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RESUMO

Essa pesquisa,  de caráter etnográfico,  tem  como objetivo promover a interdisciplinaridade
entre o campo do Design e os Estudos de Gênero e Sexualidade, a partir da compreensão do
Design  como  uma  Tecnologia  de  Gênero.  Este  trabalho  parte  do  conceito  feminista  de
tecnologia de gênero de Teresa de Lauretis (1987) e Paul B. Preciado (2010) para pensar o
Design como uma tecnologia disciplinar implicada na normatização das identidades através
dos brinquedos infantis. Os objetos de Design são uma fonte importante da cultura material
nas  sociedades  industriais,  e  transmitem significados  inseridos  em sistemas  simbólicos  e
ideológicos.  O design dos brinquedos elaborados industrialmente produz um discurso que
institui como padrão de normalidade os corpos marcados pela oposição binária de gênero,
pelo racismo e pela heteronormatividade. Com base nas teorias feministas pós-estruturalistas
e  queer e  nos  estudos  do  campo  do  Design,  compreendemos  os  brinquedos  como  uma
linguagem cujos significados dependem do contexto social em que são produzidos. A partir da
pesquisa de campo de caráter etnográfico e documental realizada em uma loja de brinquedos e
da construção de um banco de imagens, é empreendida uma análise dos brinquedos em seu
contexto, utilizando a interseccionalidade como ferramenta de análise. Este trabalho investiga
como certos elementos atuam de forma a direcionar a escolha e a utilização dos brinquedos
pelas crianças, produzindo identidades sexuadas e normatizadas dentro de um padrão sexista,
racista e heteronormativo e como esse direcionamento é construído.

Palavras chave: Design; Feminismo; Brinquedos; Tecnologia de Gênero



ABSTRACT

This ethnographic research aims to promote the interdisciplinarity between the field of Design
and the Studies of Gender and Sexuality, from the understanding of Design as a Technology
of Gender. This work is based on the feminist concept of gender technology of Teresa de
Lauretis (1987) and Paul B. Preciado (2010) to think Design as a disciplinary technology
involved in  the  normalization  of  identities  through children's  toys.  Design objects  are  an
important source of material culture in industrial societies, and convey meanings embedded in
symbolic  and  ideological  systems.  The  design  of  industrially  produced  toys  produces  a
discourse that  establishes as a standard of normality the bodies marked by binary gender
opposition, by racism and heteronormativity. Based on poststructuralist and queer feminist
theories  and on studies  in  the  field  of  Design,  we understand  toys  as  a  language whose
meanings depend on the social context in which they are produced. From the field research of
ethnographic and documentary character held in a toy store and the construction of an image
bank,  an analysis  of  the  toys  in  their  context  is  undertaken,  using  intersectionality  as  an
analysis tool. This work investigates how certain elements act in order to direct the choice and
the use of the toys by the children, producing sexed and normalized identities within a sexist,
racist and heteronormative pattern and how this direction is constructed.

Keywords: Design; Feminism; Toys; Technologies of Gender
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1 INTRODUÇÃO

Os brinquedos infantis são objetos que fizeram e fazem parte da infância de muitas cri-

anças. O brincar é uma atividade típica da infância, e os brinquedos são um importante supor-

te para as brincadeiras. Se é certo que os brinquedos têm acompanhado a humanidade desde

os tempos antigos, também é correto afirmar que o processo de industrialização das socieda-

des ocidentais transformou as formas tanto dos brinquedos quanto do brincar. Os brinquedos

produzidos pela indústria, frutos de um projeto de design, consistem na maior parte dos brin-

quedos disponíveis nas sociedade industriais. Isso faz com que os brinquedos infantis se cons-

tituam em uma parte importante da cultura material da nossa sociedade, operando como veí-

culos dos valores presentes em nossa cultura, iclusive ideias acerca de gênero, raça, classe se-

xualidade. Por esse motivo,é importante se pensar qual o papel que o design exerce através

dos brinquedos infantis, e em como ele pode atuar como uma tecnologia de gênero, implicada

na normatização social.

O desenvolvimento dos  Estudos  de Gênero e Sexualidades certamente contribuíram

para questionar as bases epistemológicas de vários campos do conhecimento.  Os avanços

desses estudos permitiram a contestação da naturalização da diferença sexual e da heterosse-

xualidade, possibilitando a construção de um aparato teórico para as agendas políticas contra

a opressão de gênero e sexual. Além disso, os movimentos sociais feministas, LGBTs, negros

e antirracistas empreenderam várias lutas no campo político e jurídico, mas também no campo

da representação, reconhecendo o gênero, a raça e a sexualidade como territórios de disputa,

em que significados sobre as minorias sexuais e raciais eram produzidos e disseminados a

partir da ótica do poder hegemônico.

O campo do Design é um importante produtor de representações, visto que seus produ-

tos compõem a maior parte da cultura material das sociedades industrializadas. No entanto,

pouco se tem problematizado sobre os significados veiculados através da sua atividade. As

questões de gênero, raça e sexualidade pouco têm sido objeto de análise tanto nas epistemolo-

gias quanto nas metodologias do Design, fazendo com que suas práticas reproduzam o pensa-

mento dominante, contribuindo para a manutenção das hierarquias sociais.

Visto que o Design é uma atividade de caráter multidisciplinar e capaz de transmitir o

aparato simbólico do meio em que está inserido, é necessário pensar nas implicações sociais,

culturais e políticas dos objetos produzidos nesse contexto. O Design tem a possibilidade de
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interferir nas dinâmicas sociais através da cultura material, portanto, sua prática não pode es-

tar descolada das questões de classe, raça, gênero e sexualidade, nem adotar uma postura acrí-

tica em relação aos objetos que produz.

Um dos principais campos do Design de Produtos é o Design de Brinquedos, objeto

que será analisado nessa dissertação. Sendo o brinquedo infantil um artefato que ajuda a cons-

truir e reforçar as noções de masculinidade e feminilidade, raça e sexualidade, é essencial que

o projeto  dos  mesmos  leve  em consideração essas  questões.  Os  estudos da  relação entre

gênero e design são ainda incipientes, possuindo poucas referências na  área, visto que por

muito tempo o campo do Design se manteve longe das questões sociais. Mais incipientes ain-

da são os estudos sobre a relação do Design com as questões de raça e sexualidade. 

Em relação à  questão do gênero, pouco tem sido produzido na  área do Design. Nos

anos 1980, algumas teóricas produziram uma crítica feminista ao campo, porém essas iniciati-

vas ainda eram isoladas. Produzidas no bojo da segunda onda do feminismo, essas críticas se

centravam ou na crítica ao patriarcado ou a partir de uma perspectiva liberal da desigualdade

de gênero no mercado de trabalho. Após esse período, pouca produção feminista se desenvol-

veu no campo do Design, o que deixa muitas questões contemporâneas fora das discussões

teóricas do campo. 

Os movimentos sociais são dependentes de um contexto, suas perspectivas e preocu-

pações mudam ao longo do tempo. A ausência de pesquisas que tratem o gênero, a raça e a se-

xualidade no Design na atualidade acabam deixando de fora questões importantes para a soci-

edade de hoje, o que faz com que o campo do Design, da forma como ele se constitui atual-

mente, não seja objeto de uma análise crítica feminista profunda. Os trabalhos desenvolvidos

no campo da crítica feminista ao Design entre os anos 1980 e 1990, acabam sendo limitados

para compreender e analisar a realidade de hoje, visto que questões cruciais nos Estudos de

Gênero, como a interseccionalidade e os estudos pós-coloniais, não tenham entrado no escopo

desses trabalhos produzidos nas décadas passadas.

Tendo em vista esse cenário, esse trabalho se justifica a partir da necessidade de se

promover a interdisciplinaridade entre o campo do Design e o campo dos Estudos de Gênero e

Sexualidades, para que questões relevantes a esses campos na atualidade possam ser discuti-

das, formando uma base para inserir mais profundamente tanto a crítica quanto a intervenção

feminista no campo do Design.
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O Design se constitui como uma linguagem que utiliza os signos disponíveis em

determinada cultura para comunicar uma ideia. A partir das epistemologias pós-estruturalistas

feministas,  que  consideram a  linguagem como  o  meio  pelo  qual  o  gênero  é  constituído

(SCOTT, 1995), e a partir do conceito de biopoder de Michel Foucault (1991) e dos estudos

queer, pensarei o Design como uma tecnologia disciplinar, implicada na produção de corpos

ajustados a uma norma. A partir da utilização de signos específicos, o design de produtos

constrói representações sociais que instituem como padrão de normalidade o corpo generifica-

do em oposição binária, branco e heterossexual. Através do conceito de tecnologia de gênero

de Teresa de Lauretis (1987), analisarei como o Design opera na normatização dos corpos e,

em especial, o Design de brinquedos infantis produzidos industrialmente.

Utilizando os estudos da Antropologia e da Sociologia da Infância e das Crianças, e

as pesquisas na área da Educação, podemos constatar que o brincar é a principal atividade in-

fantil  em nossa sociedade, e que esse é um processo crucial na formação das identidades.  É

através do brincar que a criança entra em contato com os elementos culturais do meio em que

está inserida. Os brinquedos, como artefatos culturais, são um importante veículo de represen-

tações sociais, transmitindo significados específicos que se tornam parte dos processos de

subjetivação das crianças. Produzidos dentro de uma sociedade marcada pelas opressões de

gênero, raça, classe e sexualidade, os brinquedos reproduzem significados que reforçam sim-

bolicamente o lugar social das minorias.

A partir das minhas constatações através do referencial teórico articulado e da

pesquisa etnográfica em lojas de brinquedos infantis, analisarei como o design desses brin-

quedos produz representações normativas em termos de gênero, raça e sexualidade. Os brin-

quedos serão analisados com o propósito de identificar os signos utilizados na comunicação

de um significado que institui padrões normativos específicos.

Não é  a intenção desse trabalho restringir  as possibilidades de significação dos

brinquedos somente às representações físicas do objeto.  É evidente que os brinquedos estão

inseridos em um contexto que interfere ativamente na produção e na interpretação das mensa-

gens veiculadas. A mídia e a propaganda tem um papel importantíssimo na criação das ima-

gens representadas nos brinquedos. É notório, nas lojas, a grande presença de brinquedos rela-

cionados a filmes, animações, programas de TV e jogos. Esses produtos carregam muitos dos

significados engendrados nos suportes que lhes deram origem. Segundo Van Leeuwen (2017),

os brinquedos são meios de massa, globalmente distribuídos por grandes corporações, que
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transmitem mensagens que se interconectam com outras mídias de massa. No entanto, nos

cabe lembrar que o significado dos brinquedos não é fechado, e o mesmo brinquedo pode ser

utilizado de diversas formas pelas crianças. O Homem-Aranha pode tornar-se o filho da bone-

ca Barbie (AZEVEDO, 2003), bem como um prato de plástico pode se tornar o volante de um

carro (KISHIMOTO & ONO, 2008). Obviamente, existem significados fortemente atrelados a

esses objetos, mas que não são determinantes. A questão central para esse trabalho, é como o

design dos brinquedos age no sentido de ampliar ou restringir a gama de significados que as

crianças podem articular através desses objetos. Segundo Van Leeuwen (2017):

projetar brinquedos não é apenas uma questão de expressar significados através do
design, mas também de projetar recursos de ação potenciais, de fato “linguagens”,
para que as crianças produzam (inter)ações significativas com eles (p.2, tradução
nossa).

Para analisar profundamente a influência dessas outras mídias na significação des-

ses brinquedos, seria necessário uma análise profunda dos produtos fílmicos e televisivos que

lhes deram origem, o que não é o propósito dessa pesquisa. Por isso, a análise desses brinque-

dos será restringida aos elementos visuais dos brinquedos e da sua contextualização histórica

e cultural.

Da mesma maneira, as propagandas de brinquedo exercem uma influência signifi-

cativa sobre o seu significado simbólico. O modo como esses objetos são retratados nas pro-

pagandas, se transmitem a ideia de aventura, ou de cuidado, contribuem para uma interpre-

tação específica daquele artefato. Essas ideias também estão presentes nas embalagens desses

brinquedos, visto que as mesmas fazem parte da estratégia de comercialização desses produ-

tos. A análise das propagandas, por questões práticas, ficará restrita a essas embalagens.

Theo van Leeuwen (2017) sustenta que podemos olhar para os brinquedos de duas

formas:  como esculturas em miniatura,  portanto,  como  “textos”  a serem interpretados; ou

como objetos de uso, cujos significados só poderão ser compreendidos quando utilizados nas

brincadeiras. Alguns brinquedos apresentam mais características de uma forma do que de ou-

tra, mas nunca são apenas uma coisa ou outra. Todos os brinquedos apresentam características

de texto ou de objeto de uso, em maior ou menor grau.
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Escolhi a etnografia de lojas de brinquedos infantis, pois me interessava compreen-

der como  é  realizada a compra de determinado tipo de brinquedo, quais as motivações de

quem compra um brinquedo para menina ou para menino, quais as concepções que guiam

essa escolha e como o design dos brinquedos influencia nessa compra. Além disso, a pesquisa

de campo na loja me permitiu vivenciar esse processo de comercialização de brinquedos, in-

vestigar em que se baseia essa divisão de sessões das lojas, como é  feita a distribuição dos

brinquedos nessas sessões e se as vendedoras influenciam na compra de determinado tipo de

brinquedo. Essa investigação pretendeu possibilitar a apreensão do ponto de vista das pessoas

envolvidas na compra e venda desses brinquedos, permitindo a formulação das hipóteses que

serão trabalhadas no decorrer deste trabalho.

A etnografia  dá ênfase ao cotidiano e  ao subjetivo,  no entanto,  como chama a

atenção Cláudia Fonseca (1999), devemos ter cuidado para não privilegiar uma análise do in-

divíduo em detrimento da análise dos sistemas sociais que informam o comportamento indivi-

dual. O aspecto social deve ser analisado na etnografia, para além do aspecto individual. O

que interessa aqui é identificar quais os discursos presentes em nossa cultura que constroem

normas de gênero, e como essas concepções influenciam na escolha do tipo de brinquedo que

será comprado para meninas ou meninos.

Através da observação dos clientes nas lojas, surgiram pistas para guiar a análise

dos elementos que direcionam essas escolhas. O que faz com que um pai rejeite a compra de

um patinete para a filha pelo motivo de só haver no momento, na loja, o patinete “para meni-

nos”, cuja única diferença entre eles é a cor? Quais signos determinam o posicionamento dos

brinquedos nas sessões das lojas, que são divididas de acordo com o gênero? A etnografia

possibilita uma visão das dinâmicas que envolvem a comercialização dos brinquedos infantis,

através da interação entre vendedoras e brinquedos, entre clientes e vendedoras e clientes e

brinquedos.

A etnografia foi realizada através de observação sistemática da interação das pesso-

as nas lojas, tanto de clientes com vendedoras quanto de clientes com brinquedos. A obser-

vação sistemática tem como vantagem favorecer a construção de hipóteses acerca do proble-

ma pesquisado (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Além disso, foram estabelecidas conversas

informais com vendedoras e clientes a fim de elucidar questões que surgem tanto da pesquisa

teórica quanto das observações de campo. Segundo Gerhardt e Silveira, a entrevista informal

é utilizada em estudos exploratórios para proporcionar um conhecimento mais aprofundado da
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temática, e pode “fornecer pistas para o encaminhamento da pesquisa, a seleção de outros in-

formantes, ou mesmo a revisão das hipóteses inicialmente levantadas” (id., p. 72)

Essas observações foram transcritas minunciosamente em diários de campo. O diá-

rio de campo é um instrumento que permite o registro de informações e reflexões, através do

detalhamento descritivo e pessoal sobre o campo (id.), por isso sua elaboração deve ser reali-

zada de forma extensa e detalhada. Para Chizzoti (2006), um texto etnográfico deve conter

uma descrição detalhadamente refinada de comportamentos situados e das observações inferi-

das,  que permitem construir  uma visão acerca do fenômeno estudado. O diário de campo

apresenta uma parte descritiva, em que são descritos o espaço físico, os sujeitos e os diálogos,

e uma parte reflexiva que registra as reflexões a partir do referencial teórico e o ponto de vista

do observador (GROSSI, 1992). O campo é o recorte espacial que diz respeito à abrangência

do recorte teórico. 

A pesquisa de campo permite a aproximação da pesquisadora com a realidade so-

bre a qual formulou sua pergunta (MINAYO, 2010). É importante lembrar, no entanto, que o

produto da pesquisa de campo não é a realidade concreta, mas sim, segundo Minayo (2010),

uma descoberta construída a partir dos pressupostos teóricos e do quadro metodológico, além

das interações entre a pesquisadora e o objeto de investigação.

Dada a natureza deste trabalho, é imprescindível que a etnografia se dê através de

um enfoque feminista. A Antropologia Feminista traz para a etnografia a reflexão crítica acer-

ca do caráter gendrado do campo, segundo Cecília Sardenberg (2014). No entanto, não apenas

a questão do gênero deve ser levada em conta, já que o campo é intersectado por vários mar-

cadores, como classe, raça, geração e sexualidade. É a intersecção entre esses marcadores que

vai determinar nossa posicionalidade em campo, que não é fixa, e varia de acordo com o con-

texto (SARDENBERG, 2014). Isso significa que a minha experiência com os brinquedos na

infância  possibilita  um olhar  específico para determinados aspectos desse contexto,  assim

como a minha formação inicial em Design. Estar ciente da posicionalidade no campo é impor-

tante inclusive para procurar enxergar além do que parece familiar, e procurar perceber outras

variáveis que compõem esse universo.

A loja escolhida para observação obedeceu ao critério de possuir uma grande varie-

dade de brinquedos e estar em um local de grande visibilidade e fácil acesso. A loja de brin-

quedos pesquisada está localizada no Shopping Itaigara, instalado em um bairro de camadas

médias de Salvador, Bahia. É certo que a observação de uma loja voltada para camadas médi-
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as não pode ser tomada como parâmetro para o que ocorre em todas as lojas de brinquedos da

cidade, já que as diferenças de poder aquisitivo alteram o padrão de compras, sendo que o que

ocorre em uma grande rede de lojas de brinquedos em um shopping das camadas mais altas

não é o mesmo que se observa em lojas de bairros mais populares da cidade. No entanto, a

loja escolhida para a pesquisa de campo foi adequada para o propósito mais geral deste traba-

lho, que é compreender os brinquedos em relação como contexto onde são escolhidos.

A loja de brinquedos não é muito grande, e está localizada em uma parte mais es-

condida do shopping. Fica situada próxima à Casa Lotérica, o que faz com que muitas pessoas

que estão na fila para fazer pagamentos acabem visitando a loja. Do lado de fora ficam os

brinquedos maiores, geralmente bicicletas, triciclos e quadriciclos. Alguns desses brinquedos

são cor-de-rosa pastel, outros são coloridos com cores vibrantes.

Ao entrar na loja a primeira vez, logo avistei as vendedoras uniformizadas, de pé,

que abordavam os clientes que entravam. Os brinquedos são divididos em sessões, que se-

guem um padrão  que  pode ser  observado também em outras  lojas.  Existem três  grandes

sessões: a sessão das crianças pequenas, ou seja, de bebês até crianças com 3 anos de idade, a

sessão dos meninos e a sessão das meninas. Há também uma sessão separada para jogos,

como quebra-cabeças e jogos de tabuleiro, e uma sessão de jogos criativos, como massinhas

de modelar e conjuntos de desenho.

A primeira sessão de brinquedos que avistei foi a de bebês. É um corredor colorido,

com brinquedos com cores bastante variadas, mas suaves. Há um predomínio da cor branca, o

que dá um aspecto de leveza ao conjunto. Nesse corredor, estão dispostos brinquedos como

animais de pelúcia, mordedores, blocos de encaixar e objetos que produzem sons.

O segundo corredor da loja  é onde está  localizada a sessão dos meninos.  É  uma

sessão bastante colorida, em que predominam cores como amarelo, vermelho e azul em tons

vibrantes. No início do corredor estão os brinquedos direcionados para os meninos mais novi-

nhos, e podemos encontrar representações de personagens de desenhos como o Bob Esponja e

Patrulha Canina1. O restante das prateleiras são ocupadas basicamente por figuras de ação ba-

seadas em super-heróis como Batman e Homem de Ferro, ou de filmes como Star Wars. Um

tipo de brinquedo que tem muito destaque na sessão dos meninos são os conjuntos da coleção

Hot Wheels. Caracterizados por suas caixas azuis, esses brinquedos apresentam uma varieda-

1Animações infantis que são exibidas na televisão aberta e fechada. Bob Esponja é uma es-
ponja marinha que vive no fundo do mar, enquanto a Patrulha Canina é um grupo de cachorri-
nhos que são agentes da lei.
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de de pistas para carrinhos, além de vender os próprios carrinhos avulsos. Além dos carros da

referida coleção, podemos ver outros tipos de veículos compondo essa sessão, como helicóp-

teros, caminhões e tratores. Na segunda prateleira dessa sessão, estão dispostos brinquedos

como Playmobil e Lego. Brinquedos que replicam atividades que mexem com o corpo, como

jogos de esportes, boxe e arco e flecha também são bastante presentes nessa sessão. No geral,

os brinquedos da sessão dos meninos são ricos em peças e mecanismos articulados, seja no

corpo dos bonecos ou nos veículos e peças de cenário.

A terceira sessão é a sessão das meninas. Diferente das sessões anteriores, as cores

que a compõem não são tão variadas. Há um predomínio dos tons de rosa e roxo, o que a tor-

na facilmente identificável. Várias prateleiras estão repletas de bonecas, dos mais variados ti-

pos: bonecas bebês, bonecas adultas, bonecas em tamanho grande e bonecas em miniatura.

Muitas  delas  são representações  de  personagens  de desenhos e  animações,  como  Frozen,

Monster High e as princesas da Disney. Há uma prateleira repleta de bonecas Barbie e seus

acessórios. Outra delas está  povoada por bonecas Polly, uma boneca em miniatura que vem

com vários acessórios para compor sua casa. Também são bastante presentes os brinquedos

que representam o mundo doméstico, como fogões, vassourinhas, pias, conjunto de panelas e

acessórios de cozinha, micro-ondas e aspiradores de pó. Verifica-se também a presença de

brinquedos que promovem cuidados com a beleza, como conjuntos de maquiagem, enfeites

para cabelos e bijuterias.

A sessão dos jogos  é onde se encontra brinquedos clássicos como Banco Imobi-

liário, War, Batalha Naval, jogos de damas e xadrez. Essa sessão também apresenta uma gran-

de variedade de cores, mas têm uma incidência maior de cores mais sóbrias em relação às ou-

tras sessões, como o preto e tons de cinza . A última sessão da loja é onde ficam os brinquedos

“criativos”, composta majoritariamente por brinquedos da coleção  Play-Doh, que apresenta

diversos conjuntos com massinha de modelar e moldes, possibilitando a criação de diversos

objetos e cenários, como casas, partes do corpo e comidinhas.

As vendedoras orientam as e os clientes que entram através de perguntas sobre o

que estão procurando, mas geralmente os potenciais compradores já  vêm com uma ideia do

tipo de brinquedo que desejam comprar, segundo me informaram as vendedoras. Quando me

apresentei como pesquisadora e lhes falei do objeto de pesquisa, elas se dispuseram a respon-

der minhas perguntas, mas não demonstraram dar muita atenção à minha presença na loja du-

rante o trabalho de campo. Como geralmente estavam bastante ocupadas, minhas conversas
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com as vendedoras foram breves, mas auxiliaram muito na compreensão da dinâmica do fun-

cionamento da loja. Um dos diálogos mais esclarecedores se deu com a funcionária responsá-

vel pela arrumação dos brinquedos, que me informou da existência de um curso para a dispo-

sição dos brinquedos nas sessões, o que explica a aparentemente padronização da arrumação

espacial das lojas de brinquedos em geral.

A partir da observação sistemática do campo, feita ao longo de dois meses, pude

presenciar o processo de escolha dos brinquedos pelas e pelos clientes, bem como o trabalho e

as sugestões dadas pelas vendedoras. Percebi como muitos brinquedos com os quais eu brin-

cava na infância ainda existiam, e eram bastante procurados, e novos brinquedos que surgiram

nos últimos anos e já se configuravam como favoritos de muitas crianças. Percebi que o gosto

da criança era um dos maiores fatores para a escolha dos brinquedos e as e os clientes que lá

chegavam procuravam um brinquedo já  requisitado pelas crianças, ou parecido com os que

elas já possuíam.

Nas conversas com as e os clientes da loja, percebi que a minha posição de pesqui-

sadora  fazia  com que as  respostas  às  minhas  perguntas  refletissem o que  achavam ser  o

“correto”. Por exemplo, quando eu perguntava o critério de escolha dos brinquedos que esta-

vam comprando, a maioria dos clientes me respondia que escolhiam brinquedos que fossem

educativos, mesmo que os objetos que estavam em suas mãos não estivessem dentro do que é

considerado pedagógico pelos estudos da educação e nem pelo senso comum. O que percebi é

que os brinquedos comprados para meninos se encaixavam muito mais nessa categoria, sendo

a compra dos brinquedos “de menina” justificada por ser algo que a criança gostava. 

Os brinquedos foram categorizados de acordo com a classificação proposta pelo

International Council for Children's Play (ICCP), que foi desenvolvida através de numerosos

trabalhos e verificações práticas, segundo André Michelet (1998), e define critérios relativos à

quatro qualidades que devem ser observadas nos brinquedos:

 O valor funcional – caracterizado pelas qualidades intrínsecas dos brinquedos, que

diz respeito à adaptação ao usuário;

 O valor experimental – o que a criança pode fazer ou aprender com o brinquedo;

 O valor de estruturação – desenvolvimento da personalidade da criança, abrangen-

do o conteúdo simbólico. Diz respeito à elaboração da área afetiva;

 O valor de relação – forma segundo a qual o brinquedo facilita a relação com ou-

tras crianças e com os adultos.
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Cada brinquedo apresenta essas qualidades em maior ou menor grau e a qualidade

dominante é a que será utilizada para a classificação (MICHELET, 1998). Esta forma de clas-

sificação  é  dividida  em  dois  esquemas:  classificação  por  famílias  de  brinquedos e

classificação psicológica. Para este trabalho, optei pela classificação psicológica, já que é fei-

ta a partir da função dos brinquedos no desenvolvimento da criança, o que está de acordo com

o propósito de identificar o papel dos brinquedos no desenvolvimento infantil, e a partir dos

trabalhos já realizados na área identificar quais os diferentes estímulos que brinquedos de me-

ninos e meninas oferecem.

A partir da classificação dos brinquedos e da pesquisa de campo, parti para empre-

ender uma análise interseccional dos brinquedos infantis. Escolhi essa ferramenta de análise

porque ela permite uma compreensão de como os vários marcadores sociais da diferença, par-

ticularmente o gênero, a raça e a sexualidade, atuam na produção de modelos de normalidade

através das representações que os brinquedos infantis oferecem. 

O conceito de interseccionalidade pode ser entendido como “significando os efei-

tos complexos, irredutíveis, variados e variáveis que ocorrem quando múltiplos eixos de dife-

renciação - econômicos, políticos, culturais, psíquicos, subjetivos e experienciais - se cruzam

em contextos historicamente específicos” (BRAH & PHOENIX, 2004, p.76). O que esse con-

ceito pretende enfatizar é que as várias dimensões sociais não podem ser analisadas de manei-

ra independente, pois esses eixos de opressão se intersectam, produzindo opressões específi-

cas. Nesse sentido, ao falar de interseccionalidade, estou me remetendo às formas através das

quais os cruzamentos entre gênero, raça e sexualidade agem no campo do Design de Brinque-

dos Industriais.

