde pertence. 

 O valor dos bens está muito mais no simbólico do que no material. São eles que 

compõem a imagem que se espera passar, a impressão que se quer causar, a identidade 

que se pensa ter. 

A crônica “Lixo”, de Luís Fernando Veríssimo (2002, p. 122), ilustra a maneira 

como os bens dizem quem os sujeitos são. Os vizinhos, que nunca haviam trocado 

palavra, conhecem detalhes da vida um do outro através de espiadas ocasionais no lixo. 

Quer dizer, a partir dos atos de consumo, foi possível entender o universo particular de 

cada um. 

A publicidade vai agir em cima desse vício da sociedade de consumo, mirando 

precisamente na necessidade de cada um, desdobrando-se para atingir até o mais 

indiferente, trabalhando para comunicar-se com o íntimo das diversas identidades 

residentes da sociedade pós-industrial. 

O problema é quando o público-alvo da publicidade deixa de ser apenas aquele 

com o poder de compra, para atingir até o “menor” dos consumidores, aquele que ainda 

está em processo de construção de identidade, aquele que não sabe o que é publicidade, 

que não sabe que não é inteiro, tampouco sabe que é um dos indivíduos-consumidores. 

No cenário atual, uma das maiores preocupações em relação às crianças diz 

respeito à influência que elas sofrem dos meios de comunicação e das novas 

tecnologias. Macneal (1999 p.16) aponta três fases do consumo infantil. Em primeiro 

lugar as crianças são situadas como mercado primário de consumo, já que consomem 

produtos criados e intencionalmente direcionados a elas – brinquedos, doces, games, 

histórias em quadrinhos, fast foods, etc.; em segundo lugar, as crianças são 

influenciadas a comprar, opinando a respeito do que querem ou incentivando os 

produtos a serem consumidos pela família; em terceiro lugar as crianças são o mercado-

futuro, isto é, um adolescente e um adulto que consumirá produtos de marcas que 

conheceu ainda na infância.  
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2.2 Publicidade  

O que se tem em termos de bibliografia a respeito da publicidade, desde estudos 

das Ciências Sociais até os Estudos da Linguagem, está de acordo com uma abordagem 

que leva em conta que a propaganda é um meio divulgador de cultura, além de 

configurar como espaço de produção de sentidos. 

Iara Beleli (2007) aponta que a justificativa dos publicitários para a difusão de 

determinados modelos remete ao “espelho da sociedade” – como se mostrassem apenas 

aquilo que o consumidor deseja ver, de maneira que não assumem a responsabilidade 

pela mediação entre a realidade e um projeto da realidade.  

Os publicitários utilizam a estratégia da evocação da experiência, de maneira que 

se subentenda autenticidade, para atrair a atenção dos consumidores ao realizar 

identificações entre a vida cotidiana e o que os produtos anunciados estão oferecendo. 

Para tanto, a propaganda precisa oferecer a impressão de que é o consumidor quem 

escolhe livremente um modo de ser. Assim, uma questão central seria em que medida 

essa ‘livre escolha’ está informada por modelos estabelecidos, provocando um 

assujeitamento aos padrões socialmente aceitos. (BELELI, 2007).   

Se esses modelos estão sendo utilizados de maneira a estabelecer uma relação de 

intimidade com o consumidor, é com o intuito de que estes se encontrem nas imagens 

que são mostradas. Para o consumidor se identificar com uma marca ou produto, as 

peças publicitárias trabalham com uma identificação com certos modelos que reforçam 

identidades. É por isso que Beleli (2007) afirma que o corpo na publicidade é 

fundamental para esse processo de identificação associado a formulações de gênero e 

sexualidade.  

Freitas (2005) afirma que a publicidade não só divulga modelos corporais como 

os vende como se fossem produtos. Ela assume a mesma posição que Butler (2003), que 

defende a noção de corpo discursivo, que existe em virtude da linguagem, inserido no 

contexto da performatividade. Na perspectiva da autora, corpo não é considerado uma 

“superfície pronta à espera de significação, mas um conjunto de fronteiras, individuais e 
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sociais, politicamente significadas e mantidas” (BUTLER, 2003, p. 59, apud FREITAS, 

2005, p. 29).  

Beleli (2007, p.2) ainda reitera que há nas campanhas uma evocação da 

diferença, pautada por valorizações de determinados corpos, situações e eventos, o que 

acaba criando estereótipos. A autora aponta que “diferença, nesse sentido, deve ser 

entendida como a designação do outro, que distingue categorias de pessoas a partir de 

uma norma presumida”. 

 

2.2.1 Publicidade infantil 

 

Atualmente, sabe-se que a sociedade está sob forte influência da ideologia do 

consumo. As empresas constantemente fazem uso de recursos comerciais que garantem 

a procura de seus produtos no mercado, de maneira que o discurso publicitário possui 

diversas estratégias enunciativas e discursivas que agem para seduzir os consumidores. 

É nesse cenário que teve início uma grande preocupação e várias discussões na 

sociedade em geral a respeito do discurso publicitário dirigido às crianças. Considera-se 

que as empresas frequentemente utilizam mecanismos inapropriados para despertar o 

desejo de consumo nas crianças. 

A inquietação se baseia no reconhecimento do público infantil, nas últimas 

décadas, como um dos mercados mais visados na sociedade de consumo 

contemporânea. Nesse sentido, a infância passa a se situar em uma nova categoria 

social: consumidores. Cada vez mais as crianças ocupam lugar significativo na mídia, o 

que provoca um crescimento do investimento no marketing infantil que tem impactado 

a constituição da identidade infantil contemporânea. Destacam-se, por sua importância 

social e econômica, os efeitos nas relações familiares entre pais e filhos (BRITO, 2005; 

HENNIGEN & GUARESCHI, 2002), a erotização precoce e o consumismo excessivo 

(INSTITUTO ALANA, 2009; NETTO; BREI; FLORES-PEREIRA, 2010), o 

endividamento e, não menos importante, o engano propriamente dito das táticas 

persuasivas. 

Assim, como outras instituições autorizadas no processo de construção e 

transmissão de valores sociais às crianças, o discurso da mídia atualmente também 
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educa crianças na medida em que as insere na cultura, no social. É assim que a 

publicidade dirigida a crianças tem sido um assunto alvo de debate insistente ao longo 

dos últimos anos. Os publicitários têm investido quantias cada vez maiores neste 

segmento, uma vez que houve a percepção da enorme dimensão do mercado infantil. 

Segundo matéria da Folha de São Paulo
3
, calcula-se que o mercado de produtos infantis 

movimente mais de R$ 50 bilhões por ano no Brasil. Da mesma forma, pais, mães, 

educadoras e educadores e a sociedade em geral, passam a se interessar sobre como a 

publicidade dirigida a crianças realmente é.  

Soares (2009) vai delineando algumas conclusões a respeito do comportamento 

de consumo das crianças. Ela afirma que é um comportamento que começa a se 

desenvolver ao longo da infância, prolongando-se pela adolescência; e que se 

desenvolve ao longo de vários estágios, começando com uma habilidade básica para 

distinguir os anúncios dos restantes programas, e, consequentemente, avançando para o 

entendimento central de que a publicidade tem um intento persuasivo, de maneira que 

termina com um sofisticado ponto de vista sobre o tema.  

A criança não pode ser classificada como tão somente indefesa diante das 

estratégias às quais estão expostas, sendo antes altamente condicionada por aspectos 

como: contexto, experiências vivenciadas e desenvolvimento cognitivo. 

As estratégias de persuasão na mídia voltada para o consumo estão cada vez 

mais complexas, especialmente com o advento da Internet. As fontes acessíveis de 

informação alcançam diversas classes e tipos de consumidores, das formas mais 

diversas e frequentemente sutis.  

Iglesias, Caldas e Lemos (2013) apontam que o público infantil se encontra 

especialmente vulnerável ao marketing por uma dificuldade em perceber a intenção 

persuasiva que motiva a propaganda. Eles apontam que  

crianças de até seis anos não reconhecem a diferença entre um 

programa de televisão e uma peça publicitária, enquanto crianças com 

até 12 anos não são capazes de compreender com clareza o objetivo de 

uma propaganda, nem de perceber sua(s) estratégia(s) de persuasão 

para o consumo (Andronikidis & Lambrianidou, 2010). Por outro 

lado, existem ainda evidências de que a credibilidade atribuída às 

                                                           
3
Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1463214-veto-a-publicidade-infantil-

gera-crise.shtml> Acessado em 01/03/2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1463214-veto-a-publicidade-infantil-gera-crise.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/06/1463214-veto-a-publicidade-infantil-gera-crise.shtml
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propagandas diminui com a idade (D'Alessio, Laghi, & Baiocco, 

2009; Priya, Baisya, & Sharma, 2009). (IGLESIAS, CALDAS & 

LEMOS, 2013, p. 135) 

Portanto, as estratégias de marketing estão constantemente influenciando as 

escolhas do consumo infantil, como é o caso da má alimentação e o consequente 

problema de sobrepeso, visto que constantemente alimentos não saudáveis estão sendo 

expostos na mídia. Considerando a quantidade de televisão que as crianças assistem, 

pode-se imaginar quantas vezes suas escolhas nutricionais foram influenciadas pela 

publicidade (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2011; 

INSTITUTO ALANA, 2009).  

Como resultado de muitas pesquisas, descobriu-se que a criança brasileira, por 

exemplo, é a que mais assiste à televisão no mundo, chegando a passar mais de três 

horas e meia por dia diante do aparelho. Constata-se, atualmente, uma mudança 

significativa na vivência da infância e adolescência, principalmente devido ao acesso 

diário e prolongado ao computador e à televisão. Observa-se também que, no decorrer 

das programações televisivas e nas páginas da Internet, ações publicitárias voltadas a 

esse segmento estão cada vez mais presentes (SAMPAIO, 2004). 

Como as crianças estão assumindo um papel cada vez mais importante nas 

decisões de consumo familiar (em função de sua crescente influência e autonomia na 

escolha dos produtos adquiridos), o mercado de alimentos infantis age sobre 

necessidades muitas vezes contraditórias de unir a preocupação dos pais sobre alimentos 

saudáveis e o desejo das crianças por alimentos saborosos. A publicidade e o processo 

de comercialização voltados à infância não estão somente focados por empresas que 

fabricam e/ou comercializam brinquedos, filmes e vestuários, mas também, e muito 

fortemente, pelo segmento de produtos alimentícios. Henriques (2008) destaca que o 

excesso de comerciais voltados ao público infantil de alimentos pouco nutritivos ou fast 

foods, na mídia brasileira, gera o consumo exagerado de tais produtos nas crianças e tem 

ligação direta com o aumento do número de crianças obesas. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Interscience – A Influência da 

Criança na Compra (INSTITUTO DE PESQUISA TNS  INTERSCIENCE, 2003), as 

crianças brasileiras influenciam cerca de 80% das decisões de compra de uma família. 

Dentre as categorias de produtos mais suscetíveis à influência dos filhos estão os 



42 

 

produtos alimentícios industrializados. Para Engesveen (2005), as crianças representam 

uma oportunidade bem explorada pelos profissionais de comunicação e marketing para 

alcançar toda a família, devido ao seu considerável "poder de importunação. Desses 

produtos industrializados, estão no topo da influência a compra de biscoitos e bolachas 

(87%), refrigerantes (75%), salgadinhos (70%), seguidos de achocolatados, 

balas/chocolates, iogurtes, macarrão instantâneo, cereais e sorvetes: “São consumidores 

de palmo e meio, mas cada vez têm maior poder de influência junto dos pais.” 