Considera-se o marco da ideia  da  interseccionalidade  o discurso proferido pela

abolicionista negra Sojourner Truth na Women´s Rights Convention em Ohio, nos Estados

unidos, em 1852. Truth foi uma mulher que nasceu em condição de escravidão, e ao conseguir

sua alforria tornou-se uma ativista tanto pela abolição da escravidão quanto pelos direitos das

mulheres. Como não aprendeu a escrever, não existem registros escritos do seu discurso, no

entanto ele foi publicado em jornais da época, e serviu como referência para feministas negras

mais de um século após ser proferido (BRAH & PHOENIX, 2004). Uma das mais importan-

tes contribuições desse discurso é mostrar que as identidades não são estanques, mas se cons-

troem em relação ao Outro. A identidade, portanto, é entendida como um processo, constituí-

do em e através de relações de poder.
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Um elemento-chave na análise interseccional tem relação com o “descentramento”

do sujeito normativo do feminismo. Para isso, nos cabe compreender que as opressões se en-

trecruzam simultaneamente  em locais  específicos,  ao  mesmo  tempo  em que  são  globais

(BRAH & PHOENIX, 2004). Na aplicação do conceito de insterseccionalidade, é necessário

levar em conta que gênero, raça, sexualidade e classe social são fatores estruturantes do posi-

cionamento dos sujeitos na sociedade e nas práticas cotidianas. 

Brah & Phoenix afirmam que  “como tal, a interseccionalidade se encaixa com o

rompimento do pensamento modernista produzido pelas ideias teóricas produzidas pelo pós-

colonial e pós-estruturalismo” (2004, p. 82).  Portanto, é um conceito que rompe com o uni-

versalismo da categoria “mulher”, ao evidenciar que as mulheres não são um grupo homogê-

neo, e que suas experiências diferem dependendo da sua posição nos eixos de opressão.

As teorias feministas das décadas de 1970 e 1980 eram baseadas em concepções

derivadas das tradições modernistas do Iluminismo Europeu, como o liberalismo e o marxis-

mo. A crítica a essas perspectivas têm origem no âmbito do pensamento anticolonial, antirra-

cista e feminista, mas uma enorme influência partiu das teorias pós-estruturalistas. Através

dessa perspectiva, os feminismos eram vistos como representativos de relações historicamente

contingentes, campos discursivos em disputa e lugares de múltiplas posições de sujeitos. 

No entanto, a adoção do pós-estruturalismo não significou uma negação das  per-

ceptivas modernistas, já  que existiram tentativas de um certo hibridismo de linhas teóricas

aparentemente divergentes. Alguns acadêmicos procuraram combinar abordagens pós-estrutu-

ralistas com teorias neo-Marxistas ou teorias psicanalistas. 

No Brasil, durante muito tempo as questões de diferença, em especial a questão ra-

cial, foram deixadas de lado nos estudos de gênero, diferentemente dos estudos feministas nos

Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, onde feministas negras, latinas e asiáticas deram contri-

buições  importantes  na  compreensão  dos  múltiplos  eixos  da  opressão  feminina

(CALDWELL, 2000). Nesses países, houve um afastamento das feministas não-brancas em

relação ao feminismo mais tradicional, pelo fato deste utilizar modelos e teorias desenvolvi-

dos majoritariamente por mulheres brancas e de camadas médias, o que levava à construção

de modelos unitários de gênero.

A partir de suas próprias experiências de exclusão e discriminação, as feministas

negras passaram a desafiar esses modelos de gênero e a desenvolver novas formas de se pen-

sar gênero e feminismo. Caldwell (2000) atenta para o fato de que “o enfoque dado pelo femi-
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nismo exclusivamente ao gênero como fonte da opressão de mulheres não consegue estabele-

cer conexões entre o sexismo e outras formas de dominação” (p. 94), o que resulta em um

apagamento de aspectos como raça, classe e sexualidade na constituição das identidades das

mulheres.

Azeredo (1994) já havia chamado a atenção para o silenciamento das questões de

raça na produção feminista teórica e prática no Brasil. Criticando a ideologia individualista do

feminismo, a autora sugere que as novas teorias que questionam a noção de identidade de-

monstram que esta não pode ser entendida sem levar em conta a questão da diferença. Um as-

pecto que Caldwell (2000) observa é que a ausência da categoria raça na maioria dos estudos

feministas brasileiros se devia não apenas a um posicionamento de pesquisadoras brancas ou à

pouca presença de mulheres negras nas universidades, mas também à dificuldade de sustentar

um movimento antirracista no país, pois a ausência de discussões públicas sobre a questão ra-

cial resultou em um apagamento discursivo da dominação racial, inclusive no campo dos estu-

dos de gênero. Para as feministas negras, a introdução de temas específicos das mulheres ne-

gras  de forma secundária  dentro  do feminismo não é  suficiente,  sendo necessário  que as

questões relacionadas à raça sejam um componente indispensável do movimento feminista.

Considerando que a centralidade da categoria gênero nos estudos feministas subor-

dina todas as outras, como raça e classe, algumas feministas desenvolveram uma articulação

entre as várias categorias de diferença. As feministas do Terceiro Mundo apontam para a ne-

cessidade de se articular gênero não apenas à sexualidade, raça, classe, mas também à religião

e nacionalidade. A partir da década de 1990, os movimentos passaram a buscar novas catego-

rias analíticas que levassem em conta as múltiplas identidades, e é nesse contexto que surgem

os  conceitos  das  categorias  de  articulações  e/ou  interseccionalidades.  Segundo  Piscitelli

(2008, p. 266),

A proposta de trabalho com essas categorias  é  oferecer ferramentas analíticas para
apreender  a  articulação  de  múltiplas  diferenças  e  desigualdades.  É  importante
destacar que já não se trata da diferença sexual, nem da relação entre gênero e raça
ou gênero e sexualidade, mas da diferença, em sentido amplo para dar cabida  às
interações entre possíveis diferenças presentes em contextos específicos.
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De acordo com Henning (2011), o campo das interseccionalidades traz uma impor-

tante característica para a contemporaneidade, que seria o deslocamento da obrigatoriedade de

um marcador específico para se fazer a análise interseccional, priorizando análises localizadas

e contingenciais. Isso implica na não necessidade de se desenvolver a análise de uma infinida-

de de marcadores em toda análise social, mas focar no entrelaçamento daqueles que se mos-

tram relevantes contextualmente.

Considero pertinente uma análise interseccional do design dos brinquedos infantis,

justamente nesse momento em que os discursos acerca de gênero e sexualidade tem permeado

os  debates  sobre a educação  infantil  nas  esferas  políticas.  O  Projeto  de  Lei  (PL)  nº

8.035/2010, apresentado pelo poder executivo, hoje na forma da Lei nº 13.005, de 25/06/14,

tornou-se um embate dentro e fora do âmbito institucional. Essa lei, que estabelece o Plano

Nacional de Educação (PNE), foi aprovada com a supressão dos termos “orientação sexual” e

“identidade de gênero” do parágrafo que versava sobre o combate à  discriminação, após in-

tensa atuação de parlamentares, os quais eram majoritariamente ligados às bancadas evangéli-

cas do Congresso Nacional (GONÇALVES & MELLO, 2017). Esses embates se repetiram

também a nível estadual e municipal por todo o país, e no centro estavam as questões de gêne-

ro e sexualidade.

Tem-se  observado  que  certos  grupos  sociais  conservadores  têm construído  sua

agenda em torno do que denominam “ideologia de gênero”, conceito utilizado para atribuir à

categoria gênero um caráter de doutrinação ideológica. As concepções de gênero que fogem

do essencialismo e as  sexualidades  divergentes,  seriam ameaças  à  família  tradicional  e  à

inocência das crianças. Esse conceito intenciona recuperar um discurso que estabelece o sexo

como um dado biológico que institui duas categorias dicotômicas, homem e mulher, e coloca

a heterossexualidade como uma vivência natural, e portanto, a única adequada.

Essa  “guerra ao gênero”  por parte de segmentos conservadores da sociedade tem

como objetivo estabelecer padrões de normalidade através do aparato político e jurídico, de-

terminando quais os corpos são aceitáveis. Obviamente, esses discursos não estão presentes

apenas na esfera institucional, mas são também disseminados através da cultura e da mídia,

por meio de representações. Os brinquedos infantis carregam muitas dessas concepções essen-

cialistas, e a não abordagem da discussão de gênero nas escolas torna muito mais difícil que

esse discurso seja questionado e trabalhado com as crianças. Podemos perceber, portanto, que

os mesmos setores responsáveis pelos retrocessos em direitos sociais, trabalhistas e políticas
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para mulheres, são os que levam essa batalha para o campo do gênero e da sexualidade. Utili-

zar uma perspectiva interseccional  é  necessária para que possamos abarcar a complexidade

dos fatores envolvidos.

As questões de gênero, raça, classe e sexualidade estão intrinsecamente ligadas  à

manutenção  do  capitalismo,  pois  os  sistemas  de  dominação  precisam de  um sistema  de

valores  que  lhes  dê  suporte.  A  normatização  dos  corpos  é  uma  forma  de  garantir  a

continuidade da reprodução através da família heterossexual, produzindo sujeitos para serem

inseridos  no  sistema de  produção.  A naturalização dos  gêneros,  a  heterossexualidade  e  o

racismo,  portanto,  são  indispensáveis  à  manutenção desse  sistema econômico e  social.  É

necessário pensarmos na forma como a interação entre esses marcadores produzem sujeitos

localizados em diferentes hierarquias sociais, e como os discursos normatizadores informam

esses lugares.
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2 CAPÍTULO I - A CONSTRUÇÃO DA INFÂNCIA E DOS 
BRINQUEDOS COMO VEÍCULO DE VALORES SOCIAIS

Não é  possível compreender como os brinquedos infantis influenciam em vários

aspectos  do desenvolvimento infantil  sem primeiro entender  o que  é  uma criança ou um

brinquedo. Este capítulo dedica-se a traçar um histórico do conceito de infância, dos estudos

sobre crianças e dos brinquedos como objetos projetados e dirigidos aos sujeitos infantis. 

A infância e a relação com os brinquedos será pensada através de uma perspectiva

antropológica abarcada pelos Estudos da Infância ou da Criança, que discutem as diferentes

concepções de infância e que consideram o brincar  como um processo importante para o

desenvolvimento  das  identidades.  Esses  estudos  servem  como  base  para  contestar  a

universalidade da infância,  ressaltando a importância  de considerar  as diferentes  maneiras

pelas quais as infâncias são constituídas em vários contextos, e a análise deve estar atenta a

essas especificidades.

Os estudos da infância nos auxiliam na compreensão do desenvolvimento infantil,

e  nos  mostra  a  diversidade  de  infâncias  existentes  nos  diferentes  contextos.  A partir  dos

estudos da Antropologia e da Sociologia da Infância, podemos ver como este conceito tem

sofrido  transformações  ao  longo  dos  anos,  e  como  as  crianças  são  entendidas

contemporaneamente.

Um breve percurso histórico desses estudos  é  importante para mostrar como as

ideias sobre as crianças vem mudando ao longo do tempo. Adriana Friedmann (2011) indica

que as primeiras referências às crianças na Antropologia aparecem em finais do século XIX,

entre evolucionistas que tentavam estabelecer padrões para os estágios de desenvolvimento da

espécie  humana.  Esses  estudos deram origem a discursos que vieram a ter  influência em

outras  áreas,  como  a  Pedagogia  e  a  Psicologia,  e  foram  a  base  para  a  teoria  do

desenvolvimento infantil de Piaget, a partir dos anos 19202.

2.1. Os estudos sobre a Infância

Na contramão dos pressupostos de que o comportamento infantil seria biologicamente

determinado, a antropóloga Margaret Mead mostrou, através de estudos antropológicos, que a

2 Jean Piaget (1896-1980), teórico e pesquisador suíço que desenvolveu um modelo teórico com bases empíricas
para explicar o desenvolvimento da inteligência humana, chamado Epistemologia Genética. Seus estudos tive-
ram muita influência nas áreas da Psicologia e da Educação (CAETANO, 2010).
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cultura influenciava o processo de desenvolvimento das crianças. Através de dados etnográfi-

cos sobre sociedades não ocidentais, Mead demonstrava, por exemplo, que as crianças não

nascem “balinesas”, mas tornam-se “balinesas” através de um processo educacional inserido

em sua cultura. A antropóloga mostrava, portanto, que esses processos estão ligados à cultura,

e não somente às etapas de maturação biológicas (FRIEDMANN, 2011). Seus estudos foram

extremamente importantes e influenciaram pesquisas sobre as crianças em diversas áreas.

Em meados do século XX, alguns antropólogos interessaram-se pelos estudos da

organização  familiar e  parentesco,  e  defendiam que  além  do  desenvolvimento  físico,  os

indivíduos se desenvolviam por meio de processos que estavam vinculados ao sistema social

do  grupo a  que  pertenciam.  Esse  crescimento  se daria  através  de  processos  educacionais

próprios de sua cultura e das interações sociais estabelecidas no decorrer da vida. No entanto,

apesar  do  avanço  na  compreensão  das  questões  da  infância,  as  crianças  permaneciam

ocupando  um lugar  secundário  e  passivo  nas  análises.  Como exceção,  Friedmann  cita  o

antropólogo Evans Pritchard (1956), que nos seus estudos sobre o povo Nuer mostra que as

crianças são potenciais reveladoras de algo ainda não investigado (FRIEDMANN, 2011).

Na década de 1960 acontece um marco nos estudos sobre a infância: com sua obra,

Phillipe Ariès (1962) mostrava que a infância é  uma construção histórica. De acordo com

Ariès e outros pesquisadores, como De Mause (1976), na Idade Média ainda não existia um

conceito objetivo para a infância, e esse conceito vem surgir na modernidade europeia, com as

ideias de Jean-Jacques Rousseau (FRIEDMANN, 2011). Segundo Kishimoto (1990),  é  no

século  XVIII  que  Rousseau,  através  de  sua  obra  Emílio,  concebe  a  infância  e  postula  a

necessidade de uma educação que seja ajustada  à  natureza infantil.  Em decorrência desse

novo entendimento das crianças como seres em desenvolvimento e dotadas de especificidades

em relação aos adultos, surgem práticas educativas como vestir as crianças de acordo com sua

idade,  permitir  que  elas  se  comportem de  modo distinto  de  um adulto  e  a  promoção de

brincadeiras  com  brinquedos,  como  cavalinhos  de  pau  e  piões.  Essas  são  práticas  que

prevalecem até os dias atuais nas sociedades ocidentais.

No início do século XIX, com o fim da Revolução Francesa, foram colocadas em

prática as inovações pedagógicas propostas por Rousseau, Pestalozzi e Froebel. O brinquedo e

as brincadeiras começam a ganhar atenção nessas novas pedagogias. É a partir de Froebel que

o brincar passa a fazer parte da educação infantil, que elabora uma proposta curricular em que

o brinquedo ganha centralidade. Partindo do pressuposto que a manipulação de objetos como
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bolas, cubos e cilindros auxilia no processo de aprendizado de noções matemáticas, Froebel

enfatiza  a  relevância  do  brinquedo  nos  processos  educativos.  A partir  desses  estudos,  os

brinquedos e os jogos passam a ser cada vez mais utilizados com o intuito de facilitar  o

aprendizado  e  então  incorporados  como material  didático no  ensino  de  disciplinas  como

História, Geografia, Gramática e Religião. Um exemplo dessa utilização, no século XIX, são

os alfabetos ilustrados, que estampam iconografias de reis e personagens célebres da  época

(KISHIMOTO, 1990) . A partir desse novo modo de enxergar as crianças, abriu-se espaço

para pesquisas e teorias sobre a infância e o brincar. 

Figura 1: “A  is for King Alfred”  The Alphabet Ladder, (entre 1817 e 1839)

A tese de Ariès sobre essa emergência do conceito de Infância  no século XIX

tornou-se um paradigma para os estudos recentes sobre as crianças. Posteriormente, outros

estudiosos se debruçaram sobre o universo infantil, como o francês Émile Durkheim (1922-
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1975),  que  desenvolveu estudos sobre a  socialização infantil.  O conceito de  socialização,

aliás, adquiriu muita importância na Antropologia da Infância, sendo empregado em estudos

de sociedades não ocidentais e de tradição oral. A partir dos anos 1970, começam a surgir

várias iniciativas para o estudo da infância, como o Ano Internacional da Criança, instituído

pela ONU, que desenvolveu uma série de estudos sobre a infância ao redor do mundo, a

criação de ONGs voltadas para a proteção da Infância em 1980, e os centros de investigação

da  Infância  nos  anos  1990 (FRIEDMANN, 2011).  Com a  expansão dos  estudos  sobre  a

Infância no mundo, emergem novas epistemologias e metodologias para a compreensão dos

sujeitos infantis.

Novos princípios surgiram na investigação das questões ligadas  à  infância, e em

1990,  um  antropólogo  e  um  sociólogo  britânicos,  Allison  James  e  Alan  Prout,

respectivamente, delimitaram seis princípios base de um novo paradigma para o estudo social

da infância:

1. A Infância, entendida como uma construção social, não  é  característica natural
nem universal  dos grupos  humanos,  mas  um componente  específico  estrutural  e
cultural de várias sociedades;
2.  A  Infância  deve  ser  considerada  como  variável  de  análise  social:  há  uma
variedade de infâncias;
3. As relações sociais e a cultura das crianças merecem estudos em si mesmas;
4. As crianças devem ser vistas como ativas na construção e determinação da sua
própria vida social;
5. A etnografia é um método útil ao estudo da Infância: permite à criança participar e
lhe  dá  voz  direta  na  produção  de  dados  sociais  mais  do  que  através  de  outras
pesquisas;
6. A proclamação do novo paradigma da Sociologia da Infância deve também incluir
e responder ao processo de reconstrução da Infância na sociedade.
(FRIEDMANN, 1990, p. 222).

Esses  princípios  tiveram  muita  importância  nas  investigações  contemporâneas

sobre a infância.  Àries já  havia aberto caminho para se refletir sobre a Infância como uma

construção histórica e social do Ocidente, e os mais recentes estudos antropológicos sobre as

crianças aprofundam a crítica a uma concepção universal de Infância. Clarice Cohn (2005)

nos chama a atenção para o perigo de pressupor uma infância universal, e defende a ideia de

uma Antropologia da Criança, e não da Infância, visto que, em cada sociedade a Infância é

concebida de forma diferente.  A Infância,  como uma construção particular das sociedades

ocidentais,  não  deve  ser  tomada  como  parâmetro  para  o  estudo  de  crianças  de  outros

contextos. As crianças devem ser compreendidas através das suas vivências dentro de um
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determinado contexto sociocultural, e a antropologia da criança deve ser capaz de levar em

conta essas diferenças (COHN, 2005). Seus estudos sobre crianças em comunidades indígenas

são úteis para nos mostrar a diversidade das experiências de crianças de diferentes locais e

culturas.

Em suas pesquisas etnográficas com povos indígenas, Cohn (2013) percebeu que a

corporalidade tem um papel central na compreensão das sociabilidades, e com as crianças isso

não era diferente. O que as crianças fazem com seus corpos, assim como os brinquedos que

elas fabricam são parte da constituição de seus corpos e corporalidades. Nessas sociedades,

crescer  é  um processo mediado por objetos que adornam seus corpos e que são fabricados

para o brincar e intervir no mundo. 

Outros trabalhos etnográficos citados por Cohn (2013) sobre crianças indígenas na

escola, mostram que as concepções de infância informam a atuação das instituições de ensino

sobre as crianças. Ou seja, é através de uma ideia preconcebida de infância que as escolas de

educação infantil enfatizam um determinado modo de ser criança. No entanto, as crianças

resistem a isso constantemente. Segundo Cohn (2013, p.231) “mais uma vez, concepções de

infância, que têm seu papel em ambos os lados do jogo, informam as interações de adultos e

crianças e a construção mesmo desta infância”. A ideia de um modelo  “ideal”  de infância,

portanto, pode servir como um fator de homogeneização das identidades infantis.

Existe uma imagem geral do que é uma criança enraizada no pensamento coletivo,

de  modo  que  as  investigações  sobre  a  infância  devem  estar  atentas  a  essas  ideias

preconcebidas e  considerar que o contexto em que essas crianças vivem influenciam as suas

experiências. Segundo Patricia Begnami (2014), as ideias recorrentes nos discursos sobre a

infância  que  veem  a  criança  como  um  ser  incompleto,  um  ser  em  desenvolvimento

completamente dependente dos adultos, tem grande influência do modelo evolucionista de

Jean Piaget (1974), que dividia a infância em etapas. As atuais abordagens antropológicas da

infância reconhecem as crianças como seres dotados de  agência3, capazes de transformar a

vida  social  (CARVALHO  &  NUNES,  2007).  Esse  fato  é  importante  para  que  não

consideremos as crianças como seres passivos no processo de socialização.

A Antropologia  da  Infância  ou  da  Criança,  segundo  Friedmann  (2011),  busca

descobrir  a  partir  de  que  sistema  simbólico  a  criança  elabora  sentidos  e  significados.

3 A agência, segundo Sherry Ortner (2006) é uma propriedade dos sujeitos sociais, quase sempre distribuída de
forma desigual, relativa a uma disposição em relação à realização de projetos. Os sujeitos, no entanto, não possu-
em liberdade total para atingir suas metas, já que só podem atuar dentro das teias de relações que compõem seus
mundos sociais.
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Dialogando  com  outras  disciplinas  e  análises  de  desenvolvimento  cognitivo,  os  estudos

antropológicos sobre a criança busca compreender os sujeitos infantis como atores sociais, e

portanto, produtoras de cultura.  À  luz desses estudos, não podemos falar em uma  cultura

infantil, e sim em culturas infantis, já que a universalização do conceito de infância acaba por

negar particularidades socioculturais.

Um bom exemplo de como fatores como classe social influenciam a construção

dos sujeitos infantis está em uma pesquisa de Patricia Begnami (2014), em que ela analisa as

experiências de crianças de um condomínio de camadas altas no  Jardim Paulista e de uma

comunidade  conhecida  como  Favela  do  Gonzaga.  Begnami  mostra  como  a  noção  de

“proteção” é diferente nesses dois campos. Na Favela do Gonzaga, as crianças circulam pelos

espaços públicos  e  estão sob uma menor supervisão dos  adultos.  No  Jardim Paulista,  as

crianças estão contidas por muros e amparadas constantemente pelas mães e babás. O fato das

crianças  da Favela  do  Gonzaga circularem pelas  ruas  faziam com que suas  brincadeiras

ocorressem naquele espaço, já  que as casas eram pequenas e a maior parte das interações

sociais aconteciam ao ar livre. Nesse local, as brincadeiras mais comuns eram polícia e ladrão,

boca de forno, pega-pega, bolinha de gude, casinha, boneca e empinar pipa. A maior parte

dessas brincadeiras são consideradas tradicionais e são passadas de geração em geração. Já no

condomínio  Jardim Paulista,  as  crianças  geralmente permaneciam em casa no seu tempo

livre,  assistindo televisão e  jogando videogame.  As crianças não brincavam nas ruas,  e a

maior parte das atividades de lazer eram realizadas em locais externos ao condomínio, como

em clubes. Podemos perceber, nesse estudo, como os diferentes espaços determinam tipos

diferentes de brincadeiras e sociabilidades.

As  observações  das  brincadeiras  dessas  crianças  também  trazem  aspectos

interessantes.  Bagnami  percebeu que  algumas  brincadeiras  que  aconteciam na  Favela  do

Gonzaga eram praticadas apenas por meninos ou meninas. Jogar bolinha de gude e empinar

pipa era uma atividade masculina, brincadeiras em que havia uma grande competitividade. As

meninas gostavam de brincar de casinha, e essas brincadeiras aconteciam também na rua.

Havia bonecas para compor a brincadeira, mas a  “casa”  era feita com materiais que essas

meninas  encontravam na  rua,  como tábuas,  tijolos  e  embalagens.  Já  no  Jardim Paulista,

brincar  de  casinha  significava  montar  uma  casinha  com  os  brinquedos  que  as  crianças

possuíam, como fogões, pias, acessórios de cozinha, vassoura, cama e outros componentes da

casa em miniatura. Nessas brincadeiras sempre havia algum adulto presente, que na maior
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parte das vezes interferia ativamente na brincadeira, dizendo às crianças o que elas deveriam

fazer.  Enquanto  as  meninas  se  entretiam  nessa  brincadeira,  os  meninos  jogavam  bola  e

brincavam  com  seus  carrinhos.  Percebemos  como  as  condições  socioeconômicas

proporcionam experiências lúdicas diversas. Mas, para além das diferenças, o que se pode

constatar é que a divisão sexual das brincadeiras se faz presente em ambos os casos.

A separação por gênero nas brincadeiras infantis é algo imediatamente constatável

quando observamos as crianças brincando. Os meninos e as meninas tendem a brincar de

maneiras  diferentes  e  com brinquedos  diferentes.  Esse  fato  é  alvo  de  muitos  estudos  de

diferentes áreas, que procuravam entender o comportamento das crianças no brincar. Em uma

pesquisa com crianças de 2 a 10 anos frequentadora de uma brinquedoteca, Tizuko Kishimoto

e Andréia Ono constataram várias diferenças entre o brincar de meninos e meninas. Segundo

as pesquisadoras, mesmo quando brincam com os mesmos brinquedos, os meninos brincam

de forma diferente das meninas, como observado em um episódio em que um menino pegou

um prato  como  se  fosse  um volante  e  um outro  brincava  com uma  caixa  de  manicure,

procurando dobradiças. As diferenças em relação à preferência por brinquedos de acordo com

o gênero já são observadas a partir dos 12 meses de idade da criança. Segundo Kishimoto &

Ono (2008), a partir dos 4 anos os meninos são mais sujeitos  à  pressão social e tendem a

evitar atividades consideradas femininas. Os meninos demonstram maior interesse pelo poder,

prestígio e controle das situações, e as meninas, além de se interessarem pela imagem do

corpo e a beleza das coisas, também se envolvem com atividades domésticas e o papel de

mãe.  Essas autoras citam estudos, como o de FRANCIS  (1997) em que, na observação de

grupos  de  brincadeira  mistos,  geralmente  se  percebe  o  domínio  de  um  dos  sexos.  Essa

liderança depende do contexto em que as crianças brincam. Geralmente a quadra de futebol é

um local em que predomina o domínio masculino, e nas brincadeiras de casinha, as meninas é

que ditam as regras.

Nas  observações  de  Kishimoto  e  Ono  (2008),  confirma-se  a  preferência  das

meninas  pelos  espaços  domésticos  e  verificou-se  que  apenas  meninos  brincavam  com

carrinhos. No entanto, foram observadas algumas situações de transgressão: um menino que

coloca um vestido e ia a brincar de casinha, e uma menina que se fantasia de Homem Aranha

e jogava futebol de botão com um menino. No entanto, notou-se também a reprodução de

estereótipos  de  gênero  por  parte  dos  educadores,  que  muitas  vezes  reforçam  essa

segmentação. Esse  é  um aspecto importante a ser observado, visto que na brinquedoteca o
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brincar  é  livre, mas está  sob vigilância sistemática dos adultos. Os supervisores do espaço

geralmente não interferem nas brincadeiras, o que não quer dizer que a presença deles não

estimulem ou limitem certos comportamentos das crianças em suas atividades lúdicas. No

entanto, as autoras indicam que a observação passiva não é um meio adequado para promover

brincadeiras mais igualitárias.

Kishimoto e  Ono (2008) defendem que a educação deve ser empregada com o

objetivo  de  fomentar  a  equidade  de  gênero,  e  que  para  eliminar  o  dualismo

masculino/feminino, deve-se procurar construir um mundo não generificado. A educação, por

seu  caráter  teleológico,  deve  conduzir  ativamente  uma política  para  desconstruir  práticas

históricas que reforçam a divisão binária de gênero. Um dos meios apontados para atingir esse

objetivo é a oferta de acesso irrestrito a todos os brinquedos para todas as crianças. Mas não

apenas isso, os educadores devem se empenhar em desconstruir as ideias binárias em torno do

gênero. Os adultos devem empregar com as crianças um  “estímulo sistemático que leve a

brincar com o outro, do sexo oposto, usando objetos não generificados”  (KISHIMOTO &

ONO, 2008, p.220). Como as ideias que prescrevem comportamentos diferentes para meninos

e meninas são internalizadas desde muito cedo pelas crianças, é de esperar que elas brinquem

da forma socialmente adequada para o seu gênero no brincar livre, por isso é importante que

sejam oferecidas outras possibilidades nessas brincadeiras.

Segundo Kishimoto & Ono (2008), os conflitos observados quando os grupos de

crianças são mistos fazem parte da construção das identidades de gênero.  É  certo que esse

estudo  indicou a  presença  de  uma divisão  por  gênero  na  utilização dos  brinquedos,  mas

também mostrou algumas mudanças tímidas nesse cenário, onde algumas crianças rompiam

com  os  papéis  esperados.  Por  ser  uma  construção  social  e  histórica (SCOTT,  1995;

HARAWAY,  2004;  RUBIN,  1975),  o  gênero  está  em  permanente  transformação,  e  os

discursos  e  as  representações  estão  sempre  mudando  (KISHIMOTO  &  ONO,  2008).  A

conclusão a que se chega é que a educação igualitária é um passo importante para a mudança

das relações sociais entre os sexos.

Tânia Azevedo (2003) considera as concepções de gênero limitadoras no processo

de formação das identidades das crianças. Através de uma pesquisa etnográfica em escolas, a

autora mostra como as práticas pedagógicas das instituições de ensino fornece bases para a

construção e reprodução de representações de gênero. A educação institucional surge como

uma prática disciplinar de normalização e de controle social. Os resultados dessa pesquisa nos
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mostra que as representações de gênero produzidas e reproduzidas através dos brinquedos

infantis fomentam as desigualdades e a discriminação, com a produção de uma hierarquia de

meninos  sobre  meninas.  Azevedo  enfatiza  que  as  consequências  da  manutenção  de  uma

educação com base no binarismo de gênero são os diferentes acessos que as crianças têm às

oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento.

Para  Azevedo  (2003),  o  brinquedo  é  essencial  nos  processos  de  socialização,

simbolização e subjetivação da criança.  É  por meio desses processos que a criança constrói

sua identidade,  e  por  ser  um objeto simbólico da cultura,  o  brinquedo torna-se um meio

através do qual as crianças entram em contato com as representações sociais.

Em atividades como o jogo de futebol, Azevedo (2003) notou que as meninas não

participam por medo de se machucar, e, segundo os meninos, porque eles batem nas meninas.

Para a autora, esses discursos constituem-se em “tecnologias do eu”, e influenciam o processo

de autoidentificação.

Azevedo (2003) aponta que os meninos poderiam se beneficiar com as brincadeiras

ligadas ao feminino, não apenas por estas atividades proporcionarem a identificação com o

papel  de  cuidadores,  mas  também  pelo  desenvolvimento  da  capacidade  de  simbolizar.

Segundo a autora, por não exercitarem o faz-de-conta tanto quanto as meninas, os meninos

geralmente apresentam enredos menos elaborados em suas brincadeiras.

Sobre  o  processo  de  desenvolvimento  da  criança,  crucial  para  compreender  a

importância do brincar e dos brinquedos na infância, devemos levar em conta o fato de que a

criança absorve a realidade dos adultos à  sua volta, e simultaneamente recria e constrói seu

próprio  universo  simbólico  (FRIEDMANN,  2011).  Como  já  apontado,  as  crianças  não

absorvem tudo passivamente, mas a influência do contexto é  importantíssima na construção

de suas identidades.

2.2. A história dos brinquedos na sociedade ocidental

A história do brinquedo na sociedade ocidental não pode se limitar  à história do

próprio objeto, ou seja, não pode ser interpretada de maneira isolada do contexto social onde

estes  são  produzidos.  As  transformações  na  produção  e  circulação  de  brinquedos  se

relacionam às mudanças políticas, econômicas e culturais de uma sociedade, mas também são

influenciadas pelas transformações das relações sociais entre crianças e adultos (PEREIRA,
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2009). Portanto, mais do que um objeto de uso cotidiano ou um produto, o brinquedo é um

importante indicador do contexto sociocultural de uma determinada época.

Os  brinquedos  têm  sido  produzidos  pela  humanidade  desde  as  mais  antigas

civilizações. Há  registros de brinquedos como o pião, por exemplo, de 3 mil anos a.C., na

Babilônia (LIRA, 2009). Nas sociedades pré-capitalistas, o brinquedo era produzido através

do trabalho artesanal. Durante o século XVIII, não existiam locais especializados em produzir

e comercializar brinquedos, os artesãos fabricavam esses objetos com as sobras de materiais

de suas oficinas. Encontrava-se brinquedos de madeira nas marcenarias, bonecas de cera nas

oficinas  de  vela  e  figuras  de  doce  nas  confeitarias  (LIRA,  2009).  Cada  região,  portanto,

possuía seus brinquedos típicos, de acordo com os materiais disponíveis e da tradição em

determinadas  técnicas  de  trabalho.  Os  brinquedos  feitos  de  diversos  materiais  eram mais

caros, já que o fabrico desses objetos demandava uma circulação de matéria-prima, fazendo

com que fossem acessíveis apenas para as classes mais altas (PEREIRA, 2009).

Tanto a matéria-prima quanto as técnicas empregadas na confecção dos brinquedos

são importantes para se compreender as relações sociais que se constroem no feitio desses

objetos. As técnicas empregadas em sua fabricação eram uma forma de diálogo entre pais e

filhos, e proporcionavam o aprendizado do ofício pelas crianças de forma lúdica (PEREIRA,

2009).  Os  brinquedos eram,  em sua  maioria,  fabricados com a participação de  adultos  e

crianças.

A introdução do modo de produção capitalista, no entanto, promove uma mudança

dessas relações. Com a industrialização, os brinquedos passaram a ser produzidos em fábricas,

e sua comercialização passou a ser feita em locais específicos. A produção industrializada do

brinquedo acabou contribuindo para o enfraquecimento da relação entre  os produtores  de

brinquedos  e  os  seus  consumidores  (PEREIRA,  2009).  A especialização na fabricação de

brinquedos  transforma  o  que  antes  era  produzido  por  pais  e  filhos  em  uma  atividade

padronizada, feita em larga escala.

A transformação dos modos de produção significou também transformações das

relações entre artesãos e seus filhos, que acabam sofrendo um distanciamento. Pereira destaca

que,

[…] esse distanciamento nada mais é do que um desdobramento da lógica cultural
da  produção  capitalista,  baseada  na  produção  seriada  e  na  especialização  do
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trabalho, que faz com que o produto seja alienado dos sujeitos que os produzem e os
recebem. (PEREIRA, 2009, p.4.)

A industrialização  da  produção  do  brinquedo  também  acaba  padronizando  e

limitando as possibilidades do objeto, que se transforma em apenas mercadoria. Se com os

brinquedos artesanais poderíamos mais facilmente recontar a história da sua produção, com os

brinquedos  industrializados  essa  tarefa  se  torna  mais  difícil.  No  entanto,  através  do

entendimento dessas transformações no modo de produção dos brinquedos, podemos entender

o contexto social, histórico, econômico e político em que se inserem, já que valores e práticas

sociais estão representados nos brinquedos (PEREIRA, 2009).

Não é apenas o modo de fabricação que tem influência na relação das crianças com

os brinquedos. Escolhas projetuais em relação aos materiais e formato dos brinquedos e a

escolha do material a ser utilizado determina características como plasticidade, capacidade de

assimilação de cores, durabilidade e tipo de manuseio que o brinquedo possibilitará à criança

(PEREIRA, 2009). Segundo Lira (2009), a fabricação de brinquedos em tamanhos maiores

implicou em uma mudança na relação da família com o brinquedo, já que os objetos pequenos

exigiam a presença de adultos  que os  manipulassem. Os brinquedos maiores  trazem uma

independência do brinquedo e uma perda do controle dos adultos sobre o brinquedo, já que as

crianças passam a manipulá-los sozinhas.

Considerando a história do brinquedo em sua totalidade, o formato parece ter uma
importância  muito  maior  do  que  se  poderia  supor  inicialmente.  Com efeito,  na
segunda metade do século XIX, quando começa a acentuada decadência daquelas
coisas  [brinquedos  pequenininhos],  percebe-se  como  os  brinquedos  se  tornam
maiores,  vão  perdendo  aos  poucos  o  elemento  discreto,  minúsculo, sonhador
(BENJAMIN, 2002, p. 91).

Podemos perceber, portanto, como decisões projetuais afetam a maneira como as

crianças  se  relacionam com os  brinquedos.  Obviamente,  o  formato  do  brinquedo  não  é

determinante  do  modo  de  brincar,  já  que  o  imaginário  infantil  promove  inúmeras

possibilidades de brincar com um mesmo objeto. No entanto, podemos investigar como esses

brinquedos representam mudanças sociais mais amplas em curso, e como essas mudanças,

refletidas nos brinquedos, acaba por modificar também a cultura lúdica e as relações pessoais.
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Se antes havia uma certa individualidade em cada brinquedo produzido, devido às

particularidades regionais e aos conhecimentos empregados em sua feitura,  que vinha das

gerações  anteriores  das  famílias  dos  artesãos,  com a produção em massa tem início  uma

homogeneização  desses  objetos.  Os  brinquedos  artesanais,  resultantes  de  uma  prática

individual eram diversificados, exprimiam identidades (LIRA, 2009). A introdução do sistema

industrial na produção desses produtos gera uma modificação do caráter do brinquedo.

A industrialização dos brinquedos também produz mudanças na intencionalidade

dos brinquedos. A produção de brinquedos para o mercado requer um planejamento prévio do

que esses objetos devem promover. Segundo Lira (2009), a produção industrial do brinquedo

traz novas questões de mercado, lucro e publicidade. O brinquedo deve ser vendável, alcançar

mais consumidores, conquistar pais e crianças. A industrialização provocou a reorganização

da produção, novas formas de distribuição e vendas através de catálogos. Começaram a ser

empregadas análises de mercado e propagandas para a comercialização desses produtos. Em

suma, a fabricação de brinquedos passou de uma produção e comércio não especializados

para uma grande indústria lucrativa e em expansão.

Os  brinquedos  passam  a  ser  projetados  por  especialistas  de  diversas  áreas,  e

diversos estudos são empreendidos para determinar o que seria um brinquedo adequado. A

fabricação desses brinquedos se ampara em diversas pesquisas de estudiosos da infância que

“se debruçam sobre as características, comportamentos e gostos das crianças e trabalham para

incidir sobre eles (LIRA, 2009, p. 515). Um conjunto de fatores são considerados na decisão

de quais características o brinquedo deverá possuir. Obviamente, além das qualidades lúdicas

e pedagógicas, questões mercadológicas são levadas em conta. Os fabricantes de brinquedos

devem convencer os adultos da importância daquele produto e agradar às crianças para obter

o lucro. 

Grande parte dos brinquedos são vendidos com a proposta de serem educativos e

promoverem o desenvolvimento de habilidades nas crianças. No entanto, não está claro quais

os estudos que embasam esse tipo de afirmativa. A promessa de que o brinquedo auxiliará no

desenvolvimento da criança é atraente para os pais, e as empresas exploram largamente essa

ideia. No entanto, muitas dessas afirmações são baseadas mais em estratégias de marketing:

É o caso, por exemplo, dos brinquedos educativos, que articulados aos esquemas de
produção industrial e comercialização vendem uma idéia e têm uma pretensão que
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ainda não foram comprovadas. Muitos dos brinquedos declarados como inteligentes
ou  educativos  são  apenas  mais  uma  estratégia  das  empresas  para  aumentar  as
vendas,  abocanhando  para  si  vorazes  consumidores,  da  família  à  escola.  Nos
momentos de expansão da produção e do uso dos brinquedos, esses se inseriram na
cultura consagrada pela indústria  cultural  que se apoiou e apóia nas  proposições
científicas do discurso psicológico e pedagógico (LIRA, 2009, p.517).

A maior parte dos brinquedos ditos educativos vem com seu objetivo pedagógico

pré-determinado,  o  que  direciona  a  brincadeira,  no  entanto,  a  criança  pode  recriar  esses

significados.

Os brinquedos estão carregados de representações que os adultos fazem sobre as

crianças, ou seja, o brinquedo pode ser definido como confronto, já que o mesmo é produzido

e fornecido pelos adultos  à  criança  (BENJAMIN, 2002). Entretanto,  é  importante ressaltar

que  apesar  dos  significados impostos  às  crianças  através do seu projeto,  a  criança tem a

capacidade de subverter o que foi originalmente designado. Segundo Pereira (2009, p.6), as

crianças “utilizam-no de forma não pensada pelo seu fabricante, encantam-se com detalhes

que pareciam secundários, inventam novos usos, os destroem a fim de encontrar a sua alma”.

O  brincar  envolve  relações  que  se  estabelecem  entre  as  concepções  dos  adultos  e  a

interpretação  da  criança,  que  pode  aceitar,  negar  ou  modificar  o  significado  aparente  do

brinquedo. Obviamente, a imaginação da criança está relacionada às suas experiências dentro

de um determinado contexto cultural, social e econômico.

O meio que a criança está  inserida interfere na relação que a criança estabelece

com o brinquedo. A questão econômica  é  determinante para definir o acesso das crianças a

determinados brinquedos,  e o espaço em que eles serão utilizados.  O acesso ao conteúdo

midiático também contribui para influenciar o desejo das crianças por determinados objetos, e

também a forma como eles serão utilizados. Brinquedos licenciados de desenhos e filmes, por

exemplo, carregam em si as características do universo que representam. Se uma criança vê

na televisão o Homem-Aranha,  é  provável que suas brincadeiras com um boneco do filme

reflitam boa parte das façanhas que o personagem realiza na tela.

Um fator importante na relação das crianças com os brinquedos  é  a situação  de

classe  social,  pois  o  poder  de  compra  da  família  determina  a  que  tipo  de  brinquedos  as

crianças terão acesso. Segundo Brougère (2003), na modernidade os objetos são elementos

muito importantes na constituição da cultura lúdica. No entanto, cabe lembrar que se por um

lado a falta de acesso a certos brinquedos pode restringir a criação, por outro, essa limitação
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pode proporcionar  às crianças o acesso a outros tipos de objetos e materiais (areia, folhas,

barro),  gerando  outras  experiências  lúdicas.  Portanto,  não  podemos  dizer  que  a  restrição

econômica limita a imaginação e a criatividade, mas não podemos negar que o acesso ou não

aos bens de consumo mais caros cria experiências diferenciadas para as crianças.

Fatores como gênero, raça, sexualidade, classe social e geografia tem uma enorme

influência  na  maneira  que  a  criança  se  relaciona  com  os  brinquedos.  Estudos  mostram

(KISHIMOTO & ONO, 2008) que meninos e meninas não brincam da mesma forma com o

mesmo brinquedo. A relação de uma menina negra e de uma menina branca com uma boneca

Barbie  do  modelo  clássico  também será  diferente.  Uma  bola  será  utilizada  de  maneiras

diferentes e promoverá interações sociais diversas se utilizada no playground de um prédio de

um bairro de camadas médias ou nas ruas de um bairro popular.

A família e a escola são universos importantes no tipo de relação que as crianças

estabelecem com os brinquedos. Em uma das visitas à loja, que detalharei mais adiante, uma

mãe me relatou que o filho queria um fogão de brinquedo, e ela procurava um fogão com

cores  “neutras”,  porque o pai  do menino não havia  permitido que ele  brincasse  com um

brinquedo cor-de-rosa.  É  muito comum que haja  uma interdição na família  em relação a

alguns brinquedos, principalmente no que concerne ao gênero. Muitas vezes os brinquedos

que  se  convencionou  como  femininos  são  vetados  aos  meninos,  por  medo  de  que  estes

venham  a  desenvolver  uma  homossexualidade.  Os  brinquedos  considerados  masculinos

geralmente não são oferecidos  às meninas, que são encorajadas a brincar com seus bebês,

princesas e fogões cor-de-rosa.

Essas questões serão discutidas mais detalhadamente no decorrer do trabalho, onde

mostro que não apenas o gênero, mas ideias de raça, sexualidade e classe estão presentes no

design dos  brinquedos  infantis  industriais.  Os  valores  presentes  nesses  brinquedos

condicionam as brincadeiras e a apreensão de mundo das crianças. Como já  apontado no

início deste capítulo, a história nos mostra que os brinquedos têm sido largamente utilizados

na  disseminação de  ideias  que  atendem aos  propósitos  das  classes  sociais dominantes.  A

seguir, discorrerei como alguns brinquedos são utilizados como veículos de valores sociais.

2.3. Brinquedos e Valores Sociais

É importante enfatizar que, como artefatos culturais, os brinquedos e os jogos estão

impregnados de ideologias,  valores e significados sociais.  É  o adulto que projeta,  produz,
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compra e oferece o brinquedo  à  criança. São os adultos que pressupõem o que as crianças

precisam ou desejam, e os brinquedos são interpretações dessas inferências. Os brinquedos,

portanto, possuem uma intencionalidade que reflete os valores de uma determinada cultura.

Todo brinquedo carrega em si não apenas aquilo que o adulto intui ser o espírito
infantil,  mas toda a cultura em que se insere a produção desses brinquedos: uma
época, um modo de ver o mundo e de relacionar-se com as crianças, uma forma de
educar e apresentar a tradição, um projeto de sociedade (PEREIRA, 2009, p.2).

Na história, é possível ver vários exemplos de como os brinquedos e jogos têm sido

utilizados  para  reforçar  os  interesses  e  ideologias  dominantes  de  uma  época.  Tizuko

Kishimoto (1990), ao traçar o histórico do brinquedo na sociedade francesa, mostra como os

brinquedos foram utilizados no processo educacional das crianças.  Jogos de leitura foram

criados para ensinar História, Geografia, Moral, Religião, Matemática e outras disciplinas. Os

jogos de ganso, no século XVIII serviam para celebrar a glória dos reis, funcionando como

um instrumento de propaganda política. Com a proximidade da I Guerra Mundial, no século

XX, cresce a oferta de jogos militares. Com o fim da guerra, os brinquedos esportivos, como

bicicletas e patins, tomam o espaço no mercado.

Creio ser necessário discorrer sobre os brinquedos em períodos de guerra,  pois

estes  têm  um  importante  papel  na  difusão  dos  discursos  dominantes  sobre  os  conflitos

militares  de  cada  época.  David  Machin  e  Van  Leeuwen  (2015)  fazem um histórico  dos

brinquedos de guerra nos Estados Unidos através dos últimos 100 anos e mostram como esses

objetos têm sido utilizados para promover e legitimar o militarismo. Levando-se em conta que

grande parte  dos  brinquedos comercializados no Brasil  são distribuídos ou licenciados de

empresas americanas, como a Hasbro4, que produz a famosa franquia GI Joe , mais conhecida

no  Brasil  como  Comandos  em  Ação,  essa  discussão  torna-se  relevante  para  o  contexto

nacional.

FIGURA 2: Comandos em Ação (G.I. Joe)

Fonte: http://www.beeta.com.br/forum/d/11498-brinquedos-top-dos-anos-80--90

4A Hasbro é uma empresa de brinquedos estadunidense fundada em 1923 e que alcançou fama mundial com o
lançamento dos bonecos G.I. Joe em 1964, ao longo da Guerra do Vietnã.É responsável pelas marcas Meu Pe-
queno Pônei, Transformres, Play-Doh e Monopoly, entre outras.
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Os  primeiros  soldadinhos  de  brinquedo  foram  manufaturados  na  França  e  na

Alemanha no início do século XIX, e eram feitos de peltre, uma liga de estanho e chumbo.

Esses bonecos representavam soldados da era imperial e possuíam uniformes nacionais. Eram

apresentados  marchando  e  em  diversas  posições  de  combate,  para  que  pudessem  ser

posicionados nos campos de batalha. Machin e Van Leeuwen salientam que esses brinquedos,

ao permitir às crianças brincar de batalhas coloniais, naturalizavam as atividades do império e

o  estabelecimento  dos  novos  estados-nação.  Esses  soldados  eram vendidos  na  Europa  e

exportados para os países colonizados.

A introdução de uma nova técnica de fabricação permitiu a redução de custos, e

consequentemente, a popularização desse tipo de brinquedo no fim do século XIX. Na metade

desse mesmo século armas de brinquedos começaram a ser fabricadas, majoritariamente nos

Estados Unidos. Companhias de brinquedo como a Mattel5 foram responsáveis por espalhar

armas de brinquedo pelo mundo, aproveitando o sucesso dos faroestes americanos nos anos

1930. Foi também nessa década que houve um grande crescimento na produção de soldados

de brinquedos na Alemanha. Inicialmente, a indústria alemã  fazia réplicas de exércitos de

várias partes do mundo, mas com a ascensão do nazismo, o foco passou a ser o exército

alemão, o que desempenhou um importante papel na propaganda nazista. 

Mesmo com o fim da guerra, os soldadinhos, agora feitos de plástico, mas também

aviões, artilharias e tanques continuaram populares até o final dos anos 1970. Para Machin &

Van Leeuwen  (2015) esse fato foi importante na manutenção do discurso da  “guerra boa”,

onde  soldados heróicos lutavam  para  defender  a  liberdade.  Empresas  de  brinquedo

estadunidenses  exportavam sistematicamente  brinquedos  com o  tema  da  Segunda  Guerra

5A Mattel é a maior fabricante de brinquedos do mundo, fundada em 1945, nos Estados Unidos. É proprietária
das marcas Barbie, Hot Wheels e Fisher-Price, entre outras.
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Mundial  para  várias  partes  do  mundo,  em que  eram representados  os  exércitos  da  Grã-

Bretanha, Alemanha, Japão e Estados Unidos.

A partir  da  década  de  1970,  começa  o  declínio  da  produção  desse  tipo  de

brinquedo, fruto de mudanças nos discursos sobre a guerra. No entanto, isso não significou o

fim dos brinquedos bélicos. Filmes como Star Wars introduziram uma iconografia de guerras

intergaláticas, fomentando a produção de sabres de luz e pistolas de água high-tech. Segundo

Machin & Van Leeuwen (2015), o foco saiu dos campos de batalha e tornou-se “arrumar os

corpos articulados das figuras de ação em heroicas poses individuais” (2015, p.54, tradução

nossa). Ou seja, a  ênfase agora era nos heróis, personagens moldados e preparados para o

confronto.

Os brinquedos de guerra atuais apresentam algumas diferenças em relação aos seus

clássicos antepassados.  A figura do soldado torna-se mais  individualizada,  com  ênfase no

corpo musculoso, mandíbula pronunciada e uma expressão calma e focada, indicando o valor

da masculinidade. Outra questão diz respeito aos inimigos desses heróis:  ao contrário dos

soldados de  épocas anteriores,  os atuais inimigos não são representados.  É  como se esses

brinquedos direcionassem o foco da criança para si mesma, reafirmando a importância da

identificação  com um modelo  de  herói  duro,  masculino  e  inventivo  (MACHIN  &  VAN

LEEUWEN, 2015). Um tipo específico de masculinidade, então, torna-se uma característica

fortemente exaltada nessas figuras de ação. 

É  importante  discutir  masculinidade  quando  falamos  sobre  a  guerra,  pois  os

confrontos estão intimamente ligados com a construção do ser homem em nossa sociedade.

Existem múltiplas formas de ser homem em nossa sociedade, portanto, não se deve pensar em

um único modelo possível de masculinidade. Mas, assim como ocorre com as feminilidades,

algumas masculinidades são socialmente mais valorizadas que outras (BELLO & FELIPE,

2010).  Segundo  Miriam  Grossi  (2004),  a  masculinidade,  nas  sociedades  ocidentais,  está

baseada em uma ideia de que o gênero masculino é o gênero ativo. Esta atividade está ligada

tanto ao comportamento sexual, quanto à agressividade. Segundo Grossi, em várias culturas a

construção da masculinidade passa por rituais de iniciação que são marcados pela violência.

Isso mostrou-se bastante perceptível na minha pesquisa de campo, em relação aos brinquedos

infantis  voltados  para  os  meninos.  Grande parte  desses  brinquedos  estavam inseridos  em

temáticas de guerra, conflitos e competição.
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O  conceito  de  masculinidade  hegemônica,  desenvolvido  por  Raewyn  Connel

(2013),  pode  ser  definido  como  um padrão  de  práticas  que  possibilita  a  dominação  dos

homens sobre as mulheres. Em um dado contexto social, existem masculinidades múltiplas,

mas é a masculinidade hegemônica que se coloca como um padrão, e exige que todos os

homens  se  posicionem  em  relação  a  ela,  estabelecendo  uma  hierarquia  entre  as

masculinidades. Essa hierarquia entre os sujeitos masculinos,  no entanto,  não é algo fixo.

Como qualquer relação de poder, ela é histórica e existe dentro de circunstâncias específicas

(CONNEL, 2013).

A masculinidade hegemônica é normativa, e incorpora a maneira mais honrada de

ser homem. Nolasco (2001) afirma que a identidade do homem é construída em cima da

imagem do guerreiro, que deveria demarcar seu território através do uso da força física. Esses

atributos, no entanto, foram sendo substituídos por outras estratégias de manutenção dos seus

lugares  de  poder.  Segundo  Connel  (2013),  alguns  dos  mecanismos  de  manutenção  da

masculinidade hegemônica são a ostentação da masculinidade, como ocorre nos programas

televisivos de esportes, e a censura a grupos subordinados, como os homossexuais.

A guerra é um campo generificado. Segundo Joshua Goldstein, os papéis de gênero

na guerra são bastante consistentes em todas as culturas humanas conhecidas. Para o autor, as

construções  de  masculinidade  motivam os  soldados  a  lutar  dentro  de  uma  variedade  de

culturas  e  valores.  A preparação  para  a  guerra  é  uma  parte  central  da  construção  da

masculinidade  em  um  grande  número  de  sociedades,  e  esses  valores  da  masculinidade

colocam os homens no papel exclusivamente de guerreiros. A masculinidade, portanto, é um

importante elemento na formatação das guerras, as quais, por sua vez, também impactam nas

construções de masculinidade. Segundo Cynthia Encheloe (apud VIEIRA, 2011).

a máquina militar crescentemente complexa, parece ser formatada por noções de
masculinidade,  em que as  suas  partes  trabalham em conjunto com uma precisão
suave. […] cada papel pode ser masculinizado e militarizado.

A militarização, portanto, não é algo que opera apenas em contextos de guerra, mas

algo enraizado em nosso cotidiano. Segundo Vieira (2011), a militarização constrói e descons-

trói os modos como performamos o ser homem e o ser mulher.
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As produções  teóricas  que  investigam como  as  noções  de  gênero  sustentam o

militarismo destacam três pontos de análise essenciais: a construção social da masculinidade,

a promoção de formas particulares de masculinidade por parte da instituição militar, e a forma

como  os  papéis  de  gênero  são  definidos  por  meio  de  um  conceito  de  masculinidade

militarizada  instituído  (VIEIRA,  2011).  Essas  análises  mostram  que  o  militarismo  está

intimamente associado aos modelos de masculinidade hegemônica.