(HENRIQUES,1999, p.20) 

As crianças têm sido expostas cada vez mais cedo a esse tipo de alimentação 

seja pelo aumento da jornada de trabalho dos pais, ou pela falta de opções saudáveis nas 

escolas ou ainda pelo bombardeio de propagandas de produtos alimentícios que 

influenciam negativamente suas escolhas alimentares. A propaganda de alimentos tem 

sido foco de discussões entre especialistas da área de saúde, uma vez que existem fortes 

evidências de que a mídia televisiva influencia as preferências alimentares da sociedade.  

Desta forma, entra em pauta a questão da regulamentação da propaganda de 

certos produtos que poderiam ser prejudiciais à saúde, de maneira que se possibilitasse 

um melhor controle das pessoas sobre comportamentos inadequados à sua saúde.  

De acordo com Souza e Révillion (2012), os índices de crianças com sobrepeso 

são “uma tendência que acompanha o crescimento do volume investido no marketing 

infanto-juvenil pela indústria alimentícia”. Pesquisa realizada pela Associação 

Brasileira de Agências de Publicidade, em 2003, aponta o Brasil como o terceiro país 

em investimentos em publicidade no mundo. O problema é que a maior parte da 

publicidade de alimentos destinada ao público infantil trata de alimentos não saudáveis.  

Schor (2009) mostra a partir de duas pesquisas - uma sobre anúncios e 

comerciais para crianças e outra sobre a avaliação do impacto da cultura do consumo 

nas crianças, com reflexos em sentimentos como depressão, autoestima, ansiedade e 

qualidade da relação com os pais - como a propaganda e o marketing infantil 

influenciam as crianças, utilizando-se de estratégias nem sempre transparentes. A autora 

cita um estudo de Cotugna e Gamble (1999), no qual fica evidenciado que, entre 353 

anúncios que iam ao ar nas manhãs de sábado nas redes com programação infantil, 63% 

eram de alimentos processados, como salgadinhos, fast food e refrigerantes. Foram 
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examinados 25 anos de anúncios na manhã de sábado e, com exceção de alguns 

anúncios de serviços públicos, “não havia nenhum anúncio de frutas ou de vegetais” 

(SCHOR, 2009, p.124). 

Isso tudo mostra como a publicidade consegue afetar as decisões do público 

infantil, que se encontra particularmente vulnerável às estratégias persuasivas de 

marketing, mas que possuem eles próprios suas estratégias para persuadirem os pais a 

aceitarem suas escolhas, mesmo que se tratem de produtos que sabidamente não fazem 

bem à saúde, como se vê acontecendo com os produtos alimentícios. 

Por outro lado, apesar de serem mesmo mais vulneráveis à publicidade do que os 

adultos, são também sujeitos inseridos nas redes de enunciados que incluem os anúncios 

publicitários. As crianças decidem o que querem e quando querem, tomam decisões,  

são também consumidores.  

No entanto, talvez vivamos em um contexto de superproteção à criança. É por 

isso que há um debate informal, de pais, a respeito do tipo de regularização da 

publicidade infantil no Brasil. A página no Facebook “Infância livre de consumismo”
4
, 

com mais de noventa mil “curtidas” em março de 2015, chama a atenção da população 

para as falhas da autorregulação da publicidade infantil no Brasil. A página afirma que 

Gilberto Leifert, presidente do Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar), 

acredita que a publicidade para crianças pode ter um papel educativo, e cita a seguinte 

afirmação atribuída a Leifert: 

o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária recomenda 

que a publicidade seja um fator coadjuvante na formação de crianças, 

respeitando a ingenuidade e inexperiência dos menores. Essas 

recomendações são contribuições muito mais efetivas à formação dos 

futuros consumidores do que a simples proibição das mensagens. 

Essa posição é polêmica. “A publicidade não tem nenhuma função educativa e 

sim comercial. Se o setor publicitário se dispuser a educar não vai fazer direito, porque 

não é essa sua função”, diz Marcos Pó, assessor técnico do Instituto de Defesa do 

Consumidor (Idec), em entrevista. Também José Romão, doutor em direito 

constitucional, fala em entrevista realizada para a TV Senado, que não acredita na 

                                                           
4
Disponível em https://www.facebook.com/InfanciaLivredeConsumismo Acesso em 01/03/2015 

https://www.facebook.com/InfanciaLivredeConsumismo
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autorregulamentação da publicidade, e sim na co-regulamentação, que implica a 

participação da sociedade. 

O projeto de lei nº 5921, de 12 de dezembro de 2001, sobre regulação da 

publicidade infantil, chegou à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC) no dia 19 de setembro de 2013. No site da Câmara de Deputados
5
 vê-se que o 

projeto inicial foi proposto pelo deputado Luiz Carlos Hauly em 12 de dezembro de 

2001. Ele acrescenta um parágrafo ao artigo 37 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências”, proibindo 

a publicidade/propaganda para a venda de produtos infantis. 

Segundo Filipa Gaspar Ferreira (1999), é em torno de 3 ou 4 anos de idade que 

as crianças podem ser consideradas “consumidores”, e é justamente a partir dessa idade 

que a publicidade passa a se dirigir diretamente a elas, tanto no que diz respeito a 

produtos especificamente infantis, quanto aos produtos de consumo familiar, 

considerando-se a importância da criança nas decisões de compra da família. 

A criança está mergulhada num mundo de fantasia, diversão e brincadeira, que é 

um contexto que se acentua em momentos também ligados à fantasia, como Natal, 

Páscoa, Dia das Crianças, de maneira que as empresas aproveitam ao máximo essas 

épocas para obterem algo a mais das crianças, que acabam manifestando seu 

comportamento impulsivo.  

De acordo com David Buckingham (2000), as crianças podem mesmo ser vistas 

como uma audiência exigente, difícil de alcançar e de satisfazer. Não as considera 

vítimas passivas da cultura comercial, mas como verdadeiros consumidores. Não se 

trata de renegar o enorme poder influenciador da mídia e da publicidade, pois sem 

dúvida as crianças formam um grupo suscetível a esse tipo de influência, mas é preciso 

dimensionar a importância da criança no mercado de consumo levando em consideração 

não só a comunicação televisiva e as mensagens publicitárias, mas também as relações 

sociais que ela estabelece com o mundo, a escola, os pais, enfim. 

                                                           
5
Disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=43201Acesso em 

01/03/2015 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=43201
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Segundo Canclini (1999, p.59), “hoje vemos os processos de consumo como 

algo mais complexo do que uma relação entre meios manipuladores e dóceis 

audiências”. O que o autor propõe é uma definição de consumo baseado em processos 

socioculturais, quer dizer, os consumidores se apropriariam do comércio de produtos e 

serviços para satisfazer necessidades culturalmente fixadas.  

Para além da simples acusação contra a publicidade e a mídia, é preciso também 

entender os contextos que influenciam as necessidades de compra e as identificações 

dos consumidores com os anúncios. 

 

 

2.3  Representações de gênero na publicidade infantil 

 

No cenário atual de trabalhos realizados sobre o gênero especificamente na 

publicidade infantil, considera-se as propagandas como artefatos culturais que 

contribuem para a formação de identidades de meninos e meninas, especialmente no 

que se refere às questões relacionadas ao gênero, ao transmitir o que se poderia 

considerar “ensinamentos” de determinadas formas consideradas “normais” de ser um 

menino ou uma menina na sociedade, como afirma Canclini (2006), argumentando que 

as identidades, no mundo contemporâneo, cada vez mais se organizam por meio do 

consumo. 

Há uma preferência pela análise de informes publicitários em revistas infantis e, 

especialmente, em propagandas televisivas.  

Em uma investigação realizada a partir de 11 propagandas veiculadas pela Rede 

Globo no mês de outubro, no qual é comemorado, no Brasil, o dia das crianças, Bianca 

Salazar Guizzo (2005) aponta que, no conjunto de propagandas, as diferenças entre 

meninos e meninas são bastante salientadas em função do tipo de ação em que cada um 

desses dois grupos é mostrado. De um modo geral, as ações desenvolvidas nas 

propagandas protagonizadas pelos meninos envolvem situações de força, aventura, 

perigo e agilidade. Entretanto, as protagonizadas por meninas dizem respeito 

essencialmente ao cultivo da beleza, o culto à maternidade e o apelo à domesticidade. 



46 

 

Semelhantemente, Freitas (2013) analisa peças publicitárias que apareceram na 

televisão na época do dia das crianças, entre os anos 2000 e 2010, tanto na Rede Globo 

quanto no SBT. A autora conclui que as meninas são representadas em um mundo 

sentimental, de preocupações com a vida doméstica, romântica e com a aparência, cuja 

trilha sonora segue uma linha lenta ou que lembre o espaço das academias. Por outro 

lado, em peças destinadas aos meninos, a trilha sonora é “alucinante” e o espaço é o da 

ação e o do perigo. Ou seja, representações de estereótipos tradicionais que reforçam a 

polarização dos papéis de gênero. 

Essas pesquisas apontam que as representações de gênero às quais as crianças 

estão sendo expostas dizem respeito a noções patriarcais tradicionais de gênero, e, 

também, mostram como a noção de diferenças biológicas entre gêneros continua a 

preservar as desigualdades dentro das quais o sistema econômico capitalista se baseia. 

Esse espaço da mídia mostra-se importante para a formação e subjetivação de 

meninos e meninas, que crescem ouvindo a ideia de que há um tipo ideal de infância, 

que é aquela que se enquadra nos padrões repetidamente apresentados para elas, ditando 

o que é coisa de menino e o que é coisa de menina, reforçando e mesmo incentivando o 

comportamento transgressor, viril e violento para os meninos, em uma espécie de 

representação do “homem de verdade”. 

Quanto às mulheres, um estudo que utiliza as bonecas Barbie, Susie e The Braz, 

analisa como a identidade feminina vem sendo representada pela mídia tanto no Brasil 

quanto nos Estados Unidos e aponta que as bonecas, enquanto artefatos de 

representação feminina, dissemina padrões de beleza, juventude e felicidade irreais. 

Além disso, outro aspecto muito discutido em relação a esse tipo de bonecas é a 

questão da erotização precoce das meninas. Outros produtos como sandálias de salto 

alto e kits de maquiagem para crianças acabam produzindo uma conotação erótica em 

meninas de pouca idade. O estudo “A Influência do Marketing na Erotização Precoce 

Infantil Feminina” (BREI; GARCIA; STREHLAU, 2011) mostra que é possível 

encontrar em lojas produtos como sutiãs com enchimento e saias curtas ofertadas ao 

mesmo público. 

Os autores desse estudo também realizaram observações em festas e eventos 

infantis, notando que muitas das meninas presentes, de fato, estavam maquiadas e 
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usavam sapatinhos de salto. Observam que as crianças desejam e consomem produtos 

com apelo erótico/sensual livremente, muitas vezes com o consentimento de seus pais, e 

concluem que esse apelo erótico dos produtos e serviços destinados à crianças pode 

trazer consequências que afetem a formação da personalidade e o comportamento adulto 

futuro das crianças, que acabam tendo a fase da infância cada vez mais encurtada. 

Poder-se-ia mesmo situar essas reflexões no contexto da pedofilia, como 

apontam Flores, Júnior, Santos, Teixeira e Teixeira (2011), cujo estudo analisa duas 

peças publicitárias, dentre as quais se encontra a marca de roupas Lilica Ripilica. Em 

um outdoor, a imagem de uma criança, em torno de cinco anos de idade, que segura nas 

mãos um doce e tem o rosto sujo de açúcar e creme, olhando diretamente para a câmera 

com um meio-sorriso nos lábios. Ao lado, as palavras “Use e se Lambuze”. Os autores 

consideraram que a mensagem, apesar de ter como alvo principal a criança, pode, 

mesmo que indiretamente, influenciar também os adultos, incentivando a pedofilia. O 

slogan, “Use e se Lambuze”, em conjunto com o teor sensual da imagem, transforma a 

criança em objeto sexual disponível e vulnerável aos adultos.  