Discursos  sobre  a  masculinidade  presentes  em  nossa  cultura  contribuem  para

alimentar  os  sistemas  de  guerra.  A ideia  culturalmente  enraizada  de  que  homens  seriam

naturalmente mais propensos à violência e à agressividade funcionam como um combustível

para  a  ação  de  soldados  em  combate.  Segundo  Goldstein  (1991),  os  papéis  de  gênero

desenvolvidos culturalmente servem para suplantar a relutância dos soldados a lutarem nas

guerras,  atribuindo à masculinidade  características  desejáveis  nos  campos  de batalha.  Por

outro lado as guerras contribuíram enormemente para influenciar as construções de gênero em

nossa sociedade. Os brinquedos infantis com temática de guerra, dirigidos aos meninos, são

um  reflexo  das  expectativas  sociais  em  torno  da  masculinidade,  ao  mesmo  tempo  que

contribuem para a construção de uma masculinidade militarizada.

Estudos como os citados acima mostram como a indústria de brinquedos procurou

se adaptar aos discursos cambiantes sobre a guerra, porém, continua utilizando seus produtos

na disseminação de ideias sobre guerra e heroísmo que refletem os interesses de seus países

de origem. 

Está claro que a indústria americana, ambições econômicas globais e o militarismo
trabalharam em harmonia, especialmente desde o fim da Segunda Guerra Mundial.
Antes dessa época podemos ver os antigos poderes coloniais usando brinquedos para
permitir às crianças se alinhar simbolicamente com seus interesses, e depois celebrar
sua retidão através da ação e da diversão de uma “guerra boa” (MACHIN & VAN
LEEUWEN, 2015, p. 60, tradução nossa).

A análise dos brinquedos de guerra ao longo do tempo mostra como esses objetos

refletem valores acerca de resolução de conflitos em várias  épocas. Esses brinquedos agem

inserindo as crianças dentro de ideologias políticas específicas sobre o significado das guerras

e justificando os conflitos. Assim como os brinquedos infantis são utilizados para reforçar

determinados valores sociais, eles também operam na formação de uma massa consumidora
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alinhada  aos  ideais  de  uma  sociedade  de  consumo.  A  partir  da  compreensão  do

desenvolvimento da indústria dos brinquedos no mundo ocidental, podemos entender como

esse mercado influencia as experiências lúdicas das crianças.

2.4. Brinquedos e Capitalismo

A indústria de brinquedos é um negócio que movimenta bilhões de dólares em todo

o mundo. No Brasil, segundo a Abrinq (2016), em 2016 existiam 380 fábricas de brinquedo

em operação no país, sendo que São Paulo  é  o estado que concentra o maior número de

fábricas, correspondendo a 86,2% do total. O faturamento da indústria nacional de brinquedos

foi de R$ 6,7 bi de reais, sendo que deste total, R$ 3.465,6 bi correspondem a brinquedos de

produção nacional. É, portanto, uma indústria bilionária.

No Brasil, as importações de brinquedos diminuíram em relação ao ano anterior. O

país importou 227.436.530 brinquedos em 2016, sendo que a maior parte dessas importações

são de origem chinesa,  correspondendo a 69,04% do total.  A maior  parte  dos brinquedos

produzidos no país são comercializados dentro da faixa de valor entre R$ 21 e R$ 100.

A sociedade de consumo tem como marco a Revolução industrial, e tem como base

o capitalismo do tipo monopolista de Estado, sustentado pela burguesia que fornece apoio e

capital necessários para sua expansão.  É  nessa  época que começa a criação de um sistema

educacional voltado para a capacitação de mão-de-obra necessária para sustentar esse sistema

(SILVA & GROSSI, 2007). Devemos lembrar que na perspectiva foucaultiana, a educação é

considerada uma prática disciplinar de controle social, implicada na normalização dos corpos

(AZEVEDO, 2003):

As  práticas  educativas  são  consideradas  como  um  conjunto  de  dispositivos
orientados  à  produção de sujeitos,  mediante certas tecnologias de classificação e
divisão que atuam, principalmente, sobre o corpo, ou o interior dos indivíduos (id.,
p.38).

As pedagogias funcionam como regimes de verdade, disciplinando os sujeitos para

a inserção no sistema de produção. Cabe lembrar, como já mencionado, que o brinquedo  é

considerado um material  de  suporte  pedagógico,  fazendo parte  da educação das  crianças,
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portanto, também estão implicados na normalização dos sujeitos, portanto, uma tecnologia de

gênero (DE LAURETIS, 1987), tema do próximo capítulo.

A produção e circulação dos brinquedos infantis atual está inserida dentro da lógica

da sociedade de consumo. Segundo Baudrillard (apud SILVA & GROSSI), na sociedade de

consumo os objetos são vistos como signos, ou seja, são independentes dos seus significados

e  confundem  a  realidade  para  suprir  a  fantasia  da  acumulação.  É  justamente  esse

esmaecimento  das  fronteiras  entre  realidade  e  ficção  um dos  elementos  constituintes  das

sociedades ocidentais contemporâneas. Baudrillard considera que a noção de valor estendeu-

se à  esfera do simbólico, e qualidades abstratas, como sentimentos, passam a fazer parte do

domínio de troca. Portanto, a lógica da mercadoria passa pelo mundo material e alcança as

instâncias culturais da sociedade, tornando-se impossível separar o econômico, o cultural e o

ideológico. A cultura passa a ser o elemento determinante das relações sociais, atuando sobre

o significado dos aspectos econômicos devido à influência da esfera cultural na produção da

vida material (SILVA & GROSSI, 2007). Segundo  estas autoras, portanto, a representação

tende a perder o contato com o real, fazendo com que objetos e experiências sejam tomados

como mais reais do que a própria realidade. 

A indústria  de  brinquedos,  como  parte  da  lógica  do  consumo  de  massa,  está

comprometida com o processo de dominação social. A massificação da produção e venda de

brinquedos,  objetivando  o  lucro,  sustenta  os  sistemas  ideológicos  das  classes  sociais

dominantes.  Segundo Fabiana Arruda (2011,  p.  94),  “nos brinquedos industrializados está

contida a  lógica da iniciação das crianças ao universo adulto no plano do consumo e na

adaptação dos sujeitos ao modelo de organização social capitalista”. Como parte da indústria

cultural, a produção do brinquedo industrializado dissemina ideologias de dominação social

em uma dimensão aparentemente lúdica (ARRUDA, 2011). Dentro dessa lógica, a indústria

transforma  a  criança  em  público-alvo,  e  através  de  seus  produtos  visa  formar  futuros

consumidores.

As transformações sociais ocorridas ao longo do tempo vem modificando os modos

de compreender a infância e as formas de brincar. Os objetos lúdicos funcionam como um

meio de reprodução de valores, de acordo com as ideologias vigentes em cada período. Para

Volpato (2002), muitos dos brinquedos são produzidos com a intenção explícita de ensinar

atitudes e comportamentos considerados corretos, por isso a maior parte deles já vem prontos

e  contento  toda  uma  lista  de  instruções  de  uso,  idade,  sexo  e  regras  como  número  de
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participantes e tempo de duração. Ainda segundo Volpato, os brinquedos são utilizados pelos

adultos para garantir  a continuidade dos hábitos da sua coletividade social.  Por meio dos

objetos lúdicos, certas atitudes consideradas adequadas a cada gênero, idade e situação são

apresentadas  às crianças. Brinquedos que são uma réplica dos instrumentos de trabalho do

mundo  adulto  são  um  bom  exemplo:  conjunto  de  panelas  para  meninas  e  conjunto  de

ferramentas para meninos são um exemplo desse tipo de direcionamento.

Todo brinquedo carrega em si não apenas aquilo que o adulto intui ser o espírito
infantil,  mas toda a cultura em que se insere a produção desses brinquedos: uma
época, um modo de ver o mundo e de relacionar-se com as crianças, uma forma de
educar e apresentar a tradição, um projeto de sociedade (PEREIRA, 2009, p.2).

Como já exposto, as crianças têm a possibilidade de ressignificar esses brinquedos,

no entanto,  é  inegável a influência que esses objetos, bem como de sua propaganda através

das mídias, têm na construção de um sujeito adaptado às estruturas da sociedade de consumo. 

O  crescimento  na  oferta  de  produtos  direcionados  às  crianças  mostra  que  a

indústria vem cada vez mais investindo na formação do consumidor em idade infantil. Em

uma sociedade de consumo, a cultura de consumo adquire centralidade nas atividades e no

imaginário infantil  (ARRUDA, 2009).  Os brinquedos são produzidos  de modo a atrair  as

crianças,  inserindo-as  na lógica sustentadora das  estruturas de dominação.  Segundo Bujes

(2005), em uma leitura foucaultiana, os brinquedos permitem vislumbrar os mecanismos de

poder que agem sobre os sujeitos infantis, e as estratégias que funcionam como maneiras de

colocar  em  operação  os  dispositivos  de  governamento.  Podemos,  então,  através  dos

brinquedos, fazer uma leitura das estruturas sociais vigentes, e de como esses dispositivos

atuam na construção dos sujeitos.

Os brinquedos industrializados por vezes  limitam o campo de ação da criança,

através de produtos que apresentam uma finalidade específica. Bonecas que choram, falam e

cantam, carrinhos que andam sozinhos, entre outros, são brinquedos que utilizam inovações

tecnológicas que modificam a experiência lúdica, mas que também restringem a imaginação

ao determinar como a criança deve utilizar aquele brinquedo. 
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Todavia, não se trata de negar esses brinquedos, mas compreender como os mesmos
retiram  das  crianças  a  dimensão  da  criatividade,  coletividade,  do  lúdico  e  da
educação, predispondo o seu imaginário à constituição de subjetividades adaptadas à
reprodução deste modelo de organização social (ARRUDA, 2011, p.95). 

Ante  o  exposto,  podemos  dizem que  o  “livre  brincar”,  adotado  por  escolas  e

creches,  não  tem  nada  de  livre,  já  que  os  próprios  brinquedos  vêm  com  inúmeros

direcionamentos em relação ao gênero, apresentando características específicas para meninas

e meninos. A reprodução de representações sociais normativas, bem como a “autonomia” de

brinquedos que fazem tudo sozinhos e o conjunto de regras de uso implícitas e explícitas que

os acompanham, acabam limitando as possibilidades lúdicas das crianças. Consequentemente,

as  crianças  são  compelidas  a  seguir  os  caminhos  desenhados  pela  indústria,  que  está

comprometida com a continuidade dos sistemas de dominação e exclusão social.

O Design tem um importante papel na construção das representações produzidas no

âmbito da produção industrial de brinquedos. Para compreendermos as ideias que informam a

prática do Design, o capítulo seguinte se dedicará a analisar a história do campo e as maneiras

pelas  quais  suas  práticas  podem operar  como um instrumento  destinado  a  atender  a  um

projeto de normatização social.
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3 CAPITULO II – O DESIGN COMO TECNOLOGIA DE GÊNERO: 
ARTEFATOS QUE PRODUZEM CORPOS

Esse capítulo discute a atuação do Design, e mais especificamente do design de

brinquedos infantis, como uma tecnologia de gênero. A partir de um referencial teórico que

engloba as teorias feministas pós-estruturalistas, os estudos queer e os estudos do campo do

Design, analiso os modos pelos quais os brinquedos infantis produzem identidades de gênero

binárias, alinhadas com um ideal masculino, branco e heterossexual.

3.1. Os caminhos do Design

Falar sobre a história do Design, como ocorre com a história de qualquer campo do

conhecimento, não é uma tarefa simples, já que o que é considerado relevante, ou mesmo o

que é considerado “design” depende do conjunto de valores que embasaram esses escritos.

Cheryl  Buckley (1986)  já  chamava  a  atenção para  as  consequências  de  uma História  do

Design escrita pelo ponto de vista masculino, que não leva em conta as questões de gênero e

ignora muitas contribuições feitas por mulheres. Neste capítulo, a intenção não é contar uma

história  do  Design,  mas  mostrar  como  o  surgimento  e  o  desenvolvimento  desse  campo

contribuíram para estabelecer o tipo de prática que hoje observamos. 

Segundo  Rafael  Cardoso  (2000),  os  estudos  sobre  a  história  do  design  datam da

década de 1920, portanto, é um campo relativamente recente. Ele chama a atenção para o fato

de que as primeiras tentativas de se contar uma história do design foram escritas durante o

período  modernista,  e  tentavam  impor  um  modelo  do  que  é  ou  não  é  design.  A

institucionalização do Design ocorre durante o século 19, a partir do surgimento do designer

como um profissional liberal. Segundo Cardoso (2000), os primeiros designers eram operários

que, por apresentarem uma maior experiência ou habilidade, eram promovidos a uma posição

de controle e concepção do trabalho nas fábricas. As primeiras escolas de Design surgem no

século 19, e o campo se consolida no século 20.

A transformação  nos  meios  de  produção  ocorrida  durante  a  Revolução  Industrial

permitiu  a  emergência de um sistema que,  segundo Hobsbawm (1964),  passa a  não mais

depender da demanda existente, tornando-se capaz de gerar seu próprio mercado. Os países

europeus, através do controle do comércio, da exploração das colônias e do trabalho escravo,

acumularam capital suficiente para investir em inovações tecnológicas que possibilitaram a
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industrialização. A mecanização do trabalho permitiu o aumento constante da produtividade, e

a implantação do sistema mercantilista levou os estados a investir na produção de bens de

consumo  em  grande  escala.  Os  territórios  colonizados  funcionavam  como  mercado

consumidor desses produtos, já que os estados-nação precisavam de um grande contingente de

consumidores para absorver sua produção. 

No século 18, já existia na Europa uma classe consumidora que demandava produtos

mais sofisticados. Praticamente todos os países europeus vieram a fundar manufaturas reais,

fábricas pertencentes à coroa que produziam diversos tipos de produtos, como armas e peças

para  construção  naval.  Mas,  as  manufaturas  reais  não  serviam  apenas  para  suprir  as

necessidades  imediatas  dos  estados-nação,  produziam também artigos  de  luxo,  que  eram

comercializados para a classe média emergente da época. Não demorou para que surgissem

diversas indústrias de iniciativa privada, que rapidamente se expandiram (CARDOSO, 2000).

Nesse  cenário,  onde  várias  indústrias  competiam  entre  si  pelo  mercado  consumidor,  a

diferenciação de um produto em relação aos seus concorrentes poderia significar a expansão

das suas vendas. O design, então, torna-se um dos fatores capazes de tornar uma fábrica bem-

sucedida. 

Um exemplo  interessante  é  o  da  fábrica  Wedgewood,  que produzia  porcelanas.  O

proprietário da fábrica desejava ampliar seu mercado para o público de classe média, mas não

possuía recursos para adquirir porcelanas chinesas e nem as famosas porcelanas de Meissen

ou Sèvres. A solução encontrada foi o aperfeiçoamento da produção de um tipo de cerâmica

cujo aspecto era similar ao da porcelana, mas com custos mais baixos de produção. Mas uma

outra  inovação  contribuiu  para  a  aceitação de  suas  louças:  a  aplicação,  por  decalque,  de

decorações pintadas. O sucesso da sua produção permitiu que Wedgewood investisse em uma

linha direcionada às classes mais abastadas, e percebendo que grande parte do seu êxito se

devia aos motivos ornamentais de suas peças, passou a empregar o desenhista John Flaxman

em  sua  fábrica.  O  proprietário  percebeu  que  havia  vantagens  em  empregar  indivíduos

responsáveis apenas pela  concepção formal  das peças,  mesmo que o salário  pago a esses

trabalhadores fosse de duas a quatro vezes maior que o montante pago a um operário comum.

Essa configuração possibilitava uma produção que tinha uma maior aceitação comercial, mas

também  permitia  o  controle  dos  aspectos  mais  importantes  do  processo  produtivo

(CARDOSO, 2000). Esse exemplo ilustra bem as transformações sofridas pelos processos

produtivos e a elevação do design a um elemento importante da produção industrial.
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A separação entre as etapas de planejamento e execução dos produtos foi uma das

transformações fundamentais da organização industrial. Ainda segundo Cardoso, (2000) isso

se deveu principalmente à diminuição do poder político das corporações de ofícios, o que

possibilitou a desintegração dos sistemas que privilegiavam e protegiam os artesões livres.

Essa divisão de tarefas no processo de fabricação era vantajosa para o fabricante, pois além de

economizar tempo e acelerar a produção, permitia a contratação de trabalhadores sem muita

capacitação técnica, já que a fase da execução requeria apenas operações simples. O projeto

tornou-se  a  base  da  produção  em  série,  já  que  este  modelo  de  produção  dispensava  a

utilização  de  artesãos  habilitados,  requerendo  apenas  um  bom  designer  e  operários  sem

especialização  para  manusear  as  máquinas.  Cabe  salientar  que  o  aumento  da  produção

industrial nesse período não deveu-se apenas a inovações tecnológicas, mas, principalmente a

mudanças nas formas de organização do trabalho.

As  transformações  ocorridas  nos  modos  de  produção  acarretaram  em  profundas

mudanças sociais. O consumo tornou-se uma forma difundida de diferenciação social, e as

mercadorias e os hábitos de consumo passaram a demarcar identidades. Segundo Cardoso

(2000),  o surgimento das  classes  médias  na Europa,  Estados Unidos e também no Brasil

promoveu  uma  disposição  à  diferenciação  através  do  consumo,  ampliando  a  noção  de

individualidade.  Cada  vez  mais  os  objetos  de  consumo vão funcionando  como meios  de

expressar a personalidade individual. Essas transformações, aprofundadas ao longo do século

19,  possibilitaram a  ascensão  e  a  evidência  cada  vez  maior  dos  profissionais  do  design.

Segundo Cardoso,  a  preocupação com a aparência das  pessoas,  objetos  e  moradias  “[…]

serviu  de estímulo  para  a  formação de  códigos  complexos  de  significação em termos  de

riqueza, estilo e acabamento de materiais e objetos.” (2000, p. 57). Abre-se caminho para a

personalização do design e a emergência do designer, um profissional liberal que nasce do

chão da fábrica, mas logo é projetado socialmente. Esse profissional era quase sempre homem

e  dividia  as  mesmas  origens  dos  consumidores  para  quem  projetava.  O  designer

compartilhava dos mesmos gostos e valores da burguesia, e consequentemente, sua prática

reproduzia os ideais das classes dominantes.

Segundo Buckley (1984), os historiadores do design têm ajudado a manter estereótipos

sobre  as  habilidades  e  o  papel  das  mulheres  nesse  campo,  por  não levarem em conta  a

opressão de gênero, o que faz com que as mulheres sejam ignoradas ou sub-representadas nos

livros  de  história.  Uma  das  questões  que  evidencia  como  as  ideologias  da  modernidade
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influencia na construção do pensamento do design é em relação ao modo como a história do

design é geralmente contada: seguindo os mesmos passos da história da arte, a história do

design  é  apresentada  através  da  figura  do  artista.  Griselda  Pollock  observa  que  o

posicionamento do artista como figura central  nos discursos da arte reforça um ideal que

complementa o mito burguês de um homem universal. Um homem neutro, sem raça, classe

social,  sexualidade.  Segundo  Pollock,  essa  concepção  de  uma  criatividade  de  natureza

individual  e  da  genialidade  que  é  a  característica  essencial  e  unicamente  suficiente  para

alcançar o reconhecimento estão arraigadas na cultura, de tal forma que a história da arte e do

design estão embasadas nessa ideia da contribuição individual do artista.

Esse tipo de abordagem não é apenas simplista, já que associa todo o significado de

um processo histórico a um nome, mas também acaba restringindo a análise do design aos

elementos formais do objeto, descartando os fatores socioculturais do contexto em que ele

está inserido. O design é assim isolado de suas origens e funções materiais, e a história do

design é reduzida à história do designer. (BUCKLEY, 1987). Essa perspectiva individualista

acaba por ignorar que o design é um processo de representação, e seu significado não pode ser

destacado do contexto histórico, político e econômico. Uma história do design que considera

um significado fixo para seus produtos (aquele que o designer lhe atribuiu) acaba negando

que o significado do design é polissêmico, e que mesmo a definição do que é ou não é design

é produto de relações de poder. Uma história centrada em uma narrativa individual, burguesa,

masculina e europeia, que sustenta a ideia de um significado único para encobrir o fato de que

os códigos produzidos nesses contextos são os códigos das classes dominantes.

O design, por ser uma atividade representacional, utiliza códigos para transmitir um

significado, que é decodificado e interpretado de acordo com os próprios códigos culturais do

receptor da mensagem. Portanto, seu significado é aberto e polissêmico, e não é controlado

pelo produtor do design. Segundo Buckley (1984), as intenções do designer são restringidas

pelos  códigos de forma e representação já existentes em determinada cultura.  Os códigos

dominantes em uma determinada cultura seriam, portanto, tanto estéticos como sociais. Em

uma sociedade atravessada por relações de poder desiguais, e onde fatores como gênero, raça,

sexualidade  e  classe  social  produzem hierarquias  sociais,  os  códigos  através  dos  quais  o

design  é  constituído  e  interpretado  são  os  códigos  de  quem está  posicionado  nos  níveis

superiores dessas hierarquias.

No  entanto,  a  manutenção  de  um  sistema  de  códigos  culturais  que  reafirma
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determinadas posições de poder requer que estes não sejam percebidos como tais, mas que

pareçam naturais, fixos e imutáveis. Esses códigos são apresentados como livres de ideologia,

escondendo as reais implicações desses signos na manutenção de valores que são utilizados

para adequar os sujeitos às estruturas sociais vigentes. Para Luiza Martins (2016), o design

reforça todo um conjunto de ideias sobre os corpos, criando uma hierarquia dentro da qual

apenas um modo de existir é considerado correto. Para isso, são utilizados diversos signos e

códigos que funcionam como uma violência simbólica, disciplinando os corpos que estão fora

do padrão esperado. A utilização desses códigos é sustentada por noções limitadas de beleza,

bom gosto e bom design.

A questão estética e  o  bom gosto são elementos importantes  no embasamento das

diretrizes utilizadas na comunicação visual. Buckley (1986) afirma que a linguagem do design

é apresentada como uma verdade universal, e que as definições exclusivas do que é um bom

ou mau design são construídas  baseadas quase que inteiramente na estética.  Segundo ela,

historiadores do design têm tido um papel central na reiteração de definições universais do

que seria um bom design. A ideia de que existe um design correto sustenta diversas decisões

projetuais que reproduzem os discursos dominantes.  Segundo Bourdieu (1980), a ideia de

uma estética universal é um dos mecanismos pelos quais os grupos dominantes detém suas

posições de poder. Em relação aos brinquedos, podemos perceber que muitos são projetados a

partir de um conjunto determinado de regras que definem o que é apropriado. A diferença de

cor para demarcar a diferença entre brinquedos de meninos e meninas, por exemplo, é uma

ideia repetidamente reproduzida a partir das ideias acerca das ideias sobre gênero correntes na

sociedade.

Para compreender essas noções de bom e mau design que informam as práticas desse

campo, devemos nos atentar para a importância do modernismo na construção do design. As

teorias  estéticas  do modernismo,  segundo Buckley (1986),  tiveram grande importância  na

história do design. Eram essas ideias que informavam os critérios pelos quais se definia o que

era um bom ou mau design, e esses parâmetros foram largamente utilizados por historiadores

para definir o que entra e o que fica de fora da história do design. As teorias feministas vêm

questionando os princípios de universalidade e neutralidade na construção do conhecimento, e

considero  importante  que  seja  empreendido  um  esforço  conceitual  para  que  esses

questionamentos alcancem os princípios estéticos e metodológicos que sustentam a produção

do Design.
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Acredito que uma das principais contribuições do feminismo para o campo do design

está  em  modos  alternativos  de  produção  de  pesquisa  e  conhecimento.  Segundo  Sandra

Buchmuller  (2012),  a  pluralização  de  métodos  e  conhecimentos  decorrentes  das  críticas

feministas à Ciência, que prioriza valores como subjetividade, parcialidade, perspectividade,

situacionalidade e contextualidade tem correspondência com considerações e aspectos básicos

do design. 

Para Buchmuller, o feminismo objetiva a deflagração da mudança social através da

transformação dos significados culturais, produzindo novas formas de conhecimento e novas

formas de representação. Em um nível científico, esses esforços necessitam de novos métodos

e técnicas. Para ela, alguns requisitos das teorias feministas são essenciais para embasar a

pesquisa e o design.

Em suma, a pesquisa e o design feministas levam a abordagens participativas que
partem das experiências humanas como bases informativas e inspiradoras a serviço
de uma sociedade democrática,  justa  e  plural,  que pode ser  considerada como o
objetivo  geral  ao  qual  pesquisadoras  e  designers  feministas  desejam  contribuir
(BUCHMULLER, 2012, p.175, tradução nossa)

Aplicar as abordagens feministas no design é se desvencilhar da ideia de neutralidade,

desviando o foco do homem branco heterossexual como usuário do produto de design.  É

essencial que a prática do design tenha como foco os grupos sociais que são marginalizados,

para  que  se  produza  um  conhecimento  centrado  em  suas  perspectivas  e  experiências

(BUCHMULLER, 2012). 

Os questionamentos feministas aos pressupostos da Ciência Moderna vão justamente

criticar a ideia de neutralidade e objetividade. A pluralidade e o questionamento das certezas

trazidos pela pós-modernidade, segundo Martha Narvaz & Silvia Koller (2006), implicou na

ideia de que não existe um único paradigma de pesquisa a ser seguido, e que a escolha de

quais métodos de investigação serão utilizados deve ser adequada aos problemas da pesquisa,

mas  também  constitui  um  ato  político.  A pretensa  neutralidade  e  objetividade  científica

funciona como uma estratégia para manter a hegemonia de uma elite branca, masculina e

burguesa nos espaços de poder-saber (NARVAZ & KOLLER, 2006). As abordagens da crítica

pós-moderna  têm  demonstrado  o  caráter  histórico  das  construções  científicas
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(SARDENBERG, 2002), possibilitando o questionamento da neutralidade do conhecimento

científico.

 As críticas feministas evidenciaram que a experiência masculina tem sido privilegiada

na História do Design, servindo ao propósito da dominação masculina (BUCKLEY, 1986).

Para Buchmuller (2012), a teoria feminista do ponto de vista, ao colocar atenção sobre grupos

sociais que não são convencionalmente endereçados, faz com que suas demandas inspirem

novos  conceitos  e  soluções  de  design  que  geralmente  contribuem  para  o  fomento  da

diversidade.

Segundo  Buchmuller  (2012),  na  prática  do  design,  o  gênero  ou  é  direcionado  de

maneira estereotipada, ou é completamente ignorado. Os dispositivos tecnológicos projetados

para mulheres apresentam características infantis, para que pareçam “fofos”. Isso pode ser

particularmente constatado quando observamos brinquedos de meninos e meninas de uma

mesma faixa etária, e percebemos que os brinquedos de meninas apresentam características

muito mais infantis, com uma profusão de enfeites e decorações, enquanto os brinquedos de

meninos se assemelham muito mais a objetos do cotidiano.

Esses valores e códigos utilizados no projeto dos brinquedos promovem experiências

diferentes  para  meninos  e  meninas,  influenciando na  sua  concepção de mundo e  em sua

autopercepção. Ideias sobre gênero, raça, classe e sexualidade estão contidas nesses objetos

lúdicos,  e  estabelecem um padrão do que é  ou não socialmente aceito,  correto e  normal,

atuando como um instrumento de normalização e gerenciamento do corpo. Para Luiza Martins

(2016), o gerenciamento do corpo individual faz com que o gerenciamento do corpo coletivo

seja possível.  Segundo ela,  o design tem um papel-chave no estabelecimento de sistemas

biopolíticos, já que ele é capaz de utilizar violências simbólicas e tangíveis para disciplinar os

corpos  que  se  recusam a  obedecer.  Segundo  Martins,  “o  design  reforça  um conjunto  de

ontologias  sobre  os  corpos,  criando  uma  hierarquia  onde  um  único  modo  de  existir  é

aceitável” (2016, p.1, tradução nossa). Assim, o Design pode ser considerado como uma das

várias tecnologias que atuam no disciplinamento do corpo, utilizando aparatos simbólicos

para reforçar padrões e excluir quem se encontra fora da norma.

3.2. O Design como comunicação

Como designer de produto, meu foco neste trabalho é voltado para os brinquedos

produzidos industrialmente, resultantes de um projeto de design e comercializados amplamen-
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te em lojas físicas ou virtuais. Ao observar esses brinquedos,  é  muito nítida a existência de

uma divisão entre brinquedos de meninos e de meninas. Esse direcionamento é produzido por

meio de signos que são associados à feminilidade e à masculinidade na nossa sociedade. Um

signo é algo que representa alguma coisa para alguém, mas essa representação é dependente

do contexto onde é produzida (NIEMEYER, 2003). No projeto de um produto, o designer uti-

liza os signos disponíveis em determinada cultura para comunicar uma ideia. No caso dos

brinquedos infantis, são utilizados alguns signos que tem uma forte conotação de gênero para

diferenciar os brinquedos, que acabam sendo representações dos valores hegemônicos presen-

tes na sociedade.

A partir dessa constatação, podemos considerar o Design como uma tecnologia de

gênero. O conceito de tecnologia de gênero foi desenvolvido por Teresa de Lauretis, e consis-

te na ideia de que “o gênero, como representação e como auto-representação, é produto de di-

ferentes tecnologias sociais [...] e de discursos, epistemologias e práticas críticas instituciona-

lizadas, bem como das práticas da vida cotidiana” (DE LAURETIS, 1987, p. 208). De Laure-

tis caracteriza o gênero como um sistema de representação que atribui significados a indivídu-

os dentro da sociedade, portanto, as representações de gênero trazem consigo significados di-

ferenciais  de identidade,  valor,  prestígio,  entre  outros.  A construção dessas representações

ocorre continuamente através dos mais variados aparatos sociais, como a mídia, as escolas, a

família nuclear, a justiça, a academia, as artes e, incluo aqui também o Design. Através desse

conceito, e com base nas teorias feministas pós-estruturalistas e estudos queer, procuro anali-

sar a maneira pela qual o Design constrói representações de gênero, raça e sexualidade, atuan-

do na produção de indivíduos ajustados a um ideal de normalidade. 

Os objetos de Design são representacionais, e carregam elementos que possuem

um significado específico para determinado grupo social. Formas, cores, sons e odores são in-

terpretados de maneira própria dentro de cada cultura, por isso o processo comunicacional no

Design é dependente do contexto cultural em que é produzido (NIEMEYER, 2003). Em um

contexto social que se assenta sobre uma oposição binária entre mulheres e homens, os artefa-

tos culturais dessa sociedade refletirão essa dicotomização, como acontece com os brinquedos

infantis em nossa sociedade.

Os  brinquedos  são  objetos  semióticos  que,  segundo  Carmen  Rosa  Caldas-

Coulthard e Theo van Leeuwen (2004), são produzidos de acordo com significados sociais

que variam histórica e culturalmente. Através da análise dos signos presentes nos brinquedos
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e se ancorando nas teorias feministas e nos estudos da infância para compreender o processo

de aprendizado e socialização infantil, podemos entender como os brinquedos agem na cons-

trução de concepções de gênero.

Essa investigação utiliza epistemologias pós-estruturalistas para investigar a pro-

dução do gênero através dos produtos de design, já que o pós-estruturalismo reconhece que o

sujeito se constrói dentro de significados e representações culturais, os quais encontram-se

marcados por relações de poder (MARIANO, 2005). Além disso, é enfatizado o papel da lin-

guagem na construção de representações sociais. Para as teorias feministas pós-estruturalistas,

a identidade generificada é construída através da linguagem (SCOTT, 1995; DE LAURETIS,

1987).

O pós-estruturalismo é  uma resposta filosófica ao status pretensamente científico

do estruturalismo (PETERS, 2000). Peters aponta para a influência da primeira geração de

pós-estruturalistas em vários campos, como a pesquisa feminista, além da psicanálise, teoria

literária, antropologia, sociologia e história. Também houve uma influência renovadora nos

campos da teoria do cinema, estudos de mídia, teoria queer, estudos pós-coloniais e os estudos

afro-americanos. Na pesquisa feminista, o pós-estruturalismo apresenta uma crítica ao essen-

cialismo do sujeito, segundo Silvana Mariano (2005), operando uma reconstrução do sujeito

do feminismo.

As feministas marxistas deram uma grande contribuição para a construção teórico-

metodológica do sujeito, criticando o sujeito do liberalismo, que colocava o homem branco

burguês como universal, o que atendia aos interesses de apenas uma classe específica, a bur-

guesia. O marxismo trouxe, então, uma nova concepção do sujeito, tendo a classe social como

seu fundamento, através de uma perspectiva histórica e material. No entanto, algumas pensa-

doras feministas apontam que a classe social como categoria de análise ainda se baseia em um

essencialismo do sujeito, que também aí é  masculino. Certas autoras feministas, então, bus-

caram um novo ângulo para se trabalhar com a categoria de gênero, através de uma crítica das

questões do sujeito e da identidade, como Joan Scott (1995), Teresa de Lauretis (1987) e Ju-

dith Butler (2003). O pós-estruturalismo aparece dessa forma como uma das teorias que per-

mitiram esse questionamento ao universalismo do sujeito decorrente da modernidade.

Essa crítica se baseia na ideia de que o entendimento da categoria do sujeito como

algo unitário esconde suas particularidades, ou seja, as especificidades de gênero, raça, classe

social, orientação sexual, geração, entre outras, que nesse processo são apagadas quando se



55

trabalha com a ideia de um sujeito universal (MARIANO, 2005). Não levar em conta essas

especificidades invisibiliza grupos já oprimidos, o que justifica a necessidade de historicizar

essas categorias. Silvana Mariano (2005) aponta que o pós-estruturalismo vem contribuir para

esse propósito através do método de desconstrução (cf.  DERRIDA, 1972),  o que permite

questionar os esquemas dicotômicos que sustentam a hierarquia de gênero.

O pós-estruturalismo aponta para o fato de que os sujeitos são discursivamente

construídos em contextos específicos. A linguagem tem um papel fundamental nessa cons-

trução, como já discutido aqui. O sujeito é constituído como feminino ou masculino, de cor ou

branco e homossexual ou heterossexual através da linguagem, compreendida como um siste-

ma de significação. A identificação de gênero, raça e sexualidade portanto, ocorre através de

representações culturais, de símbolos que em determinado contexto tem uma compreensão co-

mum. O Design é uma dessas linguagens, que produz diferenças através de sistemas de repre-

sentação. Discorrerei a seguir sobre como o Design atua como linguagem, produzindo signifi-

cados.

3.3. O Design como produtor de significados

Na atualidade, o Design é o responsável pela produção da maioria dos objetos que

fazem parte do nosso cotidiano. O conjunto de artefatos (objetos produzidos pelos seres hu-

manos) de uma sociedade formam sua cultura material. Segundo Rafael Cardoso (1998), o

conceito de cultura material surgiu na antropologia, e hoje é utilizado em uma dimensão mais

ampla, sendo que o estudo desse campo é importante para entender como esses objetos se in-

serem em sistemas simbólicos e ideológicos. 

Na sociedade industrial, o design é um importante produtor de artefatos, portanto,

diretamente implicado na constituição da nossa cultura material.  Nas palavras de Cardoso

(1998, p. 22), 

o design constitui, grosso modo, a fonte mais importante da maior parte da cultura
material de uma sociedade que, mais do que qualquer outra sociedade que já existiu,
pauta a sua identidade cultural na abundância material que tem conseguido gerar.
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O design torna-se então um campo vital para compreender a sociedade a partir dos

objetos desenvolvidos e utilizados por ela em determinado contexto, já que o campo se consti-

tui um importante meio de transmissão de informações através dos seus produtos.

O Design é, sobretudo, comunicação. Através dos seus produtos, o design produz

significados que serão apreendidos na dinâmica das interações sociais. A Semiótica considera

os produtos do Design como signos que constroem e desconstroem os sistemas de signifi-

cação (NOJIMA, 2010). Trata-se, portanto, de uma linguagem. Segundo Vera Nojima e Frede-

rico Braida (2014), a dominância da linguagem verbal em nossas vidas faz com que nos es-

queçamos de que a língua falada é apenas uma das redes plurais de linguagens que fazem a

mediação das nossas relações sociais. A linguagem, no entanto,  é  um fenômeno muito mais

amplo, que inclui também os signos não verbais, como os produtos de design.

A linguagem é um sistema de signos que permite a produção e as trocas simbólicas,

logo, atua na constituição da cultura humana. Para Santaella (2003, p.127), “é através da lin-

guagem que o ser humano se constitui como sujeito e adquire significância cultural”. Ela, por-

tanto, não se restringe ao discurso e seus interlocutores, pois está inserida em um contexto so-

cial. É desse contexto que a linguagem extrai valores comunicacionais, o que faz com que ela

seja dotada de uma dimensão coletiva (BRAIDA e NOJIMA, 2014). Isso implica dizer que o

Design, como linguagem, não pode ser compreendido fora de um contexto cultural específico.

Podemos então, partindo da premissa de que o design é linguagem, utilizar instru-

mentos de análise como a Semiótica para investigar a comunicação através dos objetos. A se-

miótica pode ser conceituada como a ciência geral dos signos, e estuda todas as linguagens.

Foi desenvolvida por Charles Sanders Peirce, que propôs uma filosofia científica da lingua-

gem que estuda todo e qualquer sistema de signos (BRAIDA e NOJIMA, 2014).

O Design exerce uma grande influência sobre a paisagem semiótica moderna, se-

gundo Denis (1998), principalmente em relação à transmissão de informações por outros mei-

os que não o discurso falado, cinemático ou musical. Estamos o tempo inteiro em contato com

objetos de design, nós os utilizamos para dormir, para comer, para brincar, para interagir soci-

almente. Os sujeitos podem interpretar os significados desses artefatos de várias maneiras,

porém essas interpretações são restringidas pelos significados presentes no contexto cultural

em que estão inseridos. No processo de desenvolvimento de um produto, devem ser levados

em conta aspectos referentes a tradições, costumes, valores, religião, características políticas e

econômicas, como aponta Lucy Niemeyer (2007). Quando o designer faz um projeto, ele utili-



57

za uma série referências que propõem um significado. Um exemplo é a utilização de formas

curvas para produtos infantis, ou a utilização de uma cor que associa o produto a ideias já es-

tabelecidas, como a escolha do verde para representar o sentimento de esperança.

É importante, portanto, atentar para o fato de que os artefatos de design não possu-

em um significado intrínseco, dependem dos significados presentes no contexto social em que

está  inscrito. Como processo de representação, seus produtos não possuem um significado

único. Este significado é dependente dos códigos culturais disponíveis no meio em que está

inserido. Nas palavras de Cheryl Buckley,

design é  um processo de representação. Ele representa o poder e valores políticos,
econômicos  e  culturais  dentro  dos  diferentes  espaços  ocupados,  através  do
envolvimento com diferentes assuntos. Seu significado  é, portanto, polissêmico, e
envolve a interação entre designer e receptor (1986, p.10, tradução nossa).

Cabe ressaltar que em uma sociedade marcada pela opressão de gênero, o Design

vai refletir os valores que mantêm a hierarquização entre homens e mulheres. Como bem

apontado por Buckley, os códigos de design são produzidos dentro de uma sociedade patriar-

cal para expressar as necessidades do grupo dominante, portanto, são códigos masculinos. Em

um artigo  que trata  da  participação das  mulheres  na  história  do Design,  Cheryl  Buckley

(1986) expõe o androcentrismo do campo, o não reconhecimento do design produzido por

mulheres e a reprodução de códigos culturais que prescrevem uma feminilidade subserviente

e dependente. 

O campo do Design historicamente tem sido dominado por homens, o que é uma

consequência do sexismo que restringe a ocupação de certas áreas profissionais por mulheres,

e que se reflete na maneira como se dá a prática de design. Buckley aponta que as mulheres

têm sido vistas apenas como consumidoras, e não como produtoras de design. Ademais, o que

ocorre  é  que a maioria dos produtos são projetados por homens (produtores), que projetam

para mulheres (consumidoras), sem muitas vezes se atentarem para as necessidades destas.

O que podemos perceber, é que o Design ainda possui uma perspectiva androcên-

trica, e isso tende a reforçar a hierarquia de gênero existente na sociedade. No caso dos brin-

quedos infantis, o design opera reforçando a divisão sexual do trabalho, associando as mulhe-

res ao espaço doméstico e os homens ao espaço público. Isso pode ser notado observando os
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brinquedos direcionados às meninas, que são compostos em grande parte por réplicas de uten-

sílios domésticos. Os brinquedos direcionados aos meninos representam profissões, aventuras

e situações de combate. Esse modelo também acaba reforçando a norma heterossexual. Ao de-

finir o mundo doméstico como pertencente às mulheres e o mundo do trabalho como masculi-

no, o padrão da família heterossexualmente constituída como unidade social básica é reforça-

do.

A influência dessas representações na construção das identidades das crianças é es-

tudada em alguns trabalhos no campo da educação. Em uma pesquisa realizada com crianças

da brinquedoteca da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), Tizuko

Kishimoto e Andréia Ono (2008) constatam que nas situações lúdicas os meninos manifestam

“maior interesse pelo poder, pelo prestígio e pelo controle das situações. As meninas valori-

zam a imagem do corpo, as vestimentas, a beleza dos seres e das coisas e interessam-se pelas

atividades domésticas, pelo papel da mãe” (2008, p. 211). Os resultados da pesquisa mostram

que ainda existe a presença de muitos estereótipos de gênero no uso dos brinquedos.

Uma outra pesquisa com crianças, realizada em uma Unidade de Ensino Infantil

por Tânia Azevedo (2003), mostra a existência de uma divisão bem marcada no brincar: os

meninos jogam futebol e as meninas brincam de casinha. Ela ainda reflete que os meninos po-

deriam se beneficiar com a prática de brincadeiras que são geralmente associadas ao femini-

no, que exercitam o faz-de-conta e desenvolvem a capacidade de simbolizar. Como isso geral-

mente não ocorre, os meninos tendem a apresentar enredos menos elaborados que as meninas

em suas brincadeiras. Esses trabalhos apontam que essa divisão binária interfere não apenas

na constituição da subjetividade das crianças, mas também no desenvolvimento de habilida-

des motoras e cognitivas de maneira diferenciada entre meninos e meninas.

A antropologia e a sociologia da infância (COHN, 2013), encaram o brincar como

um processo crucial para o aprendizado e o desenvolvimento das identidades das crianças. Os

brinquedos, transmitem mensagens acerca do meio social, incluindo as concepções de gênero

existentes em determinada cultura. Esses significados são apreendidos pelas crianças através

da socialização, em que as crianças internalizam modelos de feminilidade ou masculinidade.

Os estudos da infância oferecem uma base importante para o entendimento da apreensão des-

ses significados pelas crianças, contribuindo para analisar a relação dos objetos de design com

o contexto em que estão inseridos.



59

Observa-se também nesses trabalhos que o design dos brinquedos interfere nas es-

colhas das crianças. As representações de atividades relacionadas a um gênero específico dire-

cionam a escolha de determinado brinquedo, mas elementos como a forma e a cor também

servem para restringir a escolha das crianças. Brinquedos com cores associadas ao feminino,

como rosa e roxo, são geralmente rejeitados pelos meninos. Existem signos que possuem um

significado determinado culturalmente e que denotam masculinidade ou feminilidade, e esses

elementos são utilizados nos projetos de brinquedos infantis de acordo com o gênero a que se

dirigem.

O design, portanto, exerce uma influência significativa no processo de escolha de

brinquedos, assim como na construção de modelos de feminilidade e masculinidade. Daí  a

importância de se repensar o campo da produção dos brinquedos infantis. Em um campo em

que não são discutidas questões relativas a gênero, mas que possui um grande papel na cons-

trução dos mesmos, a prática não reflexiva leva à manutenção das estruturas que instituem a

oposição binária entre os sexos, contribuindo para a permanência de relações desiguais e hie-

rarquizadas entre homens e mulheres.

A partir dessa discussão, podemos pensar no Design como uma tecnologia de gêne-

ro, que atua na construção de representações sociais de modelos de feminilidade e masculini-

dade. A seguir, discorrerei sobre como o Design, e especialmente o design de brinquedos in-

fantis, é parte de um conjunto de tecnologias sociais que atendem a um projeto de sociedade

androcêntrico, racista e heteronormativo. 

3.4. O Gênero e As tecnologias disciplinares

Para compreender como o Design atua como uma tecnologia de gênero, produzin-

do  representações que estão implicadas na manutenção dos discursos dominantes, é necessá-

rio se uma breve introdução ao conceito de gênero, como ele se formou e os diversos desloca-

mentos que se deram na construção dessa categoria.

O gênero é  um conceito chave na análise da desigualdade sexual. Segundo Ha-

raway (2004, p. 2011), “gênero é um conceito desenvolvido para contestar a naturalização da

diferença sexual em múltiplas arenas de luta”. A adoção desse termo pelas feministas vem

com a intenção de refutar o determinismo biológico que associava as diferentes características

de homens e mulheres a fatores biológicos. A partir do reconhecimento de que a hierarquia

entre homens e mulheres foi construída com base em pressupostos essencialistas, que defini-
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am homens e mulheres como seres naturalmente constituídos com características opostas, os

estudos e movimentos pela igualdade entre os sexos puderam contestar os sistemas de domi-

nação masculina.

O conceito de gênero surgiu, portanto, para evidenciar o caráter social das dife-

renças entre os sexos, mostrando que os papéis atribuídos a homens e mulheres não eram de-

correntes de uma essência, mas sim construções sociais, portanto a subordinação das mulheres

não poderia ser explicada em termos biológicos. Além disso, esse conceito introduziu um cará-

ter relacional aos estudos sobre as mulheres, sugerindo que mulheres e homens eram defini-

dos em termos recíprocos, chamando a atenção para a importância de se estudar ambos os se-

xos a fim de ter uma maior compreensão histórica das relações entre eles (SCOTT, 1995). A

questão da diferença sexual, portanto, saiu do campo da natureza para ser estudada e contesta-

da no campo da cultura.

Esse termo teve seu surgimento entre as feministas americanas nos anos 1970, e foi

difundido a partir de Gayle Rubin (1975) com a introdução do conceito de sistema sexo/gêne-

ro. Rubin pretendia analisar quais relações estavam na origem da opressão da mulher, utili-

zando como base teórica uma análise crítica dos trabalhos de Sigmund Freud e Claude Lévi-

Strauss. Além disso, a autora faz uma crítica ao marxismo clássico no sentido de que ele falha

em estabelecer as origens da opressão feminina, já que este situa essa origem nas relações de

produção capitalistas. O sistema sexo/gênero era definido como “o conjunto de arranjos pelos

quais a sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e no

qual estas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas” (RUBIN, 1975, p.1). Segundo

essa definição, o sexo seria a matéria sobre a qual os significados sociais seriam construídos,

colocando o gênero como uma elaboração cultural em cima do dado biologicamente. Seu tra-

balho difundiu a ideia de oposição entre sexo (natural) e gênero (social).

O sistema sexo/gênero estava baseado na dicotomia natureza/cultura,  dicotomia

essa que foi base de grande parte da teorização feminista ocidental. Ainda segundo Haraway,

as  feministas  da  segunda  onda  chegaram  a  fazer  uma  crítica  à  lógica  binária  do  par

natureza/cultura, mas tal crítica não se estendeu ao par sexo/gênero por que essa era uma dis-

tinção ainda útil para se combater os determinismos biológicos. No entanto, Haraway aponta

que essa utilidade prática da distinção sexo/gênero acaba vinculando as teorias feministas a

um paradigma liberal e funcionalista, apesar de esforços para ir além desses limites através de

um conceito de gênero inteiramente politizado e historicizado. Como Haraway aponta, as teo-
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rias de oposição do par sexo/gênero só podem operar dentro de um campo de oposições biná-

rias fortemente estabelecido, o que faz com que as explicações acerca da opressão da mulher

se deem apenas nos contextos onde essas distinções de sexo e gênero são marcantes. A noção

de um sujeito como universal, livre, autônomo e racional tem sua origem no pensamento libe-

ral, e as críticas feministas apontaram que a pretensa universalidade do sujeito do feminismo

na verdade esconde a especificidade dessa categoria (HARAWAY, 2004). As pertinentes críti-

cas sobre a universalização da categoria gênero levou muitas teóricas a buscarem uma outra

abordagem do conceito, que levasse em conta sua especificidade histórica e cultural.

Sobre as tentativas marxistas de explicar a origem da opressão das mulheres, Ha-

raway (2004) afirma que o marxismo não chegou a um conceito político de gênero por dois

motivos: a categoria da divisão sexual do trabalho se apóia em uma heterossexualidade in-

questionável; e segundo, para Marx e Engels a base da opressão das mulheres no casamento

era a relação econômica de propriedade, “de modo que a subordinação das mulheres pudesse

ser examinada em termos das relações capitalistas de classe, mas não em termos de uma

política sexual específica entre homens e mulheres” (p.212). Por esses motivos, o marxismo

clássico falhou em historicizar sexo e gênero (HARAWAY, 2004).

Em 1986, Joan Scott (1995) lança um artigo no qual propõe utilizar o gênero como

uma categoria analítica,  diferentemente das abordagens preexistentes que eram meramente

descritivas ou explicações causais da situação de opressão da mulher. A autora utiliza o pós-

estruturalismo como teoria que dá suporte a esse conceito, elaborando uma definição inovado-

ra da categoria. Scott pretendia analisar como as relações de gênero são constituídas e hierar-

quizadas, e construir uma abordagem teórica que tivesse poder de mudança histórica.  Scott

propõe, com isso, uma nova maneira de se pensar gênero. Em vez de utilizar a história para

buscar as causas da opressão da mulher, ela deve ser utilizada como um método para compre-

ender o processo pelo qual o gênero é produzido.

Scott defende que o gênero deve ser historicizado, logo, as categorias de gênero

não devem ser vistas como algo fixo, e a oposição binária entre homens e mulheres é enten-

dida como algo que é repetidamente construído. Rejeitando o universalismo e questionando as

categorias unitárias, Scott propõe um rompimento com as velhas tradições políticas e filosófi-

cas, apontando que o gênero “deve ser redefinido e reestruturado em conjunção com uma vi-

são de igualdade política e social  que não inclua somente o sexo, mas a classe e a raça”

(SCOTT, 1995, p. 93).
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Apesar dos inúmeros estudos que empreenderam esforços para a historicização da

categoria gênero, a categoria sexo tendeu a ser colocada de lado, como algo difícil de teorizar.

Essa crítica à não-historcização do sexo, é feita por Haraway (2004), como já apontado anteri-

ormente. Para ela, no esforço político e epistemológico de afirmar o caráter de construção so-

cial da categoria gênero, a biologia passou a denotar o corpo em si mesmo, e não um discurso

social aberto à intervenção. Para ela, algumas feministas combatiam ativamente o argumento

do determinismo biológico, mas acabavam caindo em um determinismo social, e “no proces-

so, tornaram-se menos capazes de desconstruir como os corpos, incluindo corpos sexuados e

racializados, aparecem como objetos de conhecimento e lugares de intervenção na biologia”

(HARAWAY, 2001, p. 218). Assim, Haraway explicita a importância de questionar o caráter

natural do sexo, não tomando-o como algo inquestionável e determinado biologicamente.

Na área da antropologia, os estudos de Henrietta Moore (1997) contribuíram para a

crítica à naturalização do sexo. A autora problematiza o uso do termo “natural” para designar

as diferenças sociais existentes entre homens e mulheres, como se estas estivessem diretamen-

te relacionadas a fatores biológicos. Utilizando estudos etnográficos, em especial os de Lévi-

Strauss, Errington e Yanagisako e Collier, Moore promove uma discussão sobre o caráter na-

tural do sexo. A partir do argumento foucaultiano de que o sexo seria mais um efeito do que

uma origem,  os  estudos  de  Yanagisako  e  Collier  indicavam que  “o  sexo como categoria

unitária é algo estabelecido nas e através das práticas discursivas ocidentais, isso implica cla-

ramente que não se pode afirmar que o conceito ocidental de sexo seja subjacente  às cons-

truções de gênero em todo o mundo” (MOORE, 1997, p.5). Segundo Moore, o gênero deveria

se libertar das suposições acerca do caráter “dado” do sexo, sendo necessário, a partir disso,

desconstruir o modelo ocidental das relações de sexo e gênero.

A pesquisa de Moore revela que a categorização binária de homens e mulheres  é

culturalmente específica, e não tem uma relação direta com diferenças fisiológicas. Para Moo-

re, “a própria noção de sexo, de uma propriedade biológica ou de um conjunto de processos

biológicos, que existem independentemente de qualquer matriz social, é o produto do discurso

biomédico da cultura ocidental” (1997, p. 7). Ou seja, o sexo como uma categoria unitária é

algo estabelecido através de práticas discursivas, e a separação em duas categorias sexuais fi-

xas e mutuamente exclusivas é produto do discurso ocidental, em uma relação que se constitui

mutuamente com o discurso biomédico (MOORE, 1997). Moore portanto, parte da ideia de

que não existe uma maneira de se compreender o sexo, senão através da cultura.
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É justamente a distinção entre sexo e gênero que vai ser problematizada por Judith

Butler (2003), ao afirmar que “talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a

distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma”  (BUTLER, 2003, p. 25).

Para Butler, as teorias feministas que defendem que a identidade é dada pelo gênero, em vez

do sexo, acabam escondendo a aproximação entre gênero e essência, e “aceitar o sexo como

um dado natural e o gênero como um dado construído, determinado culturalmente, seria acei-

tar também que o gênero expressaria uma essência do sujeito” (RODRIGUES, 2005, p. 180).

De acordo com Butler, o gênero não pode ser definido como uma interpretação cultural do

sexo, pois o sexo é, em si mesmo, um produto discursivo. O que a autora faz é rejeitar a ideia

do corpo como um meio passivo sobre o qual os significados culturais são inscritos, pois o

corpo é em si mesmo uma construção (BUTLER, 2003). A distinção entre sexo e gênero seria,

portanto, arbitrária.

O gênero, segundo Butler, poderia ser utilizado também para se referir ao aparato

de produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos, através do qual a ideia de

um “sexo natural” é produzida e estabelecida como anterior à cultura. Para ela, colocar o sexo

em um domínio pré-discursivo é um dos meios pelos quais a estabilidade interna e a estrutura

binária do sexo são asseguradas. A noção de gênero, portanto, deveria ser reformulada para

abarcar as relações que produzem o efeito de um sexo pré-discursivo e ocultam a própria

operação da produção discursiva.

A ideia de que o termo “mulheres” denota uma identidade comum, um significante

estável e coerente, é desmontada por Butler, que concebe o sujeito feminista como discursiva-

mente constituído. Para ela, o sujeito do feminismo não pode ser compreendido em termos

estáveis e permanentes (BUTLER, 2003). Haraway (2004) destaca no pensamento de Butler a

ideia de que o que o feminismo deve aprender a lidar com os gêneros não coerentes, já que o

discurso da identidade de gênero se apoia em uma ficção de coerência heterossexual, e deve

rejeitar a univocidade presente nas categorias analíticas. Esse pensamento implica que as cate-

gorias devem ser pensadas como contingentes e não fixas.