Com isso, mostra-se que o início precoce da erotização e o ingresso na vida de 

consumidor cada vez mais cedo na infância, somados à oferta de produtos específicos, 

tornam cada vez mais estreita a relação entre erotização e consumo. 

As pesquisas acabam apontando para a mesma direção da exposição das meninas 

a uma regra de domesticidade, docilidade, submissão e vaidade, enquanto aos meninos é 

apresentado um contexto de liberdade e de ação, o que acaba exigindo desses meninos 

coragem e espírito aventureiro que muitos podem não possuir. Mas os transgressores, 

infelizmente, ainda são vítimas de piadinhas, uma vez que a sociedade se insere em um 

contexto de controle dos corpos, poder exercido não apenas pelas grandes instâncias, 

mas também no ambiente cotidiano, em cada uma dessas piadinhas que servem também 

em favor do controle e regulamentação dos corpos desde a infância, para que cresçam 

produtivos. 

Willis (1995) argumenta que a maioria das lojas de brinquedos está organizada 

de modo a manter “[...] a distinção rígida dos sexos segundo diretrizes específicas: 

Barbies, My Little Ponies e She-Ras num corredor; He-Man, Transformers, Thunder-

Cats em outro” (WILLIS, 1995, p. 36).  
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Logo, considerando que o gênero é construído de forma relacional, nas relações 

que se estabelecem entre o masculino e o feminino (e entre masculino e masculino; 

feminino e feminino) (SCOTT, 1995), pode-se dizer que a classificação de artefatos 

como sendo de meninos ou de meninas acaba por regular e normatizar as identidades de 

gênero. 

Desse modo, pode-se dizer que os corpos são generificados, entre outros 

elementos, pelas marcas que a cultura neles inscreve, através de condições históricas, 

sociais e culturais de cada época.  

Vale ressaltar que, para Louro (1997), as identidades de gênero seriam as formas 

pelas quais os sujeitos se identificariam histórica e socialmente como masculinos e 

femininos. A partir das configurações da sociedade do consumo, há um processo de 

reforço das identidades de gênero, marcadas por relações de poder. 
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CAPÍTULO 3 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE PODER, GÊNERO E 

BRINCADEIRAS 

 

A partir das considerações realizadas nas seções anteriores, o seguinte capítulo 

tece relações entre os conceitos foucaultianos de poder e resistência e os enunciados de 

gênero praticados nas brincadeiras. 

 

3.1  Poder e micropoderes 

 

Para Foucault, a questão do poder deve ser entendida como uma relação de 

forças. Ele aponta três formas de exercício de poder existentes na Modernidade: o poder 

soberano, o poder disciplinar e o biopoder. De acordo com Gallo (2006): 

 

Eles não se excluem, mas se complementam. As tecnologias 

disciplinares são construídas no âmbito mesmo da soberania como 

uma forma de domar os corpos dos indivíduos, como uma forma de 

introjetar a dominação.  Podemos dizer então que a própria noção 

moderna de indivíduo é um efeito de exercícios de poder, pois é o 

disciplinamento que faz com que o indivíduo emerja. As instituições 

disciplinares começaram a tomar forma a partir do século dezessete e 

se consolidaram durante o dezoito. É no final deste século que 

começou a se delinear a tecnologia do biopoder, quando a disciplina já 

cumpriu seu papel de individuação. E o biopoder permitirá o exercício 

sobre um novo corpo político:a população. É o biopoder que 

possibilita a governabilidade dos povos. (GALLO, 2006, p. 257) 

 

Foucault traça uma trajetória da história do poder, começando pelo poder 

soberano na Idade Média. O monarca detinha o poder por uma explicação divina, o que 
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lhe conferia um poder acima de tudo e todos. Ele tinha o direito de fazer morrer ou 

deixar viver o indivíduo. 

No entanto, nos séculos XVII e XVIII surge outra forma de poder que objetiva 

não apenas o indivíduo, mas a massa, que é o poder disciplinar. Claro que uma forma de 

poder não substitui a outra, mas a agrega. É uma forma de poder que se apoia mais nos 

corpos, para extrair destes tempo e trabalho. 

Se antes o corpo era submetido por ordem de um soberano a um suplício físico, 

gerando um espetáculo de ostentação, com o poder disciplinar há a supressão do 

espetáculo e uma sistematização do suplício. O sofrimento agora é controlado e 

quantificado, e atinge mais a vida do que o corpo propriamente dito. O castigo é sobre a 

alma. E isso por causa de uma economia do castigo, quer dizer, um processo que 

organiza o sofrimento de maneira que não prejudique o rendimento e produção do 

sujeito. Aí se encontra uma das mais importantes características do poder disciplinar: a 

produtividade do poder.  

Uma economia do poder é inaugurada nas sociedades capitalistas. Em Vigiar e 

Punir (1987), Foucault mostra que o exercício do poder não se reduz mais à violência, 

mas é produtivo, transformador e educativo, exercido sob a forma de micropoderes. 

“Poder este que intervém materialmente, atingindo a realidade mais concreta dos 

indivíduos – o seu corpo – (...) penetrando na vida cotidiana e por isso podendo ser 

caracterizado como micro-poder ou sub-poder” (FOUCAULT, 1979, p. 12). 

Ou seja, o poder não se encontra mais localizado em um único soberano, nem ao 

Estado, mas as relações de poder se exercem em diferentes níveis da rede social, tanto 

dentro de instituições como a escola e a igreja, quanto dentro do espaço de uma 

brincadeira de criança. E é esse o foco que Foucault dá em suas análises, não as formas 

regulamentares e legítimas do poder, mas o poder em suas extremidades menos 

jurídicas de exercício. 

Portanto, é um poder exercido por meio da vigilância e obrigações distribuídas 

no tempo,  

que supõe mais um sistema minucioso de coerções materiais do que a 

existência física de um soberano. (...) Este novo de tipo de poder, que 

não deve mais ser transcrito nos termos da soberania, é uma das 
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grandes invenções da sociedade burguesa. Ele foi um instrumento 

fundamental para a constituição do capitalismo industrial e do tipo de 

sociedade que lhe é correspondente; este poder não soberano, alheio à 

forma de soberania, é o poder disciplinar. (FOUCAULT, 1979, p. 

188). 

Esse poder é exercido através da disciplina, que se baseia em regras, a partir de 

um discurso de normalização que visa à produção de indivíduos politicamente dóceis e 

economicamente úteis. Logo, a tecnologia do poder disciplinar tem como objeto a 

sujeição do corpo do indivíduo, para que este seja manipulável. É um poder que realiza 

um controle sobre vários aspectos do corpo, tais quais os gestos, atitudes, 

comportamentos, hábitos e discursos. Isso a partir de métodos que permitem um 

controle minucioso das operações do corpo, assegurando a sujeição e impondo a relação 

de utilidade e docilidade que fabricam o tipo de homem necessário à sociedade 

industrial e capitalista. 

O corpo se torna força de trabalho ao ser trabalhado pela dominância política, ao 

ser adestrado. E os corpos são constituídos como sujeitos pelos efeitos de poder, que é 

produtivo de individualidades, visto que o indivíduo é produto do saber e do poder. 

Logo, os sujeitos são produzidos com estratégias de regularização, normalização e 

controle, a partir da subjetivação criada pelos vários discursos de diferentes saberes na 

história. O sujeito é constituído por meio de tecnologias de saber, de poder e de si. 

A partir do século XVIII, Foucault ainda considera outra forma de poder, o 

biopoder. Se o poder disciplinar se voltava para o indivíduo e para o seu corpo, o 

biopoder agia sobre a população, sobre o “corpo-espécie”, considerando a vida como 

algo que deveria ser preservado. Se antes se falava em fazer morrer ou deixar viver, 

como o soberano que detinha o poder sobre a vida e a morte de seus súditos, agora se 

trata de assegurar a vida da população, do fazer viver (ou deixar morrer), gerir e 

controlar as massas para que possam servir aos aparelhos de produção capitalista. 

Portanto, a ideia do adestramento do sujeito se expande para dar conta de 

fenômenos coletivos, como a preservação do bem estar da população. A lei é evitar o 

que pode ameaçar a vida, uma lei normalizadora que vai lançar mão de diversos 

aparelhos para regular a vida, como, por exemplo, tratamentos médicos ou campanhas 

de conscientização a respeito de doenças ou higiene pessoal. 
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Importante notar que o biopoder não substitui ou excluiu o poder disciplinar, 

mas o leva para outro nível, saindo do individual para o coletivo. A vida é agora o 

objeto das tecnologias do poder, que continua exercendo controle sobre as massas, 

controle sobre natalidade e mortalidade, controle sobre o meio e condições em que a 

população vive, controle sobre incapacidades biológicas, enfim, controle sobre a vida 

como objeto político. 

3.2  Relações de poder nas brincadeiras e nos brinquedos 

A partir da discussão a respeito do poder disciplinar e seus mecanismos de 

controle, é possível fazer uma reflexão a respeito do contexto da brincadeira.  

É o poder quem tem como tarefa a incorporação das características de docilidade 

e utilidade, e é o homem seu principal objeto.  É dócil “um corpo que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 

(FOUCAULT, 1987, p. 126). E isso através de ferramentas de controle e vigilância, que 

agem de maneira disciplinadora.  

O novo tipo de saber age como uma tecnologia política do corpo que utiliza 

mecanismos disciplinares em ambientes diversos, tais quais escolas, fábricas, hospitais, 

prisões e exército. “A disciplina ‘fabrica’ indivíduos; ela é a técnica especifica de um 

poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de 

seu exercício” (FOUCAULT, 1987, p.143).  

É exatamente isso que acontece com as relações de gênero. Os indivíduos 

nascem e começam a ser modelados, manipulados, de forma que se ajustem à uma 

norma estabelecida antes mesmo de sua existência. E há os mecanismos disciplinadores 

que garantem que os indivíduos não serão transgressores da regra maior. 

Contudo, os indivíduos podem tentar subverter a norma e escapar à falsa 

coerência e estabilidade entre sexo e seus atributos sociais de gênero. 

A criança já nasce em um mundo cor de rosa ou azul, de acordo com seu sexo. A 

própria família começa esse processo de normalização dos filhos. Meninas começam a 

ganhar bonecas e meninos começam a ganhar carrinhos. Tudo isso almejando os 
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comportamentos padronizados, que são garantidos pela punição dos comportamentos 

desviantes. A partir da norma, cria-se um mecanismo de coerção: o que não faz parte da 

homogeneidade, o diferente, é rotulado como anormal, em um processo de exclusão que 

funciona como disciplina. 

A criança diferente começa a sofrer por causa do comportamento do outro em 

relação a ele. O outro pratica a vigilância e despreza o que não é como ele. O outro atua 

como controle, para garantir que todos sejam adequados e padronizados. O menino deve 

ser forte e corajoso, e as meninas devem ser sensíveis e contidas. O corpo do menino 

deve estar se preparando para o trabalho útil, enquanto o corpo da menina deve estar se 

preparando para gerar a vida, para os cuidados com os filhos, garantindo a 

sobrevivência da espécie. 

O olhar do outro funciona como mecanismo coercitivo de poder. É a vigilância 

constante, como no Panóptico de Bentham, onde os detentos vivem sob um espaço de 

controle totalitário, sendo vigiados por “olhos invisíveis”, de maneira que o Panóptico 

exerça o poder independente de uma presença física. E o mais interessante é que 

Bentham não o planeja apenas para prisões, mas também para outros espaços como 

hospitais e escolas, onde as relações de poder se exercem sem violência. 