Essa noção de homogeneidade dentro das categorias analíticas se baseia em uma

essencialização do sujeito.  As teorias  feministas  têm empreendido um descentramento  da

noção  de  sujeito,  considerando  que  este  é  constituído  por  múltiplas  posições  plurais,

contraditórias e contingentes (MARIANO, 2005). A estabilidade pressuposta em torno do que
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é ser mulher deve ser refutada, desconstruindo o sujeito e subvertendo as identidades, sendo

esta uma condição necessária para a construção de novas epistemologias e práticas políticas.

O que as perspectivas que historicizam o sexo têm em comum é a rejeição da dife-

rença sexual como um fato dado pela natureza. Devemos conceber o gênero como uma cons-

trução social que atua regulando e disciplinando os corpos, e estruturando a realidade social.

Os papéis de gênero não são fixos, variam de acordo com o contexto histórico-cultural e são

construídos através de discursos e práticas sociais, bem como através dos objetos simbólicos

da cultura.

O conceito de tecnologia de gênero foi desenvolvido a partir da crítica à centraliza-

ção da diferença sexual como único modo de se pensar o gênero. Teresa de Lauretis (1987),

ao defender que o conceito de gênero como diferença sexual é  uma limitação para o pensa-

mento feminista, se insere em um novo marco conceitual, marcado por um deslocamento da

adoção de uma noção única de gênero e diferença sexual para uma análise da produção trans-

versal das diferenças (PRECIADO, 2010). Isso implica em levar em conta, nas análises, as di-

ferentes opressões que interagem entre si para produzir indivíduos ajustados a uma norma so-

cial.

De Lauretis utiliza a teoria foucaultiana que vê a sexualidade como uma “tecnolo-

gia sexual”. Michel Foucault (2015) teorizou sobre a passagem que se fez de um poder sobe-

rano, que decide e ritualiza a morte, para um novo de tipo de poder, que se exerce positiva-

mente sobre a vida, que a controla e gerencia. Nas sociedades modernas, “o direito de causar a

morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a vida ou devolver a morte”

(FOUCAULT, 2015, p.149). Esse  “biopoder”, segundo Foucault, é responsável pela adminis-

tração dos corpos e gestão calculista da vida. Este é exercido através de mecanismos de regu-

lação, como as representações que naturalizam e prescrevem maneiras de estar no mundo,

como ocorre quando os brinquedos infantis estabelecem diferentes características para meni-

nas e meninos.

Nas observações de campo, foi possível observar esse tipo de prescrição de ativida-

des diferenciadas para meninos e meninas em vários brinquedos. Há uma significativa ausên-

cia de brinquedos que remetem ao mundo doméstico na sessão dos meninos, assim como os

esportes ficam fora da sessão das meninas. As sessões de brinquedos nas lojas acabam se

constituindo em universos distintos para meninas e meninos, que não se misturam e são carac-

terizadas por uma dicotomia estética e temática. Me referi, anteriormente, ao fato de que é co-
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mum que meninos e meninas corram diretamente para as sessões que lhes foram designadas, e

pouco explorem do universo do outro. Assim, percebe-se que tanto a organização espacial,

quanto os próprios brinquedos atuam de forma a reforçar a dicotomia de gênero.

Segundo Foucault (2015), houve uma proliferação das tecnologias políticas que in-

vestem sobre o corpo, as condições de vida e todo o espaço da existência. Nesse contexto, o

sexo torna-se central para essa nova forma de poder, na qual os discursos e as tecnologias de

normalização das  identidades  sexuais  tornam-se agentes  de controle  da  vida.  De Lauretis

(1987) vai, a partir desse conceito de tecnologia sexual, pensar também o gênero como uma

tecnologia política que produz corpos ajustados  à  norma.  É  essa tecnologia que  é  operada

através dos brinquedos infantis, que atuam produzindo indivíduos ajustados às representações

binárias de gênero.

Utilizando essa noção de biopoder, Sueli Carneiro (2005) vai pensar também o ra-

cismo como uma tecnologia de poder. Para Foucault, o racismo cumpria uma função estratégi-

ca, que é  a de introduzir no domínio da vida um corte entre o que deve viver e o que deve

morrer. O racismo então, como uma condição para poder tirar a vida de alguém, torna-se uma

ferramenta  de  “higienização  social”,  permitindo  a  eliminação  de  indivíduos  considerados

anormais (CARNEIRO, 2005). No campo dos brinquedos infantis, podemos ver como o racis-

mo opera através da invisibilização da negritude, produzindo representações que instituem a

brancura como padrão de normalidade.

A ausência de representações negras nos brinquedos infantis é imediatamente per-

cebida em uma observação. Entre os brinquedos de meninas, algumas poucas bonecas bebês

eram negras, e as outras representações se limitavam a bonecas de personagens de filme. Na

sessão dos meninos, o único personagem negro era um boneco do protagonista do filme Star

Wars. Essa subrepresentação mostra como a brancura têm sido tomada como um padrão uni-

versal, e como a ausência de brinquedos que representem outras raças e etnias é naturalizada

pela maior parte da indústria e dos consumidores.

O biopoder  é  um elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, e  é

um dos mecanismos que asseguram a inserção dos corpos no aparelho de produção (FOU-

CAULT, 2015). Esse poder que gerencia a vida necessita de mecanismos contínuos, regulado-

res e corretivos para assegurar a norma. Através de diversas tecnologias sociais, que utilizam

o gênero, a sexualidade e a raça para a produção de corpos normatizados, se possibilita a do-

minação e a expansão das forças produtivas.
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O desenvolvimento do biopoder inscreve a sociedade no domínio da biopolítica,

que para Foucault (2005) é o que faz com que a vida e seus mecanismos sejam calculados.

Para Didier Fassin (apud RUSSO & CAPONI, 2006, p.330), “as biopolíticas propõem uma

exigência teórica para pensar a condição humana e mais particularmente os sistemas de nor-

mas e os jogos de significação que põem em jogo o governo dos seres humanos”. É através do

biopoder que são estabelecidas as normas que os sujeitos devem seguir, sob o risco de sofrer

penalidades sociais por não cumpri-las.

Partindo da ideia de que diferentes marcadores sociais se articulam entre si na pro-

dução de hierarquias sociais, é importante que a análise do gênero não se limite à questão da

diferença sexual. Segundo Preciado (2010), o feminismo dos anos 1990 girava em torno de

debates sobre igualdade e diferença, justiça e reconhecimento e do essencialismo e construti-

vismo. Esses debates se deslocaram através das críticas das feministas negras e chicanas como

Gloria Anzaldua (1987), Audre Lorde (1984), Kimberlé Crenshaw (2002) e dos estudos pós-

coloniais como Gayatri Spivak (1990), que questionavam a universalidade da categoria mu-

lher. Ao deslocar o eixo de análise, da diferença sexual para o entrecruzamento de opressões,

a questão se tornou analisar como os diferentes marcadores sociais interagem na produção de

opressões que se constituem mutuamente, evitando a criação de hierarquias entre as políticas

de classe, raça, nação, sexualidade ou de gênero. A partir da análise de como essas opressões

se articulam, seria possível pensar em estratégias para combatê-las. Em relação aos brinque-

dos infantis, isso implica em analisar não apenas como a diferença sexual é produzida através

das representações, mas que modelo de indivíduo generificado está sendo produzido no pro-

cesso de design e comercialização desses produtos.

O problema de centralizar a análise na diferença sexual, é que isso, segundo Teresa

de Lauretis, acaba amarrando o pensamento feminista aos termos do próprio patriarcado oci-

dental, que se assenta sobre uma estrutura de oposição conceitual. Essa oposição universal do

sexo é limitante porque torna difícil articular as diferenças entre as mulheres. Nessa perspecti-

va, o sujeito deve ser analisando como constituído no gênero, não apenas pela diferença sexu-

al, mas também por meio de códigos linguísticos e representações culturais. Para que isso

aconteça, é necessário que se utilize um conceito de gênero em que este não seja considerado

uma derivação direta da diferença sexual, mas que possa ser pensado como estando incluído

nela como um efeito de linguagem (DE LAURETIS, 1987). A importância de se fazer esse

deslocamento  da  diferença  sexual  como central  para  as  análises,  é  procurar  compreender
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como as normas sociais acerca do gênero, raça, sexualidade, geração, entre outros marcadores

são sustentadas e utilizadas para manter sistemas de hierarquia e desigualdade.

O gênero, portanto, não deve ser pensado como uma propriedade dos corpos, mas

como um efeito de uma complexa tecnologia política. De Lauretis vai definir o gênero como

uma representação de uma relação social:

O gênero como representação e como auto-representação,  é  produto de diferentes
tecnologias sociais, como o cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e
práticas críticas institucionalizadas, bem como das práticas da vida cotidiana (DE
LAURETIS, 1987, p. 208).

Penso o Design como uma dessas tecnologias sociais que produzem efeitos nas re-

lações sociais, já que os produtos resultantes da prática do Design, como artefatos culturais,

são um importante sítio de representações sociais.

O conceito de representação é  crucial para compreender como o Design atua na

produção de corpos normatizados. Utilizo aqui a abordagem construcionista da representação,

segundo a qual o significado é construído na e pela linguagem, reconhecendo assim o seu cará-

ter social. Segundo Stuart Hall (1997, p.15), a representação “é a produção de significado dos

conceitos nas nossas mentes através da linguagem”. O significado não é inerente aos objetos,

mas é construído através das relações sociais. Isso significa que, através de sistemas represen-

tacionais, como a linguagem, os atores sociais constroem significados que serão compartilha-

dos pelos membros daquela cultura (HALL, 1997). Esses significados não são fixos, e podem

variar de acordo com a cultura e o período histórico. 

As representações são elementos importantes do domínio simbólico da vida. Em

relação ao gênero, Joan Scott já chamava atenção para a importância das representações sim-

bólicas na sua construção. Para Scott (1995), o gênero é construído continuamente através de

símbolos e significados que dão sentido à diferença sexual. O masculino e o feminino são ca-

tegorias construídas subjetivamente e sustentadas por representações simbólicas. Sobre essa

construção, Teresa de Lauretis afirma que

as  concepções  culturais  de  masculino  e  feminino  como  duas  categorias
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complementares, mas que se excluem mutuamente formam dentro de cada cultura
um sistema de gênero, um sistema simbólico ou um sistema de significações que
relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais
(1995, p. 211).

O gênero, portanto, é uma construção social e um aparato semiótico, sendo as re-

presentações de gênero posições sociais que possuem significados diferenciais (DE LAURE-

TIS, 1987). Portanto, podemos dizer que as representações são fundamentais para sustentar a

ideia de gêneros binários, e o Design, como representação, é um dos meios pelos quais essas

diferenças são construídas e mantidas.

 A identificação de gênero, longe de ser coerente e fixa, é instável, pois as identida-

des subjetivas, como sistemas de significado, “são processos de diferenciação e distinção, que

exigem a supressão de ambiguidades e de elementos de oposição a fim de assegurar uma co-

erência e uma compreensão comum (SCOTT, 1995, p.82)”. O masculino e o feminino, por-

tanto, são categorias subjetivamente construídas e sustentadas por representações simbólicas.

O Design, como representação, é um dos meios pelos quais essas diferenças são construídas.

Essas categorias são socialmente construídas de forma dicotomizada, e seus signifi-

cados são naturalizados, contribuindo para a manutenção da hierarquia de gênero. Para que

haja mudança social, na visão de Scott (1995), é necessário uma desconstrução da diferença

sexual, rejeitando o caráter fixo e permanente da oposição binária. Esta oposição não deve ser

encarada como algo real, mas como uma construção marcada por relações de poder. A partir

daí, podemos compreender como o sujeito  é  constituindo dentro de significados e represen-

tações. Em relação aos brinquedos, existem elementos do design que instituem essa oposição

entre meninas e meninos, e ao identificá-los é possível abrir possibilidades para se contestar

essa divisão como algo natural.

O gênero, para Joan Scott, implica em quatro elementos interrelacionados: os sím-

bolos culturalmente disponíveis que evocam representações simbólicas; conceitos normativos

que expressam interpretações dos significados dos símbolos; a fixidez da representação biná-

ria do gênero e a identidade subjetiva. Interessa saber as formas pelas quais se constroem sig-

nificados culturais para as diferenças entre homens e mulheres, dando sentido a elas (1995). O

gênero, portanto, é construído continuamente através de símbolos e significados que dão sen-

tido à diferença sexual.  É importante se deter sobre esses elementos, pois eles nos mostram

como os diferentes aparatos sociais conformam o gênero. 
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Segundo Bourcier (2001), nas sociedades ocidentais industriais, que são marcadas

pela circulação e comercialização em massa das imagens, os suportes visuais tornam-se cruci-

ais na produção e reprodução dos gêneros. A imagem faz parte das tecnologias de produção

dos gêneros na medida em que permite a re-citação dos ideais de gênero normativos (BOUR-

CIER, 2001). O Design de brinquedos é um importante produtor de representações de gênero,

produzindo ideias específicas de masculinidade e feminilidade.

As representações são fundamentais na produção de significados sobre grupos so-

ciais minoritários. Bourcier coloca que uma questão importante que se coloca nas análises fe-

ministas e dos estudos culturais é da representação das minorias ausentes do espaço público,

do poder politico da imagem e das representações. Para Bourcier, 

a  nossa  modernidade  é  construída  imediatamente  sobre  a  invisibilização  e  a
estereotipação  de  seus  foras  constitutivos  (mulheres,  mulheres  trabalhadoras,
escravos,  colonizados,  “primitivos”,  classes  perigosas,  desviantes  sexuais  e  de
gênero, mulheres de cor e prostitutas) (BOURCIER, 2011, p. 39, tradução nossa).

O poder de representação é, portanto, uma ferramenta ideológica. Segundo Depee-

ka Bahri (2013), falando do âmbito dos estudos pós-coloniais, aqueles que têm o poder de re-

presentar os outros podem controlar como esses outros serão vistos. Para bell hooks (1992,

p.2, tradução nossa), 

Existe uma conexão entre a manutenção do patriarcado supremacista branco nessa
sociedade  e  a  institucionalização  via  mídia  de  massa  de  imagens  específicas,
representações de raça, da negritude, que apoiam e mantém a opressão, exploração,
e dominação de modo geral das pessoas negras.

O sistema de dominação racial é  mantido através do controle das imagens, o que

torna o campo da representação um lugar de disputa (hooks, 1992, Bahri, 2013). Como afirma

Sueli Carneiro (2005), a sustentação do ideário racista depende da naturalização da concepção

sobre o Outro. As imagens têm o poder de naturalizar representações, construindo conceitos

que moldam a subjetividade das pessoas negras. Para Pratibha Parmar (1990, p.116, tradução

nossa)
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As imagens têm um papel essencial em definir e controlar o poder político e social
ao  qual  tanto  indivíduos  quanto  grupos  marginalizados  têm  acesso.  A natureza
profundamente ideológica das imagens determina não apenas como outras pessoas
pensam sobre nós, mas como nós pensamos sobre nós mesmos.

Esses efeitos podem ser nitidamente observados quando examinamos o campo dos

brinquedos infantis. Quando falamos sobre essa representação em relação aos brinquedos, te-

mos que falar em termos de ausências. A maior parte das representações de figuras humanas

entre os brinquedos é branca. Em relação aos brinquedos direcionados aos meninos, é quase

nula a representação da figura humana negra. Entre os brinquedos direcionados às meninas,

existem inúmeras representações da figura humana, já que grande parte desses brinquedos são

compostos por bonecas. No entanto, poucas delas apresentam um padrão fenotípico fora do

modelo eurocêntrico. As poucas bonecas negras que se encontram nas prateleiras, se restrin-

gem basicamente a bonecas bebês. No universo das brincadeiras mediadas pelos brinquedos

industriais, cabe à menina negra apenas o papel da maternidade. Se existe uma variedade de

bonecas brancas que representam diversas atividades sociais, isso não é verdade em relação às

bonecas negras. Elas estão praticamente ausentes de outros tipos de representações.

Como vimos ao longo desse capítulo,  o design de brinquedos infantis  funciona

como uma tecnologia destinada a produzir indivíduos “normais”. As representações encontra-

das na maior parte dos brinquedos mostra que o padrão é a oposição binária entre masculino e

feminino, branco e heterossexual. Os brinquedos refletem toda uma expectativa social em re-

lação ao que seria o homem ou mulher ideal. Isso implica em dizer que a feminilidade e mas-

culinidade que são produzidas através das representações presentes nos brinquedos infantis

são também racializadas e heteronormativas.

Na minha pesquisa de campo em lojas de brinquedos infantis, procurei analisar a ma-

neira que ocorre a interação entre as pessoas e esses objetos no momento da escolha do brin-

quedo. A etnografia das lojas se justifica pelo fato de que não é possível analisar as imagens

sem levar em conta as relações sociais em que elas estão inscritas. M-H/Sam  Bourcier insiste

na importância de se levar em conta o contexto e as ancoragens culturais das imagens, que de-

vem ser analisadas em função das relações de poder que elas constroem. (BOURCIER, 2011).

É através das minhas observações em campo que empreenderei a análise dos brinquedos in-

fantis neste próximo capítulo, utilizando a interseccionalidade como ferramenta de análise.
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 4 CAPITULO III - UMA ANÁLISE INTERSECCIONAL DO DESIGN DE
BRINQUEDOS INFANTIS

Este capítulo dedica-se à análise dos brinquedos no contexto da loja pesquisada, utili-

zando como ferramenta de análise a interseccionalidade. Serão privilegiados aqui aspectos

que possibilitam o exercício interdisciplinar entre os Estudos de Gênero e o Design. Dentre

esses aspectos estão a cor dos brinquedos, a forma, a concepção das embalagens e o contexto

em que são produzidos e comercializados. Este capítulo está dividido em subitens, que corres-

pondem às categorias identificadas na pesquisa de campo. O primeiro subitem é uma descri-

ção do trabalho de campo, do local de pesquisa e da dinâmica da loja de brinquedos; o segun-

do discorre sobre os elementos de diferenciação dos brinquedos na loja; o subitem seguinte

discute a imposição do modelo heterossexual através dos brinquedos.

4.1. A Loja de Brinquedos

Dentre as inúmeras lojas de brinquedos espalhadas pela capital baiana, minha escolha

recaiu sobre uma loja de porte médio, dentro de um pequeno shopping localizado no bairro da

Pituba. A Pituba é um bairro de camadas médias e altas da cidade, um dos poucos bairros que

foram fruto de planejamento urbano em Salvador, localizado próximo  à  Orla Atlântica e a

uma vasta  área verde, o Parque da Cidade. Ao andar por suas ruas,  é  possível notar a pre-

valência de condomínios fechados, além de bares, restaurantes e delicatessens. É nesse bairro

que está localizado o Shopping Itaigara, um centro de compras situado em uma das mais mo-

vimentadas avenidas da cidade, a Avenida Antônio Carlos Magalhães. Por estar relativamente

próximo a outros shoppings maiores, como o Shopping da Bahia e o Salvador Shopping, a

maior parte dos frequentadores do Shopping Itaigara é composta de moradores das redonde-

zas ou pessoas que trabalham em áreas próximas. É um local que geralmente não tem uma cir-

culação muito intensa de pessoas, comparado a outros shoppings da cidade, e os transeuntes

geralmente vão com a intenção de fazer compras ou utilizar serviços como bancos e casas loté-

ricas, já que o local não possui opções de cultura e lazer, como cinemas e livrarias.

A loja de brinquedos fica localizada no térreo, mas pode ser difícil encontrá-la, pois

fica timidamente situada em um canto do prédio. Como apenas sua entrada fica visível, mui-

tas vezes ela passa despercebida pelos frequentadores, como pude notar durante o meu cam-

po: muitas pessoas que chegavam na loja comentavam que nem sabiam que havia uma loja de
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brinquedos no shopping, apesar de já conhecerem o local. O fato de haver uma Casa Lotérica

ao lado da loja faz com que muitas pessoas descubram a sua existência durante a espera na

fila da loteria.

Na entrada da loja, chama a atenção os quadriciclos, triciclos, bicicletas e patinetes co-

loridos, dispostos em fila dos dois lados da porta. Entrando na loja, podemos ver várias prate-

leiras cheias de brinquedos dispostas pelo espaço. Como a loja não é muito grande, as estantes

ficam cheias de brinquedos, o que causa uma certa confusão, pois é difícil prestar atenção em

algum brinquedo em específico com tanta informação visual ao redor. No entanto, em minha

primeira visita, pude notar facilmente que o primeiro corredor da loja era destinado aos bebês

e crianças pequenas, apesar de não haver nenhuma sinalização nesse sentido. Não existem

placas sinalizando as sessões de brinquedos, mas estas são facilmente reconhecíveis de acordo

com os brinquedos que estão dispostos em suas prateleiras.

As vendedoras da loja, em um uniforme com camisa cor-de-rosa, são todas mulheres,

em sua maioria negras, ficam de pé, no início de cada seção de brinquedos, e quando alguém

entra na loja, se aproximam e oferecem auxílio nas compras. Na minha primeira visita, me di-

rigi a uma delas e expliquei a minha pesquisa de campo, e em seguida fiz algumas perguntas.

Ela respondeu o que perguntei, mas não discorreu muito sobre as questões. Isso se repetiu

com as outras vendedoras no início do meu trabalho de campo. Talvez a razão de não falarem

tanto fosse devido ao fato de imaginarem que haveria um tipo de resposta “correta” para as

minhas perguntas. No entanto, houve uma exceção: a funcionária responsável pela arrumação

das prateleiras, que conversou bastante comigo, e consegui informações importantes, como a

descoberta da existência de um curso para arrumação de brinquedos em lojas o que explica,

do meu ponto de vista, as similaridades nas lojas de brinquedos no Brasil. Com o passar do

tempo, as funcionárias da loja passaram a se familiarizar com a minha presença todos os dias

naquele local, e pareciam mais à vontade.

Em relação às pessoas que entravam na loja para olhar e comprar brinquedos, a maio-

ria eram mulheres de camadas médias, geralmente brancas. Conversei com algumas e alguns

clientes, que na maior parte se limitavam a responder minhas perguntas, com algumas poucas

exceções. Em algumas ocasiões, percebi nitidamente que o fato de eu me apresentar como

pesquisadora de certa forma interferia nas respostas das pessoas entrevistadas. Por exemplo,

quando me apresentava e perguntava sobre o motivo de terem escolhido aqueles brinquedos

em específico, a maior parte das pessoas justificava a escolha pelo fator educativo, mesmo
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que os brinquedos em suas mãos não aparentassem nenhuma qualidade explícita nesse senti-

do, e nem fosse vendido como tal. Essas conversas informais, junto com minhas observações

da movimentação dos clientes pela loja e das perguntas que estes faziam às vendedoras, foram

importantes para perceber alguns padrões na escolha desses brinquedos. As mulheres que iam

com suas filhas, por exemplo, geralmente opinavam bastante na escolha das bonecas pela cri-

ança.

Essas observações eram anotadas e depois utilizadas para escrever os diários de cam-

po. As minhas observações da loja eram anotadas em um lado do bloco de anotações, e mi-

nhas impressões do outro. Portanto, além dos aspectos objetivos, procurei registrar minhas

impressões sobre os acontecimentos do campo. No entanto, muitas impressões surgiam na

hora em que estava transcrevendo os diários, e ia incorporando-as à escrita. Todas as minhas

impressões, observações e conversas que tive durante o dia a dia do caderno de campo foram

transformados em diários de campo, que utilizei para fazer as análises que seguem.

4.2.Os brinquedos e os elementos de Design

No dia 09 de setembro de 2016, fiz a primeira visita à loja de brinquedos, para realizar

meu trabalho de campo. Ao entrar, me deparo com a primeira seção, que logo identifiquei

como sendo a dos bebês e crianças pequenas. Essa seção é composta por brinquedos direcio-

nados a crianças de até 3 anos de idade. Percebi que a maior parte deles possuem encaixes de

peças, blocos de montar, brinquedos que emitem sons e luzes. Segundo a classificação ICCP,

esses brinquedos estimulam o desenvolvimento intelectual.

À primeira vista, não  é  possível identificar brinquedos especificamente direcionados

para meninas ou meninos, a partir dos signos culturalmente relacionados  à  masculinidade e

feminilidade. O que se nota é que a maior parte desses brinquedos são produzidos para ambos

os gêneros. Isso pode ser percebido olhando-se as embalagens, que geralmente apresentam fo-

tos de meninos e meninas brincando conjuntamente.

O que permite essa conclusão é um conjunto de signos visuais que, dentro da nossa so-

ciedade são interpretados como representantes de um gênero em específico. Qualquer pessoa

que passa pela sessão tem a percepção de que os brinquedos que a compõem não são generifi-

cados. Os atributos que contribuem para essa percepção são elementos como formas e cores,

que no design são utilizados intencionalmente para dar ideias de suavidade, agressividade,

força e sensibilidade. Como essas características são socialmente distribuídas entres os polos
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do masculino e do feminino, as cores e formas acabam denotando ideias de masculinidade e

feminilidade.

FIGURA 3: Jogo de encaixar Puzzle Mania

Alguns brinquedos possuem uma versão para meninas e outra para meninos, mas estes

são exceção na seção de bebês. Mesmo os brinquedos culturalmente associados aos meninos,

como carrinhos, não possuem signos visuais que remetem a um gênero específico. A maioria

das embalagens utiliza a palavra “criança” para se referir ao público-alvo. 

Me aproximei de uma vendedora e perguntei como funcionava a procura dos brinque-

dos em relação ao gênero da criança, e ela me respondeu que geralmente as e os clientes pro-

curavam o brinquedo de acordo com o gênero da criança. No entanto, em relação aos brinque-

dos para bebês e crianças com menos de 3 anos, a dinâmica era diferente:

Perguntei se isso se aplicava também aos brinquedos de bebês e ela me falou que
não,  que  em  relação  aos  brinquedos  de  bebê  as  pessoas  não  tinham  essa
preocupação, que esses brinquedos, nas palavras dela, eram “unissex”. Perguntei se
algumas pessoas chegavam procurando brinquedos de bebê com cores específicas
como rosa, ela me falou que às vezes sim, mas não era muito frequente. (Diário de
campo 02/09/2016)
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Isso leva a pensar que para as crianças pequenas, a diferenciação por gênero não é tão

relevante nos brinquedos, o que se sobrepõe é a sua função. De fato, observei que a maior par-

te dos brinquedos estava relacionado ao desenvolvimento de alguma habilidade cognitiva,

motora ou intelectual. A percepção, tanto das vendedoras quanto das e dos clientes da loja é

de que todos brinquedos dessa sessão podem ser utilizados por ambos os gêneros. Essa é uma

questão interessante, pois percebemos amplamente que os bebês, desde que nascem (e até an-

tes de nascer), tem o seu enxoval preparado (quem tem as condições econômicas de fazê-lo)

de acordo com o seu gênero: roupas, toalhas, mamadeiras e chupetas azuis para meninos e

cor-de-rosa para meninas. O gênero é demarcado através de vários objetos de utilização dos

bebês, mas em relação aos brinquedos, não parece haver uma divisão tão explícita.

Podemos notar um certo padrão no design dos brinquedos dessa seção. As formas arre-

dondadas e linhas orgânicas são abundantes nos brinquedos da seção de bebês. Os objetos

apresentam formas e linhas curvas, e tanto as ilustrações como as tipografias utilizadas nas

embalagens são arredondadas. Essas formas orgânicas também estão fortemente presentes nos

brinquedos direcionados a meninas, o que mostra uma certa similaridade entre os elementos

de design desses brinquedos. Ambos pretendem passar uma certa ideia de suavidade e docili-

dade através da configuração dos elementos visuais. 

Como discutido no Capítulo 1, o formato dos brinquedos é um fator que influencia o

brincar, seja no modo de manipular os brinquedos, seja na forma como esse brinquedo é com-

preendido pelas crianças. O tamanho do brinquedo, por exemplo, pode determinar se a brinca-

deira será realizada de pé ou sentada, se a criança pode brincar sozinha ou necessita da super-

visão de um adulto, entre outras particularidades. O formato dos brinquedos pode possibilitar

atividades diferenciadas, por exemplo: brinquedos com formas geométricas são mais fáceis de

empilhar, formando esculturas e construções. Lembro-me de quando era criança e ficava brin-

cando com as mercadorias da loja de materiais para construção dos meus pais. Peças como to-

madas, “Ts”, plugues, conexões hidráulicas, entre outras, eram utilizadas por mim para fazer

“esculturas”  de casas e animais. Da mesma forma que eu subvertia a função das peças de

construção hidráulica e elétrica, um brinquedo nem sempre é utilizado pelas crianças com o

mesmo objetivo para o qual este foi projetado. No entanto, o formato desses objetos pode pro-

piciar novas interações e experiências lúdicas. 

No caso dos brinquedos para bebês e crianças pequenas, as formas arredondadas fun-

cionam também como segurança, oferecendo superfícies mais suaves para a manipulação. No
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entanto, existe também um significado simbólico atrelado às formas arredondadas e contornos

orgânicos. Essas formas estão ligadas à ideia de natureza, em oposição à ideia de racionalida-

de, proporcionada pelas linhas retas e formas poligonais. Historicamente, nas sociedades oci-

dentais, as mulheres eram consideradas mais próximas da natureza, enquanto os homens eram

mais identificados com a razão. Por esse motivo, as formas orgânicas são largamente utiliza-

das para denotar feminilidade, e passa a ideia de características predominantemente associa-

das à feminilidade, como suavidade, sensibilidade, fluidez. Nos brinquedos para bebês, essas

formas dão uma impressão de leveza e suavidade aos brinquedos.

Outro elemento importante dos brinquedos infantis é a cor. Percebi que apesar da mai-

or parte dos brinquedos da seção de bebês ser bastante colorida, as embalagens utilizavam

muito a cor branca, contribuindo também para a ideia de leveza e suavidade. A utilização des-

sa cor também realçava o colorido do texto e das ilustrações das embalagens, já que a larga

utilização do branco e cores pastéis, era geralmente intercalada com cores mais vibrantes. É

rara a utilização da cor-de-rosa nos brinquedos dessa seção. Inclusive, perguntei a uma vende-

dora se as pessoas que buscavam um brinquedo nessa seção procuravam brinquedos nessa cor,

especificamente, e ela me respondeu que raramente isso acontecia. De fato, as perguntas das e

dos clientes em relação a esses brinquedos se referiam mais à sua função e à indicação etária,

e não às cores. 

A cor tem um papel importante na diferenciação de gênero,  já  que algumas cores,

como a cor-de-rosa,  é  recorrentemente utilizada como símbolo de feminilidade. Como entre

os brinquedos dessa sessão não existe uma divisão entre brinquedos de meninas e meninos em

relação à sua função, as cores poderiam fazer essa diferenciação, mas raramente são utilizadas

com esse propósito. Percebi que havia algumas exceções, mas o que imperava era a não distin-

ção de gênero em relação a esses brinquedos.

Seguindo pela loja, a segunda seção que vi foi a de crianças maiores. Diferente da se-

ção de bebês, os brinquedos direcionados às crianças mais velhas apresentam uma forte dire-

cionamento de gênero. Meninas e meninos, como logo pude constatar, possuem seções sepa-

radas dentro da loja. Logo identifiquei que o segundo corredor da loja se tratava da seção dos

meninos

A segunda sessão da loja possui brinquedos como carros, pistolas de água ou dardos,
figuras de ação, entre outros. Vários desses brinquedos tem fotos de meninos nas
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embalagens, nenhum tem fotos de meninas. (Diário de Campo 02/09/2016).

A maior parte desses brinquedos, segundo a Classificação de Brinquedos da ICCP, se

concentra nas  áreas do desenvolvimento corporal (equipamentos esportivos, jogo de arco-e-

flecha, luvas de boxe), afetivo (bonecos articulados, veículos, pistas de carrinho) e criativo

(jogos de desenho, instrumentos musicais). De fato, existe uma grande variedade de temáticas

entre esses brinquedos, mas há uma ausência ostensiva de representações femininas entre eles.

Seguindo em frente pelo corredor, chego a uma estante dentro dessa mesa seção, que

está completamente preenchida por brinquedos do tipo Lego1 e Playmobil2. As temáticas dos

dois tipos de brinquedo envolvem perseguições policiais, batalhas e vida urbana. As embala-

gens dos brinquedos dessa seção apresentam formas geométricas e angulosas, e a tipografia

utiliza linhas retas e grossas. Esses elementos visuais passam uma ideia de peso, força e agres-

sividade. 

Seguindo pelo último corredor, consigo identificar, sem chance de erro, a seção dedi-

cada às meninas, já que todo o corredor é predominantemente cor-de-rosa. Os tons de rosa e

roxo são prevalecentes nesses brinquedos. Na loja, praticamente a totalidade dos brinquedos

considerados  femininos  possuíam  essa  cor.  Em  sua  pesquisa  sobre  brinquedos,  Caldas-

Coulthard e Van Leeuwen (2003) mostram que os tons de rosa, malva e púrpura, que são lar-

gamente utilizados nos brinquedos de meninas, são relativamente raros na natureza. É essa ra-

ridade que confere à cor o significado de algo que não é comum, tendendo a significar misté-

rio,  perigo ou sexualidade.  A associação dessas características  às mulheres funciona como

uma justificativa para a dominação, já que o poder repressor age de forma a criar a exclusão

daquele que se pretende dominar, que é construído como o Outro (COLLING, 2004). O poder

normativo utiliza discursos para construir o Outro como “o irracional, o mágico, o misterioso,

o perigoso” (COLLING, 2004, p.25), associando-o a uma essência maléfica. 

A separação binária é uma das características gerais desse modelo disciplinar na con-

cepção foucaultiana, segundo a qual “a exclusão manifesta-se como exercício de poder, com a

intenção de separar os indivíduos” (COLLING, 2004, p.26). Podemos concluir, portanto, que

os significados culturalmente atribuídos  à  cor rosa, largamente utilizada nos brinquedos de

meninas, colaboram para a designação das mulheres como o Outro, marcado pela diferença.
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É interessante notar que a disposição dos brinquedos nas lojas relega os brinquedos

cor-de-rosa à sessão das meninas, mesmo que haja outras indicações de arrumação. Uma das

minhas interlocutoras, responsáveis pela arrumação dos brinquedos nas sessões, me explicou

que existe uma indicação das empresas de brinquedos para a arrumação das sessões. Os brin-

quedos LEGO e Playmobil devem estar em uma sessão própria. No entanto, ela me relatou

que os brinquedos LEGO que tem a embalagem cor-de-rosa são colocados pelas funcionárias

na sessão das meninas. Podemos perceber como a cor rosa tem um forte significado de femi-

nilidade na nossa cultura, e se constitui em um signo largamente utilizado para marcar os

brinquedos.

A maior parte dos brinquedos que compõem a seção de menins estão na categoria do

desenvolvimento afetivo, segundo a Classificação da ICCP. Não  é  surpresa constatar que a

maior parte dos brinquedos direcionados a meninas consiste em representações de objetos de

uso doméstico, como fogões, pias, panelas e carrinhos de bebê. Junto com as bonecas, esses

brinquedos têm sido tipicamente os tipos de brinquedos mais representativos das sessões de

meninas.  Mas, além do tipo de brinquedos que são apresentados nessa categoria,  o que  é

extremamente notório é que esses brinquedos estão repletos de signos que os direcionam às

meninas e afastam os meninos.

Além da forma e das cores, um outro fato me chamou a atenção no design de brinque-

dos de meninas e meninos: o grau de realismo das representações. Observando os brinquedos

que representam instrumentos musicais,  podemos perceber nitidamente essa diferença. Em

uma das minhas visitas, havia uma prateleira em destaque, com dois violões. Um deles era ob-

viamente direcionado para meninas: o corpo era na cor lilás, com o braço na cor rosa. Era

ilustrado com um desenho de uma estrela rosa e branca, e vários outros desenhos ao fundo,

nas mesmas cores. Na embalagem, havia uma ilustração que representava a sombra de uma

mulher, e a frase “Agite o seu mundo”.
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FIGURA 4: Violão Eletrônico

Logo abaixo, estava um outro brinquedo que representava um violão. O visual era bas-

tante realista, com o corpo de uma textura que imitava madeira, e o braço preto, quase uma

réplica de um violão real. Antes que pensemos se tratar de um brinquedo sem direcionamento

de gênero, a embalagem anuncia a seguinte frase: “Seja o astro da sua própria banda”. A frase,

com o substantivo flexionado no masculino, não deixa dúvida de que este é um brinquedo que

foi produzido para os meninos.

FIGURA 5: Violão Musikids
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Isso mostrou-se recorrente nos brinquedos que observei em que havia uma versão para

meninos e outra para meninas. As versões femininas sempre apresentavam enfeites, detalhes

coloridos e desenhos como estrelas e corações, enquanto o dos meninos eram mais realistas,

sem ornamentos. No caso acima, a impressão que essa diferença passa é de que para as meni-

nas, o instrumento musical é apenas para diversão, para os meninos, um meio para alcançar

sucesso profissional.

Como vimos anteriormente, as lojas de brinquedos possuem toda uma arquitetura que

impõe essa oposição de gênero. Os brinquedos são separados entre brinquedos de meninos e

meninas. É uma divisão explícita, marcada por signos que são interpretados na nossa cultura

como pertencentes a um gênero específico. Essa divisão é tão naturalizada, que as/os clientes,

na minha observação da loja, já se dirigiam diretamente à seção específica de acordo com o gê-

nero da criança. O mesmo geralmente ocorria com as crianças:

Segui andando pela loja, e passou um menino, branco, de uns 7 anos correndo pela
sessão das meninas, deu uma olhada para os lados e gritou com desdém “ah, aqui é
de  menina”,  e  se  dirigiu  correndo  à  sessão  dos  meninos.  (Diário  de  campo
06/09/2016)

Além da divisão da loja em sessões específicas e do design dos brinquedos, as vende-

doras também costumam perguntar qual o gênero da criança a que se destina o brinquedo no

momento de auxiliar a compra. Todos esses fatores contribuem para que apenas determinados

tipos de brinquedos sejam utilizados por meninos ou meninas: aqueles que estão de acordo

com o padrão instituído de normalidade, que impõe dois gêneros dicotômicos.

O próximo subitem desse  capítulo  se  dedicará  a  discutir  como a imposição  desse

sistema binário de gênero através dos brinquedos contribui para impor também a heterossexu-

alidade.

4.3. A Heteros(Sexualidade) dos Brinquedos

Tratarei aqui de como os brinquedos infantis, da maneira que são produzidos e comercializa-

dos nas lojas, reforçam o binarismo de gênero e a norma heterossexual, possibilitando a com-
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preensão de como o projeto desses brinquedos atende a um projeto padronização e hierarqui-

zação dos corpos, através da representação de um padrão único de normalidade. 

A divisão binária entre os brinquedos de meninas e meninas, observada na loja, nos

mostra que existem expectativas diferentes para cada gênero, e esses brinquedos mostram isso

muito nitidamente. No entanto, uma outra questão se mostra presente, e pode não parecer tão

óbvia à primeira vista: a imposição do modelo heterossexual através desses brinquedos. Pode-

mos assumir que os brinquedos têm um efeito protético,  ou seja, fazem corpos (BENTO,

2010). Em sua pesquisa sobre brinquedos e brincadeiras na educação infantil, Tânia Azevedo

(2003), conta o que a levou a investigar esse tema. Professora de Educação Física infantil, ela

observou como meninos e meninas se comportavam de maneira diferente em relação ao cor-

po. Apesar de terem a mesma estrutura física, meninos eram mais impulsivos e faziam os

exercícios sem medo. As meninas já supunham ser impossível completar o exercício antes de

começá-lo (AZEVEDO, 2003). Podemos perceber como o gênero vai se inscrevendo no corpo

através de uma socialização diferenciada.

Através dos brinquedos observados em campo, podemos concluir facilmente que a fe-

minilidade e masculinidade produzidas pelos brinquedos é heterossexual. Monique Wittig de-

fine a heterossexualidade não como uma prática sexual, mas como um regime político que faz

parte da administração dos corpos e da gestão calculada da vida no  âmbito da biopolítica”

(PRECIADO, 2010, p. 12). É um sistema social que produz a diferença sexual para justificar a

opressão dos homens sobre as mulheres (WITTIG, 1980). A heterossexualidade é produzida e

imposta como a única forma possível de se vivenciar o gênero, através de tecnologias sociais

que atuam na fabricação de um corpo ajustado às normas.

O estímulo diferencial em relação à forma de se utilizar o corpo são ensinados também

através dos brinquedos infantis. Os brinquedos de meninas estimulam brincadeiras realizadas

em ambientes domésticos, com pouca mobilidade corporal: brincar de casinha, de cuidar do

bebê, de levar a Barbie para fazer compras. Os brinquedos dos meninos estimulam a movi-

mentação, as brincadeiras ao ar livre. As pistolas que, segundo uma interlocutora que trabalha

na loja visitada, eram “um sucesso” entre os meninos, impelem o movimento, o correr, se es-

conder. As luvas de boxe, os punhos do Homem de Ferro, os carros que se movem por vários

lugares, são brinquedos que estimulam o movimentar-se, o aventurar-se, o desbravamento do

mundo para além das paredes da casa. Os brinquedos vão assim produzindo feminilidades e

masculinidades dicotômicas.
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Essas feminilidades e masculinidades produzidas, se alinham a uma ideal social especí-

fico. Ao observar quais as atividades prescritas para as meninas através dos brinquedos direci-

onados a elas, podemos perceber que o lar é o local de exercício preferencial dessa feminilida-

de. Os brinquedos de cuidado da casa e de exercício da maternidade refletem as expectativas

sociais que estruturam o ser mulher, e que está baseado no modelo de família nuclear monogâ-

mica e heterossexual. As meninas são impelidas a aprender a limpar a casa, dar banho no

bebê, fazer a feira, cozinhar. Como os brinquedos direcionados aos meninos não possuem a

mesma temática, compreendemos que o espaço doméstico está fora da construção dessa mas-

culinidade.

Observando os brinquedos da seção de meninas na loja,  é possível perceber quais as

características que são estimuladas na produção dessa feminilidade heterossexual. As bonecas

que representam bebês estimulam a prática da maternagem através do cuidado que deve ser

dispensado a esses personagens. Tomemos como exemplo a boneca Mini Bebê Mania. Essa

boneca vem em uma embalagem em que predominam os tons de rosa, e na parte de baixo está

anunciado o seu diferencial: “Xixi”.

FIGURA 6: Mini Bebê Mania “Xixi”
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Essa boneca vem com uma mamadeira e um penico. Na embalagem, há instruções de

como dar a mamadeira para a boneca, esperar a barriga dela encher, e depois colocá-la no pe-

nico para fazer xixi, reproduzindo ações de um bebê de verdade. 

FIGURA 7: Baby Super Snacks

Já a boneca Baby Alive Super Snacks, vem com utensílios para preparar sua comida.

Depois de dar de comer, a boneca faz cocô, e a criança deve trocá-la. Esses tipos de brinque-

dos procuram reproduzir, com um certo nível de fidelidade, os cuidados que devem ser dis-

pensados aos bebês. 

A princípio, não parece haver nada de errado estimular as crianças a desenvolver habi-

lidades de afeto e cuidado em relação aos bebês. Muitas pessoas, quando adultas, podem vir a

ter de cuidar de uma criança. O problema, é que esse tipo de desenvolvimento afetivo só é es-

timulado nas meninas. Essas bonecas são produzidas intencionalmente para o público femini-

no, utilizando cores e formas associadas à feminilidade. Além do mais, nas lojas, estão posici-
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onadas dentro da seção das meninas. Todos esses atributos funcionam para direcionar este tipo

de brinquedo para as meninas, mas não apenas: a utilização de signos visuais com um forte

significado de gênero afasta a utilização dessas bonecas pelos meninos.

A heterossexualidade é uma instituição imposta e mantida por uma grande variedade

de forças. Segundo Berenice Bento (2010, p.4),  “essa pedagogia dos gêneros hegemônicos

tem como objetivo preparar os corpos para a vida referenciada na heterossexualidade, construí-

da a partir da ideologia da complementaridade dos sexos”. Ela é controladamente produzida,

através de diversos mecanismos. Segundo Rich (2010), um dos métodos pelo qual a opressão

sobre mulheres é mantida é o controle sobre a criatividade das mulheres. Podemos dizer que

os brinquedos infantis, ao incentivar certas habilidades nas crianças de acordo com o gênero,

e restringir outras, agem de forma a impor a heterossexualidade. Os brinquedos que são uma

réplica do mundo doméstico e as bonecas bebês agem de forma a restringir simbolicamente a

satisfação pessoal feminina apenas para o casamento e maternidade, gerando uma interrupção

social das aspirações criativas das mulheres (RICH, 2010). Os brinquedos mostrados acima

exemplificam bem como funciona a limitação simbólica do universo das meninas.

As tecnologias que produzem os gêneros, portanto, fabricam corpos ajustados à norma

da continuidade entre corpo/gênero/desejo. Essa idealização exige que a masculinidade seja

exercida apenas por corpos com pênis, e a feminilidade por corpos com vagina. A heterosse-

xualidade serve para dar coerência a essas diferenças binárias (BENTO, 2010). Ela funciona

como uma justificativa para a complementaridade entre os gêneros. Os brinquedos infantis

atuam na produção da heterossexualidade na medida em que reforçam essa ideia de comple-

mentaridade. Ora, se existem brinquedos separados para meninos e meninas, e os brinquedos

dos meninos refletem o mundo público e o das meninas o mundo privado, está estabelecida

uma complementaridade entre os gêneros, onde cada indivíduo pertence a uma esfera separa-

da, mas que depende da outra para funcionar. A heterossexualidade, portanto,  é  estruturante

desse modelo.

Essa divisão explícita entre brinquedos de meninos e de meninas também facilita o

“controle produtor”, ou seja, os mecanismos de interdição de comportamentos dissidentes,

que fujam da lógica binária. É um controle que produz masculinidades e feminilidades (BEN-

TO, 2010). A proibição de meninos brincarem com bonecas é justificada por uma interpreta-

ção de que aquilo é um indício de homossexualidade. Como as práticas sexuais são restritas à

esfera privada, Berenice Bento aponta que o modo como a heterossexualidade será controlada
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e produzida é através do gênero. As normas de gênero servem para vigiar a heterossexualida-

de, e qualquer desvio é punido.

Uma das minhas idas à loja mostrou a forma como esse controle é exercido sobre as

crianças através os brinquedos. Nesse dia, me deparei com um kit de cozinha, com panelas e

outros utensílios, que me chamou a atenção. Diferentemente dos outros brinquedos de cozinha

da seção de  meninas,  onde estava  posicionado,  ele  não  era  cor-de-rosa,  nem apresentava

nenhum signo visual que remetesse à  feminilidade. Ao me ver perguntar  à  vendedora sobre

aquele brinquedo, uma cliente, que estava nessa seção, me falou que já havia comprado esse

kit para o filho de 3 anos, que adorava brinquedos de cozinha. Ela agora buscava um fogão,

mas queria um que não fosse cor-de-rosa. Segundo ela, o filho não tinha problemas com a cor

do fogão, e expressou que queria o brinquedo fosse ele de qualquer cor. No entanto, o pai do

menino vetou, por rosa ser “cor de menina”. Vemos aí que o fato do filho brincar com brin-

quedos “de menina” era até certo ponto tolerado, contanto que estes não apresentassem ele-

mentos explicitamente femininos. A ideia de que a homossexualidade pode ser aprendida se

os meninos executarem atividades socialmente ligadas ao feminino leva muitos pais a limita-

rem as brincadeiras de seus filhos.

Não  é  incomum que os homens sejam os que mais reprimem o comportamento dos

meninos quando estes praticam comportamentos culturalmente associados às mulheres. Bor-

rillo (2010) aponta que a aprendizagem do papel masculino se efetua em função da oposição

constante à feminilidade. O medo de que os filhos homens venham a se tornar gays faz com

que muitos pais rejeitem brinquedos que estimulem o desenvolvimento de características con-

sideradas femininas.

A normatização das feminilidades e masculinidades é um meio de controlar a heteros-

sexualidade. A oposição entre os gêneros é um importante fator da socialização masculina, na

qual os meninos aprendem desde cedo que não devem fazer “coisas de menina”. Os brinque-

dos masculinos são bastante econômicos no quesito desenvolvimento afetivo. Esse estímulo à

afetividade está presente nos brinquedos direcionados às crianças menores, no entanto, a par-

tir de certa idade, como observei, os brinquedos dos meninos passam a apresentar característi-

cas que os distanciam do mundo dos sentimentos afetivos. 

Em uma sociedade onde a construção da masculinidade se baseia em uma separação

dos homens de qualquer signo entendido como feminino, não é surpreendente que esses brin-

quedos sejam praticamente vedados aos meninos. Um menino que brinca com objetos que são
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culturalmente entendidos como femininos pela sociedade, não raro é repreendido pelos pais,

colegas ou professores.

Em um diálogo com uma vendedora, que estava efetuando a arrumação das prateleiras

na loja de brinquedos, ela me relatou que tinha um filho de 2 anos, e não se importava com

“esse negócio de cores”, que ela até comprou uma camisa rosa pra ele. No entanto, ela logo

acrescentou:

Nessa idade não tem problema não. Claro que não vou deixar ele brincar de boneca,
né? Quer dizer… se ele quiser brincar, ele brinca, vai ficar puxando o cabelo das
bonecas. (Diário de campo 12/09/2016)

Essa afirmação  é  interessante por dois motivos: primeiro, a referência  à  questão da

idade da criança, como se a uma criança pequena fosse permitida uma liberdade maior em re-

lação a itens que expressam ideias de gênero. Isso me remete à seção de bebês, onde não ha-

via uma divisão explícita de brinquedos por gênero. Essa afirmação me leva a pensar que há

uma preocupação maior quando a criança é mais velha por estar mais próxima de exibir com-

portamentos que exprimam uma atração amorosa por outro indivíduo, o que faz com que a

homossexualidade seja veementemente reprimida nessa fase. Outra coisa que essa afirmação

deixa nítido  é  que essa mãe, relutantemente, até  deixaria o filho brincar com um brinquedo

“de menina”, mas ele não brincaria “como uma menina”. Ao falar que o filho puxaria o cabelo

das bonecas, fica evidenciada a naturalização da agressividade, como se esse fosse o ato espe-

rado do filho ao interagir com um brinquedo feminino. 

Miriam Grossi destaca que uma das características tradicionais da masculinidade  é  a

negação de qualquer sensibilidade ao homem (2004). O controle das emoções é um elemento

fortemente arraigado na criação dos meninos, sendo bem ilustrada pela afirmação recorrente

de “homem não chora”. A expressão de sentimentos não é algo natural, é aprendida no proces-

so de socialização, onde a cultura determina quais os sentimentos que devem ser expressos,

em quais situações, e por quais indivíduos. Na nossa cultura, o choro é permitido aos homens

apenas em determinadas ocasiões, em situações de extremo sofrimento, como a morte de um

familiar (GROSSI, 2004). Como ilustrado por Miriam, nó século XVIII existiam certas oca-

siões em que chorar era algo socialmente obrigatório para homens e mulheres, como em uma

ida ao teatro. É a partir do século XIX que as lágrimas passam a ser mal vistas para os ho-
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mens. Daí em diante, a expressão das emoções começa a ser excluída da construção da mas-

culinidade na sociedade ocidental. Podemos notar que entre os brinquedos, é muito nítida essa

exclusão dos objetos que estimulem afetividade dentro da categoria dos brinquedos de meni-

no.

A negação da expressão de sentimentos e a barreira em relação à intimidade são for-

mas de se afastar de expressões associadas ao feminino. Segundo Daniel Borrillo, “a competi-

ção, a forte apreensão relativamente à demonstração de vulnerabilidade, o controle dos senti-

mentos e a homofobia constituem os elementos que modelam o jeito de ser homem” (BOR-

RILLO, 2010, p. 89). Isso quer dizer que homofobia é um importante elemento de construção

da masculinidade, e os brinquedos de menino evitam a todo custo representar práticas associa-

das à feminilidade.

Os brinquedos funcionam como dispositivos que organizam e dão coerência à heteros-

sexualidade. Eles são um dos elementos dos vários mecanismos que atuam na regulação da

vida social, fazendo com que a heterossexualidade pareça natural. A instituição da oposição

binária de gênero no universo dos brinquedos infantis  prioriza a heterossexualidade,  colo-

cando-a como a única maneira de se vivenciar o gênero. Os brinquedos infantis, portanto, po-

dem ser considerados como artefatos produtores da heterossexualidade. O temor da homosse-

xualidade faz com que a heterossexualidade seja algo sistematicamente vigiado e controlado,

e os brinquedos são um dos mecanismos que auxiliam a garanti-la.

Após essas considerações gerais sobre a imposição do gênero e da heterossexualidade

através dos brinquedos infantis, me concentrarei, no próximo capítulo, em alguns brinquedos

específicos que observei em campo. Esses brinquedos trouxeram à tona questões importantes

relacionadas à ideia de representatividade e neutralidade, que serão tratadas a seguir.



88

5 CAPITULO IV - UM OLHAR DE GÊNERO E RAÇA SOBRE AS 
SEÇÕES DE MENINAS E MENINOS NA LOJA DE BRINQUEDOS

Este capítulo se dedica a analisar, a partir das categorias identificadas no trabalho

de campo, os brinquedos que tentam pautar ideias de diversidade e neutralidade, de acordo

com seus fabricantes. A boneca Barbie, famosa pelo deu padrão de beleza impossível, será

utilizada  para   analisar  como o  discurso  do  multiculturalismo e  da  diversidade  tem sido

utilizado pela Mattel, sua fabricante, ao longo dos anos, e como ele aparece materializado nas

bonecas que estão nas prateleiras das lojas de brinquedos hoje em dia.

A ideia de que alguns brinquedos são neutros e como isso define a sua disposição

dentro  da  loja  é  analisada  através  de  situações  identificadas  no  decorrer  da  pesquisa  em

relação aos brinquedos LEGO, Playmobil e Patrulha Canina.

5.1. A boneca Barbie e a representatividade

Uma das seções da loja que me chamou a atenção dado o objeto dessa dissertação

foi a  das meninas, repleta de bonecas dos dois lados do corredor. Uma grande parte delas é

composta de bonecas Barbie, o famoso brinquedo que se tornou conhecido no mundo inteiro e

fez parte da infância de milhares de crianças. Quando eu era criança, tanto eu como a maior

parte das minhas amigas possuíam uma ou mais dessas bonecas, independente da classe social

a que pertencíamos. A boneca Barbie é um ícone dos brinquedos, conhecida mundialmente.

Propagandeada pela própria empresa como “a boneca mais vendida do mundo”, o fato é que

esse  brinquedo,  com  suas  características  físicas  que  seguem  um  padrão  de  beleza

eurocêntrico, tornou-se ícone de moda e beleza. Na loja, ouvi várias mulheres se referindo à

beleza da boneca Barbie.