Como afirma Foucault, “em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior 

de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” 

(FOUCAULT, 1987, p. 126).  Ele mostra como os micropoderes estão presentes em 

todo o corpo social, direcionando a conduta dos indivíduos. O corpo social acaba sendo 

produto de uma coação calculada, visando uma espécie de automatização. 

Este poder coercitivo é exercido na sociedade através “de origens diferentes, de 

localizações esparsas, que se recordam, se repelem, ou se imitam, apoiam-se uns sobre 

os outros, distinguem-se segundo seu campo de aplicação, entram em convergência e 

esboçam aos poucos a fachada de um método geral” (FOUCAULT, 1987, p. 127). 

A coerção começa com a imposição de normas, que são expostas ao indivíduo 

desde sempre, não apenas no comportamento da família, como também em instituições 

como a igreja, a escola e também por grande parte na mídia. 
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A criança vê um brinquedo anunciado com imagens de meninas brincando, logo 

entende que aquele é um brinquedo de meninas, e se vê um menino brincado com este 

mesmo brinquedo, o torna alvo de zombarias que servem como forma de condenação 

pelo mau comportamento. É a punição da alma, o suplício que já não precisa tocar o 

corpo, mas que também é carregada de outra espécie de violência. 

Exemplo disso é o caso do menino Michael Morones
6
, dos Estados Unidos, que 

com apenas onze anos de idade tentou suicídio em 2014 por causa da desaprovação de 

sua preferência por brinquedos. A criança gostava do desenho e dos bonecos “My Little 

Pony”, uma série sobre pôneis unicórnios coloridos, cujo logo é em rosa e roxo, 

considerado tipicamente feminino. 

Esse comportamento considerado fora da norma é desaprovado e castigado no 

olhar dos colegas, a ponto de levar uma criança a se enforcar. 

O corpo está inserido no social e, desta forma, é marcado pelo social. Por isso a 

tentativa de preservar seu corpo contra a exposição, evitando ser diferente do outro, para 

se proteger do olhar que condena. 

A normalização é o processo que a sociedade moderna assume para garantir o 

controle sobre os indivíduos, para que sejam preservadas instituições como a família, a 

religião e mesmo o Estado. 

Acontece que algumas vezes as situações podem sair do controle. A disciplina 

que deveria educar e transformar, acaba voltando para a violência física. Assim 

aconteceu no Rio de Janeiro, em 2014, com o pai Alex Moraes Soeiro
7
, que espancou 

seu filho, Alex, de oito anos, até a morte porque percebia nele tendências homossexuais, 

como sua recusa em cortar o cabelo. 

Porém, há muitos outros casos em que a tentativa é de “recuperação” do 

indivíduo que foge à norma. O olhar que desaprova, os apelidos depreciativos, não 
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objetivam a morte – o que se faria perder completamente o objetivo maior de utilidade – 

mas a reeducação. 

Os colegas do menino que gostava dos pôneis cor de rosa provavelmente não 

esperavam seu suicídio, mas uma mudança no seu comportamento “anormal”, outra 

escolha de brinquedos. 

Os brinquedos, enquanto representantes de práticas, ideologias e valores sociais, 

tornam-se ferramentas de produção de identidade, incluindo a de gênero, provando-se 

artefatos discursivos de imposição de significados. 

Brinquedos e brincadeiras são veículos de informação da norma vigente na 

sociedade. Os olhares da família, dos amigos e colegas de escola, de Deus, fazem a 

vigilância e o controle sobre as crianças, enquanto o bullying serve como disciplina. 

Fica claro como o poder não se encontra localizado em uma única instância, mas em 

micropoderes exercidos mesmo por crianças. 

Assim, os brinquedos evidenciam a norma, os atributos desejáveis do homem e 

da mulher, repudiando qualquer comportamento “inadequado” de acordo com a cultura 

de cada sociedade em cada época. 

Nesse sentido, o brinquedo tem uma função social e está impregnado de 

significados e construções que vão sofrendo variações históricas e culturais, visando os 

disciplinamentos dos corpos para desempenhar papéis “desejáveis” (BROUGÉRE, 

1995). 

Dessa forma, as crianças vão adquirindo hábitos e perpetuando comportamentos 

socialmente impostos até mesmo dentro de suas formas de brincar. Mas esses corpos 

dóceis não oferecem resistência? 

3.3  A resistência na brincadeira 

 

[...] as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada 

instante, abrem a possibilidade a uma resistência, e é porque há 

possibilidade de resistência e resistência real que o poder daquele que 

domina tenta se manter com tanto mais força, tanto mais astúcia 

quanto maior for a resistência. De  que é mais a luta perpétua e 

multiforme [...].(FOUCAULT, 2006, p. 222).  
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Segundo Foucault, não há poder onde não há resistência. E a resistência aparece 

nas lutas que visam à liberdade. Nas lutas contra o se sujeitar ao outro e à si próprio. 

Luta contra os dispositivos que conduzem e controlam as subjetividades, utilizando 

saberes e técnicas para conhecer o indivíduo, e, a partir desse saber, controlar sua vida 

subjetiva, submetendo-o a normas de constituição da subjetividade, que acabam 

implantando o individualismo através das relações de poder. 

No caso das crianças e as relações de poder que ditam conduta de gênero por 

meio dos brinquedos, onde se encontra resistência? 

A resistência está na menina que não aceita o pai deixar só o irmão brincar de 

bola na rua. Está no menino que pede para ganhar bonecos de pôneis e deixa seus 

colegas saberem disso. Está na menina que senta no chão para brincar de carrinho e no 

menino que quer pegar uma boneca no colo e niná-la, sem culpa ou vergonha. 

A resistência está nos indivíduos que não reproduzem em seus atos e gestos os 

significados em que os enunciados dos papéis de gênero aprisionam o sexo. 

A resistência está na adolescente McKenna Pope
8
, de New Jersey, que, segundo 

notícia, em 2012 criou uma petição online pela igualdade de gêneros com relação a um 

forno de assar da marca Hasbro. A garota queria presentear o irmão mais novo no natal 

e se indignou ao encontrar apenas produtos com detalhes e cores considerados 

femininos, utilizando uma das mais eficientes armas da atualidade: a Internet. 

Depois de mais de 160 mil visualizações e 45 mil assinaturas, a adolescente 

conseguiu obter da empresa que faz o brinquedo o compromisso de fabricar o produto 

nas cores preta, azul e prata, e também de anunciá-lo como um brinquedo que pode ser 

usado por meninas e meninos. 

A resistência está na pequena garotinha, filmada pelo pai (que publica o video 

no website youtube
9
), que questiona o sexismo da indústria de brinquedos, se 

indignando com o fato de meninas só comprarem coisas de princesas enquanto os 
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meninos só compram coisas de super-heróis, já que “algumas meninas gostam de super-

heróis, outras meninas gostam de princesas. Alguns meninos gostam de super-heróis, 

outros meninos gostam de princesas. Então por que todas as meninas têm que comprar 

coisas cor-de-rosa e todos os meninos devem comprar coisas de cores diferentes?” 

A resistência está na família que apoia a criança que pensa assim, ao invés de 

tentar educá-la de acordo com a norma. Está na mãe que não se apavora quando o filho 

lhe pede uma boneca, e está no pai que compra um skate para sua filha, se isso for o que 

ela quiser. 

A resistência está mesmo nas empresas, leis e mídias, que dela se apropriam e a 

transformam em uma das formas de exercício de poder. 

A resistência está na publicidade que entende que precisa caminhar de acordo 

com o contexto social. Em um contexto de tantos questionamentos, também a mídia vai 

se adequando às novas necessidades da sociedade.  Já é possível encontrar desenhos 

animados com personagens femininas que não seguem o padrão ideal da doçura e 

delicadeza, enquanto alguns anúncios publicitários já trazem imagens de casais 

homossexuais. 

A resistência está presente, tanto quanto as relações de poder, tanto quanto os 

mecanismos de controle e normalização. Onde há poder, há saber. Onde há saber, há 

relações de poder. Onde há relações de poder, há sujeitos. Onde há sujeitos, há 

resistência. Onde há resistência, há liberdade. 
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CAPÍTULO 4 

 

PUBLICIDADE DE BRINQUEDOS 

 

 

4.1  Apresentação dos dados 

 

A publicidade, enquanto ferramenta de construções de identidades, influencia 

fortemente a percepção dos significados relativos à identidade de gênero. Os anúncios 

de brinquedos, nesse sentido, conferem material mais do que suficiente para uma análise 

em termos de relações de gênero. 

É por isso que a seleção de dados desta pesquisa privilegiou o universo destes 

objetos simbólicos tão presentes na infância, em uma tentativa de perceber como está 

sendo constituída, atualmente, a questão do gênero e, consequentemente, sob quais 

normas a identidade de gênero está sendo construída na infância. 

Muitos estudos são feitos a partir de dados de comerciais televisivos ou anúncios 

de revistas (CALDAS-COULTHARD, 2004; BRITO; RODRIGUES, 2007, PETRY; 

SILVA, 2004), e esta pesquisa espera contribuir ao levantar dados, principalmente, do 

meio virtual. 

É mais do que perceptível a presença cada vez mais necessária da Internet na 

vida contemporânea. O que começou como uma tática de guerra, agora faz parte da vida 

doméstica: o computador é peça quase essencial ao funcionamento do novo sistema de 

sociedade global.  

A questão é que constantemente se adicionam novas maneiras de se gerir e 

executar a vida na Internet, como é o caso de bancos que oferecem diversos serviços 

online. Além disso, uma das possibilidades do meio virtual que vem crescendo bastante 

é a de se realizar compras sem sair de casa. Estando online, é possível fazer pesquisas 

de preços em minutos, e escolher diante de uma enorme variedade de produtos sem 

precisar se mover. 

Logo, não é de se estranhar o crescimento constante desse tipo de consumo. De 

acordo com uma notícia divulgada no site IG
10

, dez milhões de novos consumidores 

aderiram ao comércio eletrônico no Brasil em 2013, o que representa um salto de 29% 
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em relação ao ano anterior, gerando um faturamento de mais de R$ 30 bilhões. De 

acordo com o presidente da ABComm, 53 milhões de brasileiros fizeram compras pela 

Internet em 2013. Na mesma notícia, ele ainda afirma: “A penetração da Internet no país 

está em torno de 50%. Nos próximos três anos deve chegar a 60%, 70%, o que 

representaria a entrada de até 40 milhões de novos consumidores no e-commerce”. 

Para os propósitos desta pesquisa, foram selecionados anúncios de brinquedos de 

diversos websites, entre lojas de brinquedos, lojas de artigos infantis em geral, lojas de 

departamento, supermercados e livrarias. Para a geração utilizou-se da ferramenta “print 

screen”, que é uma tecla presente nos teclados dos computadores que, ao ser 

pressionada, captura em forma de imagem tudo o que está presente na tela, permitindo o 

arquivamento do conteúdo online. 

Além disso, considerando-se que a Internet ainda não é acessível para todos, 

foram selecionados folhetos de quatro grandes redes de supermercados que possuem 

lojas físicas espalhadas por diversos bairros da cidade de Goiânia (GO), desde bairros 

nobres até localidades menos privilegiadas, para investigar se os anúncios publicados 

nas lojas online correspondem aos anúncios das lojas físicas. 

Os dados foram selecionados entre 2013 e 2014, com especial atenção ao mês de 

outubro, quando se comemora o Dia das Crianças. 

Claro que se pode considerar os adultos como principais alvos deste tipo de 

publicidade, uma vez que são eles que possuem o poder de compra e, também, quem 

geralmente realiza as compras online. No entanto, deve-se lembrar que os adultos 

também são reprodutores das normas de conduta aos quais estão expostos, e, muitas 

vezes, são eles quem não só repassam essas normas para as crianças, como também são 

agentes controladores que disciplinam comportamentos considerados inadequados. 

Além disso, as crianças estão expostas a mensagens nada sutis presentes nas 

próprias embalagens dos brinquedos, que é o caso de imagens e cores, ainda que não 

concedam atenção a descrições textuais. Logo, ainda que os adultos sejam talvez os 

mais expostos ao linguístico, as crianças estão sendo bombardeadas pelo semiótico. 

Portanto, a análise de dados leva em conta as imagens e cores atreladas aos 

produtos, a descrição e apresentação linguística do produto e as categorias nas quais os 

sites posicionam os produtos. Quer dizer, além dos anúncios em si, também se leva em 

conta a configuração espacial dos websites e folhetos publicitários. 
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Isso porque a publicidade, para garantir a interferência na realidade social, 

cultural e ideológica, faz uso de recursos visuais e linguísticos que se moldam à sua 

intenção. Cria-se, dessa forma, um produto que pretende representar simbolicamente 

seu consumidor, reproduzindo, também, ideologias a respeito da identidade de gênero. 

 

4.1.1  Folhetos publicitários impressos 

 

Os folhetos publicitários são relevantes para uma pesquisa desse tipo uma vez 

que possuem a vantagem do fácil acesso. Independentemente de cor, sexo, raça, idade, 

as pessoas podem ir e vir dentro dos estabelecimentos e recolher os catálogos oferecidos 

sem que seja cobrado qualquer valor por isso. É por isso que se trata de uma excelente 

forma de divulgação e propagação de propagandas. 

Sendo assim, para os fins desta análise, foi importante considerar a parte da 

população que não tem acesso à Internet, mas que ainda assim se encontra exposta às 

estratégicas do texto publicitário.  

Esperava-se encontrar o mesmo tipo de propaganda que no meio virtual, 

considerando-se que duas dessas redes de supermercado também possuem loja virtual 

de onde dados foram gerados. No entanto, o que se notou foi uma ausência de 

publicidade de brinquedos nestes catálogos, mesmo que se venda o produto nas lojas 

físicas. Esta constatação causou estranheza, uma vez que, não há tanto tempo atrás, era 

notável a presença deste tipo de anúncio nos folhetos impressos. Crianças recolhiam os 

catálogos para sonhar com os doces e brinquedos ali anunciados. 

Porém, entre quase 30 catálogos recolhidos, em apenas um aparece uma pequena 

seção anunciando cinco brinquedos, dentre eles: um tablet, um carrinho, dois bonecos 

de heróis e um escudo de herói. As distinções de gênero aqui não se fazem notar, já que 

os anúncios aparecem um do lado do outro, sem nenhuma diferença nas cores em 

relação a todos os outros produtos do catálogo, nem muitos detalhes nas descrições do 

produto. Talvez a falta de espaço seja a razão principal para a ausência da distinção, 

uma vez que a mesma loja, no ambiente virtual, traz vários aspectos para a 

discriminação em relação ao gênero. 

Porém, este único catálogo em que aparecem os brinquedos, é do período de 

junho de 2014. A mesma rede de supermercados não anunciou brinquedos no mês de 
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outubro, quando era de se esperar uma especial atenção a este tipo de produto, em razão 

da comemoração do dia das crianças. Tampouco as outras redes de supermercado 

demonstraram qualquer mudança nos folhetos do mês de outubro. 

Ainda que não tenhamos condições de confirmar, podemos imaginar que isso 

possa ser um reflexo do movimento atual, criado por mães na Internet, que se engajou 

contra qualquer tipo de publicidade de artigos infantis, argumentando que a criança não 

deve ser exposta a esse tipo de anúncio já que não possui maturidade suficiente para 

entender os artifícios de que se vale a publicidade e, portanto, qualquer publicidade 

nesse sentido seria abusiva. Na rede social Facebook, existe a página intitulada 

“Infância livre de consumismo”, na qual diversas denúncias são feitas em relação à 

publicidade de artigos infantis. Além disso, muitos pais se unem para batalhar a favor 

da regulamentação da publicidade infantil. 

No começo deste ano, o CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente) criou a Resolução de número 163, estipulando que“a prática 

do direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica à criança com a 

intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço” é abusiva. 

Quer dizer, a propaganda de brinquedos, alimentos e medicamentos para crianças pode 

ser ilegal de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ferindo o que está 

previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O website Criança e Consumo11 lista os seguintes aspectos que a resolução 

caracteriza como abusividade:  

 

-       linguagem infantil, efeitos especiais e excessos de cores; 

-       trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança; 

-       representação de criança; 

-       pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil; 

-       personagens ou apresentadores infantis; 

-       desenho animado ou de animação; 

-       bonecos ou similares; 

                                                           
11

Disponível em <http://criancaeconsumo.org.br/noticias/publicidade-dirigida-as-criancas-deve-

acabar/> Acesso em 02/03/2015 

http://criancaeconsumo.org.br/noticias/publicidade-dirigida-as-criancas-deve-acabar/
http://criancaeconsumo.org.br/noticias/publicidade-dirigida-as-criancas-deve-acabar/
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-       promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos 

ao público infantil; 

-       promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil. 

Considerando-se que a criança possui acesso aos folhetos impressos dos 

supermercados, é possível crer que este tipo de movimento contra a exposição da 

criança à publicidade possa ser o motivador do desaparecimento dos anúncios de 

brinquedos nos catálogos, mas não nas lojas virtuais, já que o acesso da criança à 

Internet é supostamente restrito e controlado pelos responsáveis. 

Assim, a publicidade de artigos infantis no Brasil deve, a partir de 2014, 

direcionar-se unicamente aos adultos. É o que afirma, ainda no site Criança e Consumo, 

o conselheiro do Conanda e advogado do Instituto Alana – que integra o Conanda e 

contribuiu na elaboração do texto da resolução: “A partir de agora, temos que fiscalizar 

as empresas para que redirecionem ao público adulto toda a comunicação 

mercadológica que hoje tem a criança como público-alvo, cumprindo assim o que 

determina a resolução do Conanda e o Código de Defesa do Consumidor”. 

Futuras pesquisas confirmarão se a resolução está sendo cumprida ou não, mas, 

pelo menos no que diz respeito aos catálogos impressos dos supermercados, a impressão 

é que realmente excluíram os brinquedos da propaganda, considerando-se que o mês de 

outubro seria o ideal para fomentarem os comerciais dos artigos infantis. Apenas 

produtos relacionados à higiene pessoal e artigos para bebês ainda são encontrados na 

maioria dos folhetos. 

Contudo, deve-se também considerar que os anúncios virtuais possuem um custo 

mais baixo do que os anúncios impressos, o que poderia ser também a causa da ausência 

de uma seção destinada aos brinquedos nesse espaço. 

 

4.1.2  Anúncios virtuais 

 

Ao contrário dos catálogos impressos, o meio virtual provou-se rico em dados 

sobre os brinquedos. Diversos tipos de lojas online comercializam o produto, e não 

poupam em publicidade.  

Em qualquer época do ano, é possível encontrar online uma grande diversidade 

de brinquedos em lojas de brinquedos, supermercados, livrarias, entre outras. Os 
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produtos são apresentados em categorias e em geral possuem um texto de apresentação 

e muitas vezes outro texto mais detalhado de descrição, bem como tópicos contendo 

informações técnicas. 

Provavelmente devido ao espaço muito menos limitado, os anúncios online 

oferecem muito mais informações do que os folhetos impressos, o que também abre 

maior margem para discriminações e distinções de gênero. 

Os anúncios selecionados no ambiente virtual foram selecionados, comparados, 

e divididos de acordo com a categoria do gênero. Os ambientes selecionados foram os 

seguintes: 

 

LOJAS SÓ DE BRINQUEDOS 12 

LOJAS DE ARTIGOS INFANTIS EM GERAL  03 

LOJAS DE DEPARTAMENTO  05 

SUPERMERCADOS   03 

LIVRARIAS  02 

 

As lojas de brinquedos e lojas de departamentos aparecem em maior quantidade 

na rede online, enquanto supermercados e livrarias que pratiquem a venda online são 

mais difíceis de encontrar. Ainda que muitos supermercados e livrarias possuam um 

website, grande parte somente faz uso do site para apresentação da marca e de 

endereços de lojas físicas, porém poucos vendem através dos sites. 

 

4.2  Análise dos dados 

 

Os dados foram selecionados sem favorecimento a um determinado tipo de 

brinquedo. Antes, diversos tipos de brinquedos foram acompanhados através dos 

anúncios. 

Também a organização dos websites foi levada em conta para a análise, 

considerando-se fatores como divisão de categorias de brinquedos, cores, informações 

disponíveis etc. 
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Após a geração de dados, procurou-se primeiramente constatar se havia 

distinção explícita nos anúncios no que diz respeito ao gênero. Infelizmente, não houve 

a menor dificuldade em perceber que quase a totalidade dos websites está carregada de 

anúncios que realizam clara distinção de gênero. Em seguida, analisa-se como se dá o 

processo de discriminação a partir da distinção. 

Dessa forma, para a análise, os dados foram divididos em categorias de distinção 

de gênero, sendo elas linguísticas e semióticas. Toda informação presente em texto, 

quer dizer, na linguagem verbal, foi agrupada na categoria linguística, enquanto o que 

era signo não-linguístico foi agrupado na categoria semiótica. 

Muitos anúncios se valem tanto da distinção linguística quanto da semiótica, 

mas, para vias de análise, cada categoria será olhada separadamente. 

 

4.3  Recursos semióticos  

 

A semiótica é a ciência que estuda os signos, quer dizer, os sistemas de 

significação os quais o indivíduo utiliza para atribuir sentido aos fenômenos que o 

cercam. Sendo assim, um olhar semiótico estuda toda linguagem produtora de 

significado, não se limitando à linguagem verbal, mas expandindo-se para qualquer 

sistema de signos que represente ideias. (FIORIN, 2011) 

Considerando-se os anúncios publicitários como sistema de signos, a análise 

divide seu olhar para duas importantes categorias de significação encontradas: as 

imagens presentes nos anúncios, bem como as cores atreladas a cada um. 

 

4.3.1 Imagens 

 

Uma das primeiras coisas que chamam a atenção em um anúncio não televisivo 

são as imagens. Claro, não há o recurso das músicas, ou jingles, nem de um narrador 

que clama desesperadamente por atenção, como é comum nos comerciais da TV. Por 

isso, é necessária a utilização de outras estratégias que garantam o interesse do 

consumidor. 
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Muitos anúncios aparecem com imagens unicamente do produto em questão, 

mostrando embalagens e detalhes da estrutura dos brinquedos, como no exemplo 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4, anúncio de boneco na loja RiHappy. 

 

A imagem mostra apenas o brinquedo e sua embalagem, e ainda apresenta a 

possibilidade de uma apresentação em 360° do produto. 

Da mesma forma, ocorre com os anúncios a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 5, anúncio de boneca na loja Sou Barato. 
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                                     Imagem 6, anúncio de brinquedo na loja Extra 

O problema é que nem todos os anúncios são assim. Vários deles mostram 

imagens que especificam o público para o qual o brinquedo é destinado, mesmo que não 

o façam via texto verbal. 

É comum ver em anúncios não apenas a imagem do brinquedo, mas também de 

crianças brincando com os mesmos. É nesse espaço que a publicidade marca claramente 

para quem o brinquedo foi feito e quem pode brincar com ele. 

Talvez muitos pais nem percebam a mensagem que o anúncio está passando, 

visto que estão acostumados a ver essas imagens em anúncios. Porém, é preciso se 

atentar para o que a publicidade está dizendo, já que ela interfere na realidade social, 

abrangendo aspectos culturais e ideológicos de determinadas épocas em determinadas 

sociedades. 

O texto publicitário é tão cotidiano que muitas vezes as pessoas não lhe 

conferem a análise crítica necessária. Essa necessidade vem do fato de esse tipo de 

mídia interferir no comportamento dos indivíduos, através de argumentações via 

recursos linguísticos e visuais. 

Os produtos apresentados pelos anúncios representam simbolicamente seu 

público, de maneira que o produto acaba sendo associado a sujeitos específicos. No caso 

dos anúncios abaixo, cada brinquedo aparece associado a um corpo socialmente 

reconhecido como menino, ao mesmo tempo em que constrói o gênero, marcando pelo 

que meninos devem se interessar: 
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Imagem 7, anúncio de brinquedo na loja Best Toys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8, anúncio de brinquedo na loja Americanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9 anúncio de brinquedo na loja Submarino 
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Imagem 10, anúncio de brinquedo na loja Walmart 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11, anúncio de brinquedo na loja Extra 

 

Acima, vê-se claramente como os brinquedos relacionados com a ideia de ação, 

aventura e perigo, estão associados a crianças marcadas como meninos. Uma pista de 

carrinhos “radical”, onde os carrinhos não apenas andam mas são atacados por tubarões. 

Ou um tubarão gigante que pode voar aterrorizando pessoas desavisadas. Uma arma de 

atirar bolas enquanto se sorri alegremente. E porque apenas rodar peões quando se pode 

colocá-los para batalhar? Por fim, é possível divertir-se com atividades mais tranquilas, 

como competir em algum esporte com um amiguinho, desde que ele seja, também, um 

menino. Isso porque, a eles, reserva-se a ideia do espírito aventureiro, do desbravador, 

do violento, do conquistador, do “macho”.  

Desde cedo os meninos são inseridos em um contexto de competição. Os 

brinquedos criados pensando em brincadeiras em grupos reforçam essa ideia. Não se 

espera que o menino apenas brinque de carrinho com um amigo, mas que utilize uma 

pista na qual uma das crianças possa, de alguma forma, vencer sobre as outras. Também 

é o caso dos peões de batalha, espadas, armas de brinquedo, pebolim, heróis e vilões, 
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etc. São brinquedos projetados de maneira que as crianças possam competir, combater, 

ganhar – e são brinquedos comumente relacionados aos meninos. 

Essa influência é refletida no comportamento do homem no mercado de 

trabalho.  São considerados mais agressivos e competidores, e isso como uma 

característica positiva, esperada, quase louvada, de forma que o “normal” seja encontrar 

homens em cargos de poder.  

Por outro lado, o cenário no qual corpos marcados como meninas aparecem em 

anúncios é bem diferente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12, anúncio de brinquedo na loja RiHappy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13, anúncio  na loja Tricae                     Imagem 14, anúncio na loja Toy Store 
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Imagens 15 e 16, anúncios de bonecas nas lojas Toy Mania e Americanas 

 

Observando as imagens, fica claro como o contexto desejável para o gênero 

feminino é o doméstico. Nas primeiras imagens, elas brincam “de casinha”, lavando 

roupas, lavando vasilhas ou cozinhando, em brinquedos pensados especialmente para a 

vontade delas. Também nota-se o empurrão para serem boas mães, ao brincarem de 

cuidar de bebês com suas bonecas. Enquanto as imagens dos meninos estão 

relacionadas a aventuras fora de casa, as imagens das meninas muitas vezes limitam-nas 

a tarefas do lar. Além disso, elas não se mostram competitivas, mas sim colaborativas.  

Elas aparecem brincado juntas, sem que haja um objetivo de ganhar. 

Se aos homens no mercado de trabalho é esperado um comportamento agressivo, 

com as mulheres a história é outra. Uma mulher que demonstre ser gananciosa, 

competitiva, ou que ocupe um cargo de poder, pode, muitas vezes, ser criticada e atrair 

desafetos. Fala-se mesmo da dificuldade que essa mulher encontra em conseguir 

casamento. Muito comum encontrar artigos em revistas analisando esse grande 

“problema” que a mulher bem sucedida na vida profissional encontra, ou seja, o 

problema de não ser bem sucedida na vida doméstica. O desempenho profissional ou 

acadêmico acaba sendo desprezado diante de expectativas sociais frustradas. 

Expectativas equivocadas. 

O que os anúncios estão fazendo através das imagens é repetir a convenção 

historicamente construída do ideal feminino: é quem cuida do lar, quem cuida dos 

bebês, quem é submissa e delicada. Enquanto isso, o ideal masculino é o de coragem, 
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competição, combate, espírito desbravador e até mesmo violência. Não é difícil ouvir 

casos de homens que são provocados a provarem sua masculinidade através de atos 

violentos. 

Claro que há muitos fatores que explicam essa enorme diferença dos números no 

gráfico, mas há também que se considerar toda a influência que as crianças recebem 

durante o processo de construção de identidades, incluindo os enunciados atrelados aos 

brinquedos.  O menino é impelido ao combate, ao passo que a menina é direcionada à 

docilidade. 

Outra característica do ideal feminino de hoje é a beleza. Cada vez mais cedo as 

meninas são estimuladas à vaidade pela mídia, pela família e, claro, pela publicidade. 

Maquiagem é agora vendida como brinquedo, desde que em sua imagem apareçam 

inocentes princesas Disney, atestando que o produto é infantil, é apropriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 17 e 18, anúncios de maquiagem infantil das lojas Saraiva e Shoptime 
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Imagens 19 e 20, anúncios de maquiagem nas lojas Extra e Submarino. 

 

As imagens mostram produtos de maquiagem e beleza, todos nas cores rosa e roxo, 

atrelados à personagens de princesas. Será que o que diferencia esses produtos de outros 

produtos de maquiagem, considerados para adultos, são as princesas? Em outras palavras, o que 

autoriza o enunciado de que maquiagem é pra criança são as princesas na embalagem? 

Também é estranho esse tipo de apelo à vaidade e beleza das crianças em uma 

época em que tanto se fala em combater a pedofilia e a gravidez na adolescência. As 

meninas são atraídas para um mundo de maquiagem, bijuteria, salto alto, bolsas, enfim, 

são convidadas a experimentar o mundo adulto muito cedo, em um contexto propício à 

sexualização precoce. 

 

Para fechar a seção das imagens, dois anúncios conectados ao título desta pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 21 e 22, anúncios de fantasias nas lojas M. Camicado e Submarino 
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A fantasia de super-herói é claramente destinada aos meninos, enquanto às 

meninas sobram variedades de princesas para se vestirem igual.  Se na Suécia a loja foi 

multada justamente por marcar meninas e meninos como princesas e heróis, no Brasil 

esse ainda é o rótulo das festas à fantasia. Basta observar não apenas as lojas e anúncios, 

como também as crianças em épocas como a do Carnaval. E não se trata apenas dos 

modos de vestir e brincar, mas mesmo do estilo de dormir, como mostrou a loja 

Riachuelo, que lançou na época do dia das crianças, em 2014, a coleção Heróis e 

Princesas
12

, que inclui artigos como lençóis, fronhas e edredons estampados com as 

(aparentemente únicas) duas figuras que podem agradar as crianças. 

Às grávidas do Brasil o que se pergunta é praticamente se “é princesa ou herói”. 

4.3.2 Cores 

 

Assim como as imagens, também as cores são recursos visuais utilizados nos 

anúncios para fazer distinção de gênero. 

É mais que sabida a antiga dicotomia azul/rosa que cerca o mundo infantil desde 

o começo, quando os pais descobrem o sexo do bebê e finalmente podem começar as 

compras de acordo com essa “descoberta”, de maneira que o bebê não acabe tendo um 

enxoval de cores inadequadas ao seu gênero imposto. 

Interessante é que nem sempre foi assim. De acordo com uma matéria publicada 

no periódico El país,
13

 o livro “ Pink and Blue: Telling the Girls From the Boys in 

America” relata que a cor rosa era direcionada aos meninos, por ser considerada mais 

forte, enquanto o azul se direcionava às meninas, por ser considerada uma cor delicada. 

A matéria afirma que foi por uma jogada de marketing que as lojas passaram a sugerir o 

inverso, como maneira de chamar atenção. 

Só no início do século XX que surgiu a definição de cores apropriadas a cada 

sexo, visto que, até então, o mais comum era se usar o branco para bebês, talvez devido 

                                                           
12

Disponível em <http://www.riachuelo.com.br/blog/nas-lojas/sono-de-heroi-e-de-princesa/4792> 

Acesso em 04/03/2015 

13
 Disponível em < http://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/18/ciencia/1416328918_518343.html> 

Acesso em 05/08/2015 

http://www.riachuelo.com.br/blog/nas-lojas/sono-de-heroi-e-de-princesa/4792
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/18/ciencia/1416328918_518343.html


74 

 

ao preço elevado da tintura de tecido. de acordo com uma matéria publicada no 

periódico El país,
14

 o livro “ Pink and Blue: Telling the Girls From the Boys in 

America” relata que a cor rosa era direcionada aos meninos, por ser considerada mais 

forte, enquanto o azul se direcionava às meninas, por ser considerada uma cor delicada. 

Foi por uma jogada de marketing que as lojas passaram a sugerir o inverso, como 

maneira de chamar atenção. 

Interessante ir a uma loja de brinquedos ou roupas infantis e ouvir quase sempre 

a mesma pergunta do vendedor: “É pra menino ou pra menina?”. Mesmo em uma loja 

de meias a velha pergunta é costume. Pedir uma meia grossa para inverno tamanho 20 

não é informação suficiente, o vendedor fica confuso. É necessário apontar o sexo da 

criança para que ele possa de uma vez por todas mostrar suas limitadas opções. 

Nos anúncios a distinção fica bem clara. Assim como nas imagens os brinquedos 

relacionados a tarefas domésticas e cuidados com a beleza são comumente atrelados a 

imagens femininas, também as cores desses produtos são as popularmente nomeadas 

“femininas”, como o rosa e o lilás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 23, anúncios de brinquedos na loja Tricae 

 

                                                           
14

 Disponível em < http://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/18/ciencia/1416328918_518343.html> 

Acesso em 05/08/2015 

http://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/18/ciencia/1416328918_518343.html
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Imagem 24, anúncios de brinquedos da loja Americanas 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 25, anúncios de brinquedos da loja RiHappy 

Já para seções destinadas aos brinquedos do gênero masculino, as cores 

predominantes são azul, verde, preto, vermelho e laranja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 26, anúncios de brinquedo da loja RiHappy 
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Imagem 27, anúncios de brinquedos da loja Walmart 

 

 

 

 

 

 

Imagem 28, anúncios de brinquedo na loja Americanas 

Ainda é possível encontrar o mesmo brinquedo, com as mesmas características 

técnicas, porém em cores diferentes associados a corpos socialmente reconhecidos por 

gênero (menino ou menina) para atender supostamente ao público feminino e 

masculino: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 29, anúncios da loja Magazine Luiza. 
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Imagem 30, anúncios da loja Brinquedos Bandeirantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 31, anúncios da loja Americanas 

 

Porém, o que é mais interessante em relação às cores é o poder que elas têm de 

permitir o uso de determinados brinquedos por um gênero para o qual usualmente não é 

produzido o brinquedo. É o que esta pesquisa identifica como ressalva pela cor. 

Um brinquedo geralmente produzido para meninos pode ser utilizado por 

meninas desde que o mesmo esteja na cor apropriada. Dessa forma, uma linha de armas 

de brinquedos, predominantes na cor azul e laranja, e inclusive com imagens de 

meninos nas embalagens, começa a produzir uma arma cor de rosa e anunciá-la para 

meninas. 
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Imagem 32, anúncios da loja Toy Mania 

 

Da mesma forma é feito com cozinhas de brinquedo. A maioria delas é 

produzida nas clássicas cores rosa e roxo. Mas se os meninos por acaso se interessarem 

nesse tipo de brinquedo? Sem problemas! Os pais podem despreocupadamente comprar 

lindas cozinhas gourmet para seu pequeno chef (não se trata de brincar de casinha, mas 

de treinar para uma futura renomada profissão) em cores permitidas pela sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 33, anúncio da loja MP Brinquedos 
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Imagem 34, anúncio da loja Joaninha 

 

Isso mostra como os recursos semióticos fazem parte de processos de distinção 

de gênero em anúncios de brinquedos, de acordo com as normas histórica e 

culturalmente criadas a respeito do comportamento desejável para cada gênero. Muito 

diferente, ainda, dos anúncios da fábrica sueca, como mostrado na introdução. 

 

4.4  Recursos linguísticos  

 

Nesta seção serão apresentados os recursos linguísticos de distinção de gênero 

utilizados nos anúncios selecionados. A investigação restringe-se aqui aos signos 

linguísticos, quer dizer, ao sistema de signos da linguagem verbal. 

Dessa forma, o foco está nos textos presentes nos anúncios. Foram encontrados 

quatro tipos diferentes de textos que, para vias de análise, receberam uma seção 

particular, de maneira que se mantenha o foco durante a análise de cada um. 

No entanto, é preciso entender que, para analisar discursos, um texto vai muito 

além da simples decodificação dos signos linguísticos. O texto nessa perspectiva fica 

sendo não só um material transparente de informações, completo em começo, meio e 

fim, ou como Koch o define: não é simplesmente uma seqüência de frases isoladas, mas 

uma unidade lingüística com propriedades estruturais específicas (KOCH, 1989, p. 11).  
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Mais relevante é que o texto é discurso, e discurso pode ser entendido como 

conjunto de enunciados. Nas palavras de Foucault:  

“Em seu modo ser singular (nem inteiramente lingüístico, nem 

exclusivamente material) o enunciado é indispensável para que se 

possa dizer se há ou não frase, proposição, ato de linguagem (...) ele 

não é, em si mesmo, uma unidade, mas sim uma função que cruza um 

domínio de estruturas e unidades possíveis e que faz com que 

apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço.” 

(FOUCAULT, 1986, p. 98-99).  

Com a obra Arqueologia do Saber (1986), Foucault mostra que os movimentos 

da história se realizam pelas séries de enunciados que representam acontecimentos 

discursivos. Logo, o enunciado desempenha no arquivo – conjunto de enunciados 

existentes – um estatuto de acontecimento discursivo. 

Dessa forma, uma análise de texto, aqui, implica em uma análise de enunciados.  

O problema é quando os dizeres, os enunciados, estão em relação com outros 

enunciados de desigualdade, hierarquias e discriminações, como é o caso das distinções 

de gênero realizadas pelos anúncios. A criança é sujeito e o sujeito é discursivo, 

construído na linguagem, constituído pelos saberes nas relações de poder, por redes de 

enunciados. E quando os enunciados reproduzem e multiplicam mensagens de 

preconceito e discriminação, estas acabam sendo assimiladas pelos indivíduos em 

processo de construção de identidade. 

É por isso que pesquisas a esse respeito tornam-se cada vez mais relevantes, já 

que conferem uma tentativa de evidenciar, de maneira crítica, enunciados legitimados 

que a muitos oprimem. 

 

4.4.1 Divisão dos websites 

 

Um dos fatores mais fortes que comprovam a construção de distinção de gênero 

em relação aos brinquedos é a própria estrutura dos websites. A grande maioria já na 

página inicial apresenta divisões de categorias de brinquedos, como por exemplo 

brinquedos pedagógicos, brinquedos eletrônicos, brinquedos por idade e, também, a 

categoria meninos e meninas. Isso ocorre principalmente nos websites de lojas somente 

de brinquedos, sendo que apenas uma, entre doze, não realizava essa distinção por 
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categoria de gênero. Mas vale ressaltar que essa única loja trabalha com a ideia de 

brinquedos colecionáveis – coisa mais de adulto que de criança. 

 

 

 

 

 

Imagem 35, menu da loja Coleciona 

Neste caso em especial, as categorias apresentadas dizem mais respeito ao tipo 

de brinquedo, como bonecos, carros, de montar, pelúcias, enfim, e menos a categorias 

sobre quem vai brincar, como menino/menina, bebês e idade. 

Além desta loja de brinquedos, duas lojas de departamento e apenas uma livraria 

também não realizaram a distinção de gênero via categorias de pesquisa no website. As 

lojas realizam diversas outras divisões, como por marcas, personagens, veículos, 

maquiagem, etc. Já a livraria prefere dividir os brinquedos em educativos e eletrônicos, 

além de utilizar a categoria “universos” para personagens específicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 36, menu da loja Fnac 
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Isto poderia levar a se pensar que o fato de se tratar de um ambiente que vende 

não apenas brinquedos, seria o motivo para uma divisão melhor elaborada, sem 

preconceitos e discriminações. 

No entanto, ao observar o website de uma segunda livraria, também comerciante 

de outros produtos além de brinquedos, percebe-se que as livrarias não têm todas a 

mesma preocupação em uma apresentação sem distinção de gênero: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 37, menu da loja Saraiva 

Interessante notar que no menu da loja Saraiva não existe uma categoria 

“meninos”, ao passo que existe a de “meninas”. Ainda assim, há outras categorias como 

“carrinhos e veículos, esportes, jogos”, entre outras, que não se incluem na categoria 

“meninas”. Mas, ao entrar na categoria “meninas”, o que se encontra são artigos como 

maquiagem de princesas e cozinha de princesas. 

Da mesma forma, supermercados, lojas de departamento, lojas de artigos infantis 

e lojas de brinquedo: 
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Imagem 38, menu da loja RiHappy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Imagem 39, menu da loja Tricae                      Imagem 40, menu da loja Walmart 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 41, menu da loja Americanas 

 

 

 

 

 

Imagem 42, menu da loja Extra 
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Imagem 43, menu da loja Toy Store 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 44, menu da loja Magazine Luiza 

 

 

 

 

Imagem 45, menu da loja Best Toys 

 

 

 

 

Imagem 46, menu da loja New Center 
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Imagem 47, menu da loja Toy Mania 

E o que se encontra ao entrar na categoria de meninos e na categoria de 

meninas? Entre eletrônicos, fantasias, bicicletas, mini veículos, massa de modelar, 

blocos de montar, jogos e playground – brinquedos comuns em ambas as categorias – 

para as meninas também há maquiagem, bebês, bonecas fashion, brincando de casinha, 

moda e acessórios, enquanto para os meninos há figuras de ação, bonecos, veículos, 

pistas e ferramentas. 

Os pais pesquisam os produtos e se deparam logo de cara com esse tipo de 

distinção. E possivelmente ainda apreciam a ferramenta que facilita suas pesquisas para 

a compra de brinquedos apropriados para suas princesinhas e másculos heróis. 

É a repetição do discurso das características específicas de cada gênero, da 

futura mãe e dona de casa e do futuro corajoso homem da casa. Então, se a mulher 

cresce e decide que não quer ter filhos ou se casar, acaba sendo julgada e criticada, não 

apenas pela sociedade como um todo, mas também por pessoas próximas à ela. A 

família e os amigos perpetuam a cobrança em cima das expectativas do “ser mulher”, 

assim como do “ser homem”. Um homem que não mata barata ou que chora assistindo 

comédias românticas pode facilmente ser ridicularizado até mesmo por pessoas que 

nutrem sentimentos afetivos por ele. 

É exatamente assim que os textos de apresentação dos brinquedos fazem 

referência às crianças, dividindo-as em delicadas mocinhas e aventureiros heróis. 

4.4.2 Texto de apresentação/descrição 

 

É comum encontrar, além do texto costumeiro de informações específicas e 

técnicas sobre os produtos, outro tipo de texto pequeno que apresenta o brinquedo. É 

algo parecido com o que o narrador de um comercial diria, falando diretamente ao 

consumidor, instaurando-o como uma segunda pessoa interlocutora. É nesse espaço que 

se encontra, mais uma vez, a óbvia distinção em relação a categorias de gênero. 
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Para chamar a atenção de compradores, que muitas vezes são os pais e mães das 

crianças, os textos são pequenos e utilizam vocabulário fácil e muitas vezes atraente, em 

uma espécie de narrativa que conta a futura história da criança com o brinquedo. 

Começam logo fazendo referência à criança que utilizará o produto. No entanto, por trás 

da aparente inocência dos textos, se escondem, ou melhor, facilmente se encontram 

marcas de um discurso sexista. Vejamos alguns exemplos em que relações sintáticas 

entre palavras estabelecem certos sujeitos para certas ações. 

 

 

 

Imagem 48, descrição de brinquedo da loja Submarino 

A descrição do produto afirma “Agora as meninas não precisam mais pedir para 

a mamãe lavar as roupinhas das suas bonecas!”. Quem vai usar a máquina de lavar 

roupa? As meninas! O texto indica como sujeito da brincadeira com o produto um 

sujeito marcado por gênero (“meninas”), que interage com um adulto também marcado 

por gênero (“mamãe”), indicando uma continuidade de atividades: a brincadeira com a 

“Máquina de Lavar Lava-Lava da Homeplay” é intercambiável com a atividade da 

“mamãe lavar as roupinhas das suas bonecas”. 

 

 

 

Imagem 49, descrição de brinquedo da loja Americanas 

 

 

 

Imagem 50, descrição de produto da loja Magazine Luiza 
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Imagem 51, descrição de brinquedo da loja MP Brinquedos 

 

 

 

 

 

Imagem 52, descrição de brinquedo da loja Submarino 

 

 

 

 

 

Imagem 53, descrição de brinquedo da loja Shop Time 

 

 

 

 

 

 

Imagem 54, descrição de brinquedo da loja MP Brinquedos 
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Imagem 55, descrição de brinquedo da loja RiHappy 

Quem vai se encantar com a super pista de ataque com um T-Rex? Os meninos! 

Quem vai adorar cozinhar (não brincar de chef) e lavar louça? Sua pequena! Quem vai 

viver aventuras, usando a espada para combater mutantes do mal? Os meninos! Quem é 

que vai brincar de ter bebê? Sua filha! Quem é que vai brincar com as ferramentas igual 

ao papai? Os meninos! Quem vai cortar legume igual princesa? As meninas! E quem vai 

recriar aventuras de herói? Os meninos! 

É bastante comum ver o uso de diminutivos em textos de anúncios para meninas, 

como o caso de “lavar as roupinhas”, “trocar a fraldinha” ou “fazer comidinha”, 

denotando afetividade, sentimentalismo. 

Além disso, alguns textos podem criar histórias impressionantes para chamar a 

atenção do consumidor, como é o caso do texto do fogão mágico (imagem 53). O texto 

é escrito de maneira parecida com histórias de contos de fadas, se for desconsiderado o 

fato de, geralmente, contos de fadas não tratarem exatamente de princesas cozinheiras. 

No entanto, o importante é fazer as meninas sentirem-se princesas, quer seja a vaidosa 

que compra vestidos e maquiagens, quer seja a que troca receitas com outras princesas, 

porque, afinal, a meta é que elas se tornem rainhas do lar. 

Muitos websites possuem não apenas a divisão por cores e categorias meninos-

meninas, como também estes esclarecedores textos de descrição. Mais distinção e 

discriminação que isso? Sim! Além de tudo isso, ainda existe uma última categoria de 

especificação de gênero dos brinquedos. 

 

4.4.3 Texto de informações 

 

Os textos de informação são aqueles que trazem informações mais específicas a 

respeito do brinquedo, como marca, dimensões, composição, fornecedor, idade 

recomendada e sexo ou gênero.  
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Exatamente assim, “sexo” e “gênero” são categorias técnicas de muitos 

brinquedos. Linguisticamente não poderia ficar mais óbvia a distinção de gênero. 

Apesar disso, não são todos os sites que trazem o gênero como informação técnica, mas 

principalmente os sites de lojas de departamento e supermercados. E são aqueles 

mesmos tipos de brinquedos que aparecem divididos por cores e por seções menino-

menina que aparecem aqui divididos especificamente pelo gênero. Quer dizer, os 

brinquedos de aventura e ação, ou mesmo os considerados unissex mas que possuem 

cores azul ou verde, são categorizados como masculinos, enquanto os brinquedos que 

fazem alusão à vida doméstica ou à vaidade, ou qualquer brinquedo cor de rosa ou lilás, 

são categorizados como femininos. 

Interessante notar que em alguns casos aparece a categoria “sexo” e em outros a 

categoria “gênero”, mesmo se tratando da mesma loja virtual, como se fossem ideias 

semelhantes, ou duas formas diferentes de se dizer a mesma coisa. 

Dessa forma, a casa da Barbie é, considerada tecnicamente, exclusiva para o 

“sexo” feminino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 56, informações técnicas de brinquedo da loja Submarino 

 

Enquanto a arma de atirar dardos pertence ao “gênero” masculino: 
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Imagem 57, informações técnicas de brinquedo da Americanas 

Mas a arma cor de rosa, com detalhes nas cores branca e preta, é para o gênero 

feminino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 58, informações técnicas de brinquedo da loja Submarino 

 

E o carrinho de controle remoto azul é do gênero masculino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 59, anúncio de brinquedo da loja Americanas 
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Imagem 60, informações técnicas de brinquedo da loja Americanas 

 

A moto elétrica bandeirante XT3 rosa é para o sexo feminino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 61, anúncio de brinquedo da loja Extra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 62, informações técnicas de brinquedo da loja Extra 
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E a moto elétrica bandeirante XT3 azul é para o sexo masculino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 63, informações técnicas de brinquedo da loja Extra 

Além da clara distinção do masculino/feminino, esses textos mostram como, ainda, é 

comum o uso do termo “gênero” confundido com “sexo”. Os brinquedos aparecem destinados 

aos que nasceram geneticamente com cromossomos XY ou XX, quando se utiliza a ideia de 

sexo? Brinquedo para seres machos ou fêmeas?  E será que, no caso dos textos que utilizaram a 

palavra “gênero”, pensaram na ideia de crianças que se identificam com uma imagem feminina 

ou masculina, ou de novo o macho/fêmea, mas em outras palavras? E, ainda, se é a criança que 

vai se identificar com um brinquedo ou outro, por que o anúncio precisa explicitar o gênero do 

brinquedo?  

Assim, comprova-se que no Brasil os efeitos das discussões de igualdade de 

gênero ainda não refletiram nos anúncios de brinquedos, mostrando o atraso em relação 

a países como a Suécia, onde a falta de neutralidade do gênero na publicidade gera 

multas; como a França, que também optou por anúncios não sexistas no Natal de 

2013
15

, apresentando meninos brincando com panelas e meninas com ferramentas; e 

mesmo a Alemanha que reconhece um terceiro gênero sexual para o registro de bebês 

                                                           
15

Disponível em 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/33120/meninas+com+ferramentas+meninos+com+pa

nelas+loja+francesa+faz+catalogo+nao+sexista+de+natal+.shtml Acesso em 10/03/2015 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/33120/meninas+com+ferramentas+meninos+com+panelas+loja+francesa+faz+catalogo+nao+sexista+de+natal+.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/33120/meninas+com+ferramentas+meninos+com+panelas+loja+francesa+faz+catalogo+nao+sexista+de+natal+.shtml
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que nascem sem um sexo definido
16

, deixando para o próprio indivíduo a futura escolha 

de gênero. 

Os brinquedos, os anúncios, os pais que compram os brinquedos, trabalham 

juntos para orientar o gênero da criança de acordo com seu sexo. E se eles não 

correspondem a esse papel que lhes é imposto desde cedo, se eles fogem à norma, a 

sociedade tem suas formas de disciplina. O olhar do outro está sempre lá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Disponível em http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/08/alemanha-cria-terceiro-genero-para-

registro-de-recem-nascidos.html Acesso em 10/03/2015 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/08/alemanha-cria-terceiro-genero-para-registro-de-recem-nascidos.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/08/alemanha-cria-terceiro-genero-para-registro-de-recem-nascidos.html
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na configuração da sociedade contemporânea, o poder disciplinar governa todo 

o corpo social, gerindo, moldando e normalizando condutas. O poder age “tomando os 

corpos dos indivíduos como alvos e pontos de aplicação, investindo-os e produzindo-os 

conforme uma ordem moral, social, política, produtiva e normativa capitalista-

burguesa” (PRADO FILHO; TRISOTTO, 2008, p. 117). Além disso, também o 

biopoder age controlando os corpos com a finalidade de gerir e cuidar da vida da 

população, garantindo o bem estar e a produtividade das massas. 

Os mecanismos utilizados nesse governo do corpo podem ser diversos aparelhos 

(medicina, campanhas publicitárias de conscientização) para gerir a vida, no caso do 

biopoder, ou, ainda, quando se fala em poder disciplinar, o mecanismo da disciplina. 

Esta,  

consubstancia-se em dispositivos que, como instrumentos 

normalizadores, correspondem ao modo peculiar de disposição do 

conjunto dos meios e das táticas implícitas na organização dos 

aparelhos de controle e no interior dos mecanismos disciplinares (...) 

(MENEZES, 2008, p. 30). 

 

Esses mecanismos atuam em diversas instâncias da vida social, e começam a 

agir desde a primeira infância. Os brinquedos são um dos vários tipos de instrumentos 

utilizados para reproduzir normas de conduta. Eles são carregados de valores sociais e 

agem manipulando o modo como a criança se percebe no meio social. 

Por isso é tão importante que haja os estudos a respeito das condições sociais e 

culturais que influenciam as relações de gênero conforme se desenvolvem em tempos e 

espaços particulares. Repensar o uso do brinquedo pelas crianças não significaria 

inverter os papéis de gênero e suas delimitações em brinquedos, mas sim em poder 

transitar entre as diversas possibilidades de brincadeiras. Logo, os enunciados sobre o 

brinquedo precisam ser discutidos em seu aspecto de relação com o poder, uma vez que 

há tantos discursos políticos que terminam aprisionando, regulamentando e controlando 

a criança desde o nascimento. 
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Não se trata de uma visão negativa do poder, já que, como aponta Foucault 

(1979), este é produtivo, possui positividade. Não visa o suplício, mas o adestramento, 

através de uma gestão que possibilite a utilidade máxima dos homens. A vigilância 

sobre os comportamentos dos indivíduos tem seu valor: é ela quem vai possibilitar o 

conhecimento que está sempre aliado ao poder.  

Trata-se somente de refletir sobre essas relações de poder e gênero, para que 

haja consciência e resistência. Há muito ainda que se fazer nesse sentido, uma vez que, 

como comprovado pelos dados, o sexismo ainda é muito forte, apesar de todas as 

discussões que se tem realizado em prol da igualdade dos gêneros. A norma ainda dita a 

diferença que exclui, humilha, oprime.  

Enquanto isso, mulheres encontram mais dificuldades em ocupar cargos de 

poder, e, quando ocupam, é comum que recebam menos que os homens. Enquanto isso, 

as mães cuidam dos filhos sem a participação ativa dos pais, que precisam prover o 

sustento da família. Enquanto isso, a guarda dos filhos fica com as mães, na maioria das 

vezes. Enquanto isso, os homens não podem demonstrar fragilidade sem tornarem-se 

alvo de zombaria. Enquanto isso, aqueles que não se identificam com o gênero 

“adequado”, muitas vezes, cometem suicídio. Enquanto isso, tanta luta. 

É preciso entender essa rede de enunciados que pode modificar, inquietar e 

arruinar, e quais as condições que permitiram que eles fossem ditos. Quais condições 

precisamos para outros, igualitários, serem ditos. Para isso, é preciso 

compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua 

situação; de determinar as condições de sua existência, de fixar seus 

limites da forma mais justa, de estabelecer suas correlações com os 

outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que outras 

formas de enunciação exclui. Não se busca, sob o que está manifesto, 

a conversa semi-silenciosa de um outro discurso: deve-se mostrar por 

que não poderia ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, 

no meio dos outros e relacionado a eles, um lugar que nenhum outro 

poderia ocupar. A questão pertinente a uma tal análise poderia ser 

assim formulada: que singular existência. (FOUCAULT, 1986, p. 31) 

Apesar de os dados demonstrarem que os enunciados discriminatórios ainda 

prevalecem, vale lembrar que um enunciado acaba tornando-se outro, devido a uma 

mutabilidade decorrente da historicidade, uma vez que o “enunciado circula, serve, se 

esquiva, permite ou impede a realização de um desejo, é dócil ou rebelde a interesses, 
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entra na ordem das contestações e das lutas, torna-se um tema de apropriação ou de 

rivalidade” (Foucault, 1995, p.121). 

Os enunciados estão sempre se modificando por causa da sua relação intrínseca 

com a história. Espera-se poder contar com uma história menos injusta em um futuro 

breve.   

Caberiam aqui, ainda, discussões e reflexões que relacionem essas questões com 

a objetivação e subjetivação do sujeito, sobre saberes autorizados e relações de poder, 

levando em conta as questões de gênero e da infância. Caberiam reflexões sobre o 

recismo, ao se notar que as crianças brancas são as que mais aparecem nos anúncios. 

Caberia uma análise sobre a identidade de gênero dos homossexuais e transexuais.  

Por enquanto, esta pesquisa buscou promover o reconhecimento do caráter social 

e cultural de estruturas que, muitas vezes, parecem naturais. O corpo, o sexo e o gênero 

são construções culturais e, portanto, podem ser desconstruídos e reconstruídos. Não 

são isentos de críticas ou questionamentos. 

Ainda que tantos indivíduos repitam o comportamento que reforça a coerência 

entre dois sexos e dois gêneros perfeitamente correspondentes e antagônicos, também 

há aqueles cujas atitudes subvertem a norma. Existem os atos incoerentes e os 

enunciados questionadores. Existe o debate, o estudo, a pesquisa. Existe resistência. 

Este estudo espera poder colaborar de alguma forma com as futuras 

investigações que prezem pela luta da igualdade de gênero, ao combate à discriminação 

e hierarquias baseadas em questões biológicas, enfim, pela resistência com o poder do 

conhecimento, ou saber, – além de um olhar mais crítico sobre a publicidade. 

Tudo isso em prol de um futuro país em que as crianças possuam a liberdade de 

descobrir suas identidades, sem serem limitadas a um sistema binário de macho/fêmea. 

Que possam ter a segurança de resistir a um sistema que oprime por tantos aspectos tal 

qual o gênero. Que não se limitem às armas de herói ou aos vestidos de princesa. 
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