Uma senhora,  branca,  de cabelos grisalhos e aparentando por volta  dos 65 anos
estava  na  seção  das  meninas  olhando  as  bonecas.  Ela  estava  procurando  um
brinquedo  para  dar  de  presente  à  neta  dela,  e  não  sabia  que  boneca  levar.  Ela
comentou que a menina adorava  Frozen, mas ela achava a boneca muito feia. Ela
comentou que hoje em dia as meninas só queriam “essas bonecas feias”, e apontou
para as bonecas  Monster High. Ela falou: “As meninas hoje em dia só gostam do
feio, não do belo”. Acrescentou que achava a Barbie tão bonita, mas que as meninas
só queriam aquelas bonecas feias. (Diário de campo 20/09/2016).
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Nas prateleiras da loja, é possível ver várias coleções da boneca, com temáticas diver-

sas. Mas, se os temas de cada linha da boneca são diferentes, o mesmo não se pode dizer da

sua aparência, pois a maior parte dessas bonecas continua com o visual que a tornou famosa:

alta, magra, branca, loira, com cabelos lisos e olhos azuis. A variação mais frequente desse fe-

nótipo, que vi na loja, é a substituição do cabelo loiro por um cabelo castanho. 

É certo que a pouca representação de outros fenótipos pela boneca Barbie acaba

reforçando a brancura como a norma, um modelo ideal de beleza. No entanto, ao analisarmos

a história da boneca, podemos perceber que a sua fabricante, a Mattel, ocasionalmente tenta

fazer uma incursão estratégica pelo campo da diversidade, produzindo bonecas fora do padrão

tradicional. Isso não significa que o “reinado” da boneca loira e de olhos azuis está próximo

ao fim. É só pensarmos na primeira imagem que nos vêm à cabeça quando falamos em Barbie

para percebermos que é essa a imagem da boneca que está incrustada em nossas mentes e na

maior parte das prateleiras das lojas de brinquedos.

FIGURA 8: Prateleira das Barbies

Como disse, a Barbie clássica é representada como uma mulher alta, magra, branca,

com cabelos loiros e compridos e de olhos azuis. É esse o padrão estético que é massivamente
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difundido na publicidade, em filmes e qualquer produto referente a boneca Barbie. Esse pa-

drão é o que chamei acima de “eurocêntrico”. É essa Barbie que permeia o imaginário de

adultos e crianças, pois mesmo existindo variações da boneca, a imagem que se tornou icôni-

ca foi a da Barbie loira, considerada como “a original”.

Percebi que em outra estante havia outras Barbies, que possuíam uma maior diversida-

de em relação às características físicas. Não vi, no entanto, nenhuma Barbie negra. Esses ou-

tros modelos, que apresentam características mais diversas, são percebidos como “versões da

Barbie original”. A primeira Barbie negra surgiu em 1980, ano em que a Mattel lançou no

mercado bonecas de diversas etnias, de olho nos potenciais consumidores das populações ne-

gra, hispânica e de outros grupos étnicos, que aumentavam nos Estados Unidos (CECHIN E

SILVA, 2012). A Mattel já havia lançado uma boneca negra na década de 1960, no auge do

movimento pelos direitos civis, quando vários segmentos de minorias da sociedade norte-

americana passaram a questionar a não representatividade e as representações negativas de

pessoas negras na mídia e em outros artefatos culturais. Essas críticas levaram várias empre-

sas a reposicionar seu marketing, inclusive a Mattel, que em 1968 lança Christie, a amiga ne-

gra da Barbie. O fato de uma boneca não-branca poder ser a amiga da Barbie, mas não a Bar-

bie, colaborava para fixar o padrão da boneca branca e loira como sendo a “verdadeira Bar-

bie”, construindo assim a norma da beleza feminina nos brinquedos.

Nos  anos  1980,  porém,  não  apenas  as  populações  não-brancas  estavam

aumentando, mas também o seu poder de consumo. Nessa década, não apenas uma Barbie

negra foi lançada, da mesma forma que outras bonecas surgiram na esteira do discurso do

multiculturalismo6. Aparecem Teresa e Kira, as amigas latino-americana e asiática da Barbie,

respectivamente.  A Mattel  passa  a  não  apenas  introduzir  bonecas  de  diversas  etnias  no

mercado, mas também a direcionar sua propaganda para os públicos negro e hispânico pela

primeira vez em sua história (ROVERI, 2008). 

6  Conforme abordei no Capítulo 02.



91

FIGURA 9: Teresa, Barbie e Kira (1997)

No entanto, a ideia que a empresa tem de diversidade consistia em qualquer coisa

diferente do padrão branco e loiro. As bonecas de outras etnias eram representadas com o

mesmo modelo padrão-Barbie, havendo mudanças apenas nas vestimentas, cor da pele e dos

cabelos. Em 1991, a Mattel lançou três bonecas negras com diferentes tonalidades de pele,

mas que apresentavam o mesmo padrão corporal da Barbie tradicional, o que mudava era

apenas a cor. Certamente essas bonecas passavam longe de serem “esculpidas realisticamente

dos pés a cabeça para refletir a beleza natural da mulher afro-americana” (ROVERI, 2008, p.

64) como anunciado pela fabricante. Se a Barbie tradicional já apresenta um padrão corporal

extremamente excludente, não refletindo a diversidade da população, que dirá utilizar este

mesmo padrão para representar pessoas de outros grupos étnicos.
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FIGURA 10: Nichelle, Asha e Shani (1992)

Temos aí  ao menos dois  problemas:  a  exotificação do que está  fora do padrão

branco e a homogeneização de outros grupos étnicos, caracterizando assim a “assimilação”

dos grupos subalternizados ao modelo eurocêntrico padrão. 

A Mattel definiu etnia como diferente de branco. A Barbie normal, loura, é o padrão
a partir do qual as “outras” surgem. Como emula a cultura dominante, a norma é
Barbie; sem um título, todas as outras Barbies são qualificadas por sua linguagem,
alimentos  e  danças  “nativas”.  [...]  Barbie  dividiu as  bonecas  dentro das  culturas
dominantes e marginais. A brancura da Barbie a privilegia a não ser questionada; ela
é o padrão para todas as outras (STEINBERG, 2001, p. 333).

As Barbies negras, latinoamericanas, asiáticas, entre outras, servem para reafirmar a

supremacia do modelo eurocêntrico. Como única “verdadeira”, é o modelo do qual todas as

outras Barbies se originam, como variações. É a boneca loira de olhos azuis que ilustra anún-

cios, vídeos, filmes, gibis, sites e qualquer coisa que se refira à Barbie.

Mesmo com o lançamento de bonecas diferentes do padrão “original”, encontrá-las

nas  prateleiras  das  lojas  é  uma  tarefa  difícil.  De  fato,  entre  todas  as  bonecas  que

representavam mulheres adultas, a única boneca negra que vi na loja era a representação de
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uma personagem de um filme da Disney, a princesa Tiana do filme “A Princesa e o Sapo”  de

2009.  Não  vi  Barbies  negras.  Essa  ausência  de  representações  de  negras  e  negros  nos

brinquedos,  e  particularmente  em Salvador/BA,  é  parte  de  uma ausência  generalizada  de

representações positivas sobre a negritude na cultura hegemônica. Historicamente, a negritude

tem sido constituída no Brasil  em torno de valores considerados socialmente negativos, e

marcada  pela  produção  e  reprodução  de  estereótipos  depreciativos  pela  comunicação  de

massa (BRANCO & SILVA, 2011; VIEIRA DORNELLES & MARQUES, 2015). O modelo

eurocêntrico  é  positivado,  e  a  brancura  é  naturalizada  e  construída  como  padrão  de

normalidade.

Entre as bonecas que observei na loja, o padrão eurocêntrico e sua consequente

brancura  é  prevalecente,  e  não  parece  causar  estranhamento  na  maioria  das  pessoas  que

passam  pela  loja.  Essa  naturalização  da  brancura  confere  um  status  de  humanidade

diferenciado aos indivíduos. Para Sueli Carneiro (2005, p. 43), “o dispositivo de racialidade

ao demarcar o estatuto humano como sinônimo de brancura irá por consequência redefinir

todas as demais dimensões humanas e hierarquizá-las de acordo com a sua proximidade ou

distanciamento  desse  padrão”.  Em  relação  aos  brinquedos,  a  ausência  de  representações

negras acaba normalizando a brancura, e no caso das bonecas, construindo um ideal de beleza

eurocêntrico.

Os  efeitos  dessa  falta  de  representação  nos  brinquedos  nas  crianças,  são  mais

perceptíveis em relação às meninas negras. Estudos realizados sobre como a reprodução de

um padrão de beleza eurocêntrico pelas bonecas afeta a subjetividade das crianças (BRANCO

& SILVA, 2011; VIEIRA DORNELLES & MARQUES, 2015) revelam uma desvalorização

da negritude por parte das crianças.

De acordo Silva & Branco (2011), pesquisas realizadas com crianças negras na

escola demonstraram que a discriminação sofrida geralmente estava atrelada ao emprego do

padrão de beleza branco como superior. Esses estudos encontraram resultados semelhantes em

relação  aos  efeitos  dos  comportamentos  discriminatórios  sobre  as  crianças  negras,  que

incluem:

a  construção  de  identidades  como  seres  superiores  (crianças  não-negras)  ou
inferiores (crianças negras) e o consequente afastamento entre pessoas de diferentes
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grupos  étnico-raciais;  a  interiorização  de  modelos  racistas  e  sua  reprodução  em
outros contextos sociais; a formulação do desejo de pertencimento ao grupo branco
por  parte  da  criança  negra;  a  perda  de  um  referencial  a  partir  das  próprias
características  e  consequente  construção  de  uma  autoimagem  negativa  e  o
desenvolvimento de uma autocrítica acentuada. (BRANCO  & SILVA, 2001, p. 201)

O estudo realizado por Angela Branco e Marcella Silva (2001), também evidenciou

a  desvalorização da  negritude,  inclusive  pelas  próprias  meninas  negras,  concluindo que a

valorização  dos  padrões  de  beleza  dominantes,  que  inclui  a  supervalorização  do  branco,

canalizam culturalmente as interações nos processos de socialização infantil.  A julgar pela

quantidade  de  bonecas  negras  que  vemos  nas  prateleiras  das  lojas,  é  evidente  que  os

brinquedos industrializados não estão contribuindo para a valorização de outros fenótipos que

não o branco.

No estudo conduzido por Leni Vieira Dornelles e Circe Mara Marques (2005), o

que se observou foi uma rejeição da boneca negra por parte das crianças, que foi taxada como

“feia”.  Podemos  perceber  aí  como  a  brancura  se  constitui  uma  marca  simbólica  de

superioridade em uma sociedade regida por um paradigma branco, principalmente estéstético.

A cor da boneca mostra-se como um marcador de normalidade (VIEIRA DORNELLES E

MARQUES, 2005).  A pedagogia da racialidade,  portanto,  vai  sendo exercida através  dos

brinquedos.

No entanto, o discurso da diversidade é utilizado pela empresa que a produz, como

na  nova  coleção  Barbie  Fashionistas.  Em outra  prateleira  da  loja,  notei  que  existia  uma

coleção em que as  características  físicas  das  bonecas  eram muito  mais  diversificadas  em

relação às que eu havia visto anteriormente. A linha Fashionistas apresenta bonecas em sete

diferentes tons de pele,  22 cores  de olhos e 24 estilos de cabelo.  Além disso,  as Barbies

podem vir em três novas versões de corpo: Tall (alta), Petite (pequena) e Curvy (curvilínea).

Essa nova linha de bonecas possui estilo e roupas da moda, e pode ter um apelo maior junto a

um público que tem acesso a muita informação, cada vez mais cedo.

Uma das clientes da loja, segurando uma Barbie do modelo clássico na mão, me

interpelou a respeito daquele ser um presente adequado:

Ela (a cliente) comentou que achava aquela boneca linda, mas que as meninas de
hoje em dia gostavam de coisas mais modernas. Falei pra ela então que havia uma
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linha de  Barbies  mais  modernas  (Fashionistas).  Ela então  olhou as  Barbies  e  se
interessou, achou elas bonitas, e escolheu uma Barbie branca, com cabelos pretos e
lisos, vestida com uma saia vermelha e uma blusa rosa, e com botas e chapéu pretos.
(Diário de campo, 20/09/2016).

FIGURA 11: Linha Barbie Fashionistas

Fonte: http://criancaria.com.br/barbies-fashionistas-2016/

A decisão  de  relançar  a  linha  Fashionistas  se  deu  após  aceleradas  quedas  nas

vendas da Barbie nos últimos anos. Com a diversificação dos modelos de Barbie, a Mattel

conseguiu  recuperar  as  vendas,  que  subiram 7% em 2016.  Com o sucesso  da  coleção,  a

fabricante decidiu ampliar ainda mais o catálogo da diversidade, anunciando outros novos

tipos de características físicas. Podemos ver que mais uma vez a fabricante da Barbie utiliza o

discurso  da  diversidade  para  promover  suas  vendas.Não  é  surpreendente,  portanto,  o

surgimento  de  novas  Barbies  alinhadas  ao  discurso  da  diversidade.  Com  a  crescente

disseminação do feminismo, muitas críticas têm sido feitas à representação da mulher nos

mais diversos meios, e a Barbie tem sido um dos ícones criticados pelos padrões irreais de

beleza e pela falta de diversidade. No entanto, não devemos pensar que o lançamento dessa

coleção  se  deve  a  uma  sensibilização  da  empresa  fabricante,  e  que  isso  representa  uma
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mudança definitiva desse ícone do mundo das bonecas. Como ocorreu nos anos 1960 e 1980,

quando  a  empresa  percebeu  que  o  potencial  financeiro  de  negros  e  latinos  estava  em

crescimento nos Estados Unidos (ROVERI, 2008) e lançou suas Barbies “multiculturais”, a

Mattel hoje utiliza um discurso alinhado a uma certa retórica feminista no lançamento da

coleção Fashionistas.  Podemos perceber que a Mattel tem sabido se ajustar às demandas da

sociedade para ampliar seu público consumidor. 

O que podemos perceber é que a fabricante da “boneca mais famosa do mundo”

vem utilizando o discurso do multiculturalismo e da diversidade quando é conveniente. No

entanto,  o  lançamento  de  Barbies  negras,  asiáticas,  latinoamericanas  e  indígenas  nunca

ameaçou a hegemonia da boneca de longos cabelos loiros e olhos azuis. Qualquer incursão na

diversidade ficava restrita a algumas coleções e edições especiais. As Barbies divergentes do

padrão clássico eram consideradas apenas variações da boneca,  nunca atingindo o mesmo

status da “original”. Vale ressaltar que a produção e o merchandising dessas bonecas “étnicas”

ou “multiculturais” nunca se equiparou ao da versão clássica, cuja imagem continua sendo a

referência que se tem quando falamos da Barbie.

Como podemos perceber, a linha Barbie Fashionistas não significa uma mudança

na  ideologia  da  empresa,  mas  uma  estratégia  mercadológica  pontual  que  vem  sendo

periodicamente utilizada quando as vendas estão ameaçadas. Não é coincidência, portanto,

que  a  linha  das  Barbies  da  “diversidade”  tenha  surgido  em  um  período  em  que  várias

empresas têm procurado afinar seu discurso com as reivindicações das minorias. 

Analisando de perto essas bonecas, percebi que o preço delas era mais elevado do

que o de outras linhas da Barbie. Enquanto as Barbies de outras coleções na loja custavam em

média R$ 70 reais, as bonecas da coleção Fashionistas custavam praticamente o dobro do

preço,  cerca  de  R$ 140 reais.  Esse  fator  acaba  limitando o acesso  a  essas  bonecas  mais

“diversas”. Segundo Leni Dornelles e Circe Marques (2015), quando uma boneca negra ou

com um corpo considerado diferente surge no mercado, é na condição de excentricidade ou

brinquedo de coleção, de produção restrita. Na exposição de Barbies negras, que aconteceu no

ano de 2017 em São Paulo,  grande parte das bonecas exibidas representava artistas como

Beyoncè e  Naomi Campbell,  não  estando disponíveis  para o amplo consumo,  mas  sendo

produzidas em quantidades limitadas, tornando-se objeto de desejo para colecionadores. O

preço mais elevado da linha Barbie Fashionistas nos mostra que a lógica da empresa que a

produz é de que a diversidade é só para quem pode pagar por ela.
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Ainda analisando as bonecas da linha Fashionistas, percebi que essa tão anunciada

diversidade não é tão diversa assim. De fato, há uma ampliação de possibilidade de cor de

pele e tipos de cabelo. No entanto, os “novos” tipos de corpos se resumem a uma versão mais

alta, mais baixa e mais curvilínea da boneca. Podemos notar que esse “desvio do padrão” é

bem restrito, e mostra os limites do que a fabricante considera aceitável para a sua estrela. As

bonecas de alturas diferentes não tem alterações significativas em relação ao corpo original da

Barbie. O modelo “Curvy” é a maior quebra com o padrão clássico da Barbie, apresentando

um biotipo com quadris mais amplos e cintura mais larga. Este modelo, ainda que seja o que

mais rompe com as medidas impossíveis da Barbie tradicional, é apenas um passo tímido na

representação  da  diversidade  de  modelos  corporais.  Pessoas  gordas  não  encontram

representação  na  nova  coleção  da  Barbie.  O  que  essa  nova  coleção  da  Barbie  parece

demonstrar é que esse é um limite que a Mattel não parece estar disposta a cruzar.

Apesar das novas silhuetas, o corpo padrão da Barbie continua disponível na linha

Fashionista,  e é chamado de “Original”.  Ou seja,  o modelo clássico ainda é o padrão,  os

outros corpos são variações  do modelo que é considerado como o corpo “verdadeiro” da

Barbie.  Podemos  facilmente  corroborar  essa  afirmação  ao  ver  os  diferentes  produtos  de

entretenimento que possuem a Barbie como protagonista. A série “Life in the Dreamhouse”

que estreou em 2014 na Netflix, mostra a vida de luxo da Barbie loira e suas preocupações

materialistas (HUFFINTON POST, 2017). No site oficial da Barbie, é a boneca branca de

olhos azuis que apresenta os jogos, estrela os trailers dos filmes e estampa o banner da página

da internet. A Mattel pode até colocar sua nova linha como a “evolução” da Barbie, mas o que

se observa na realidade é que essa é uma mudança restrita a uma das coleções da boneca, e

que não se estende para os outros produtos da marca.  Em minhas observações na loja de

brinquedos,  as  prateleiras  estavam repletas  das  Barbies  tradicionais,  em seus  vestidos  de

princesa,  sua  casa  em  Malibu  e  seus  acessórios  hiperfemininos.  A coleção  das  Barbies

“diversas” ocupava apenas um mínimo espaço entre o mar de cabelos loiros e adereços cor-

de-rosa da seção. 

Outra questão que se coloca é o tipo de feminilidade que essas bonecas impõem. A

Barbie sempre foi representada com uma feminilidade estereotipada: a maquiagem, as roupas,

os  acessórios,  o  estilo  de vida,  tudo na Barbie corresponde aos  estereótipos  associados à

feminilidade na nossa sociedade. Podemos dizer que a Barbie apresenta o feminino através de

um tipo ideal de mulher, que as meninas devem aspirar a se tornar. A Barbie é retratada nos
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filmes,  revistas e jogos como sensível,  maternal e altruísta,  características que se inserem

dentro de um padrão de feminilidade considerado ideal. Fernanda Roveri (2008) cita como

exemplo da reprodução desse padrão os desenhos da Disney, que apresentam suas princesas

como  seres  doces,  sensíveis  e  pacientes.  Nesses  filmes,  o  ideal  de  feminilidade  está

intrinsecamente ligado à emotividade, tal qual acontece com a Barbie.

As  novas  Barbies  Fashionistas  não  fazem  uma  tentativa  de  romper  com  essa

feminilidade normatizada. As bonecas da coleção continuam apresentando roupas e acessórios

hiperfemininos,  e  a  regra  são  os  cabelos  longos,  saias  e  vestidos  de  babados  e  outros

acessórios  delicados.  Uma  exceção  que  se  destaca  é  a  Barbie  Leather  and  Ruffles,  que

apresenta um padrão “mais alternativo”. Seus cabelos são platinados e penteados de modo a

formar um topete no topo da cabeça, e as laterais do cabelo são raspadas. É um tipo de visual

que está fora de da feminilidade padrão da “Barbie verdadeira”, e em alguns contextos, é

muito  utilizado  por  mulheres  lésbicas.  Curiosamente,  essa  Barbie  apresenta  um estilo  de

cabelo muito parecido ao da boneca que foi produzida como uma réplica da jogadora de

futebol aposentada  Abby Wambach. Abby, que é assumidamente lésbica, foi homenageada

pela Mattel com uma Barbie em 2016.

FIGURA 12: Barbie da jogadora Abby Wambach (esq.) e Barbie Leather & Ruffles (dir.)

http://tiffanyelena.com/braided-bun-updo-tutorial
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No entanto, as roupas que acompanham a boneca apresentam diversos signos de

uma hiperfeminilidade: vestido rodado, blusa rosa e saia de bolinhas. A roupa que veste a

boneca  desvia  um  pouco  desse  padrão  através  do  colete  de  couro,  mas  parece  querer

contrabalançar essa mínima transgressão com uma saia  rosa de  babados.  O fato é que as

roupas da Barbie Leather & Ruffles não condizem com o estilo mais ousado que seu corte de

cabelo parece sugerir. Ao que parece, a Mattel não intenciona abrir mão de uma feminilidade

padronizada heterossexual para suas bonecas.

O que a  Mattel  parece fazer  com a  coleção Fashionistas  é  promover  pequenas

mudanças controladas, que tenham o potencial de atrair novas consumidoras, mas que não

ameacem o padrão Barbie. Com a utilização da retórica da diversidade, a nova coleção da

Mattel tem o potencial de atrair não apenas o público infantil, mas também mulheres dispostas

a  consumir  produtos  que  se  alinham  a  esse  tipo  de  discurso.  No  entanto,  as  Barbies

Fashionistas parecem muito mais sugerir do que entregar mudanças reais na concepção dos

brinquedos dirigidos a meninas. Isso mostra como o mercado rapidamente se apropria das

demandas de determinados segmentos da sociedade, transformando tudo em uma questão de

consumo.  No entanto,  essa suposta representatividade não se traduz em uma mudança de

valores por parte das empresas, que continuam reproduzindo padrões normativos em todo o

resto da sua produção.

5.2 A Ideia de Neutralidade

Este  tópico  aborda  a  forma  como  alguns  brinquedos  utilizam  elementos  que

intentam passar uma suposta  ideia  de neutralidade,  mas que reforçam o ideal  dos  grupos

dominantes da sociedade.

Passo  a  analisar  agora  a  seção  dos  meninos.  Parei  para  olhar  uma coleção  de

brinquedos licenciados de um desenho infantil, o Patrulha Canina. Os brinquedos consistiam

nos personagens da série, cães vestidos como agentes da lei, em seus veículos. Três dos cães

possuíam acessórios com elementos associados com o sexo feminino. Mas havia um outro

personagem que exibia vários signos de feminilidade, e a cor rosa de seu veículo e de seus

acessórios não deixavam dúvidas de que se tratava de uma fêmea.
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FIGURA 13: Patrulha Canina (seção dos meninos)

Em uma  visita  à  loja  de  brinquedos,  fiquei  intrigada  com a  presença  daquele

brinquedo na seção dos meninos,  já que tudo que era rosa estava localizado na  seção de

meninas. Curiosa com essa exceção, perguntei à vendedora o motivo daquele brinquedo estar

ali, na seção dos meninos. Ela me respondeu que aquele era um brinquedo “unissex”, e que os

brinquedos que tinham essa característica ficavam na  seção dos meninos. Essa afirmação é

interessante, pois explicita uma percepção de que a  seção masculina é uma  seção, de certa

forma, neutra. Enquanto eu olhava esses brinquedos, uma mulher se aproximou com a filha,

na faixa dos 3 anos de idade:

Ela falou que a filha dela adorava a Patrulha Canina. Então ela começou a mostrar à
filha os  bonecos maiores  desses  cachorrinhos,  e  a  menina agarrou um deles  e  o
abraçou. A mãe ainda estava olhando os outros cachorrinhos, e falou “Ah filha, mas
esse é de menino”, e logo depois se corrigiu: “ah, mas não tem nada a ver isso, fica
com esse mesmo, não tem isso de ser de menino ou de menina. Eu tento quebrar
essa coisa nela. Ela outro dia não queria vestir o short da escola porque era azul, e eu
expliquei pra ela que não tinha isso de azul ser só de menino”. (Diário de campo,
06/09/2016)

Perguntei então a uma vendedora o porquê desses brinquedos serem alocados na

seção dos meninos, e ela me respondeu que os brinquedos que podiam ser utilizados por

meninos e meninas ficavam na seção masculina:
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Daí eu perguntei sobre os brinquedos que tinham uma figura feminina mas estavam
na seção dos meninos, e ela me respondeu que aqueles eram “unissex”. Perguntei
porque estavam na seção  dos meninos,  e  ela  falou  que quando o brinquedo era
unissex, nas palavras dela, “prevalecia o menino”. (Diário de campo, 06/09/2016)

Percebi que na  seção dos meninos,  há brinquedos que são produzidos tendo as

meninas  também  como  público-alvo,  no  entanto  o  inverso  não  acontece:  na  seção das

meninas, tudo o que vemos é indiscutivelmente projetado para elas, sem espaço para nenhum

brinquedo  minimamente  ambíguo  nesse  sentido.  Os  brinquedos  que  têm  como  destino

meninos e  meninas,  são alocados,  nessa  loja,  na  seção dos  meninos.  É  uma decisão  que

restringe ainda mais as possibilidades das meninas, já que o hábito dos clientes é de procurar a

seção específica para o gênero da criança a qual o brinquedo se destina. 

Nesse dia, ao seguir pelo corredor, percebi que em outra das estantes da seção dos

meninos estavam expostos nas prateleiras brinquedos do tipo LEGO e Playmobil, dois dos

mais famosos sistemas de brinquedos de plástico. O Playmobil é um sistema de brinquedos

criado na Alemanha em 1974, e consiste em pequenos bonecos de plástico, de 7,5 cm de

altura,  que  interagem com acessórios  como veículos,  ferramentas  e  outros  utensílios  que

acompanham  o  produto.  Os  primeiros  personagens  lançados  foram  um  cavaleiro  com

armadura e espada, um índio com cocar e lança, e um operário com uniforme e ferramentas.

Os bonecos são projetados para que possam segurar objetos com as mãos, e possuem o corpo

colorido em tons de pele, geralmente em tons bege claro, mas apresentando também outras

colorações.

O  LEGO,  famoso  brinquedo  dinamarquês  que  consiste  em  blocos  de  montar

acompanhados de personagens em miniatura, é um dos brinquedos mais vendidos no mundo.

Sua origem data dos anos 1930, mas sua forma atual só foi definida no fim dos anos 1950,

atingindo  um  ápice  de  vendas  e  popularidade  no  ano  de  1978.  Foi  nesse  ano  que  foi

introduzida  a  figurinha  humanóide  nos  kits  do  brinquedo.  O  bonequinho  do  LEGO tem

formas quadradas, lembrando os bloquinhos de montar, e seu corpo é fabricado com uma

característica cor amarela.

Esses brinquedos ocupam uma estante inteira dentro da  seção. Ao me aproximar

para  olhar  os  brinquedos,  noto  que  tanto  o  LEGO quanto  o  Playmobil  exibem em suas

embalagens  personagens  majoritariamente  masculinos.  No  entanto,  observo  que  existem

também alguns kits que contém personagens femininas: uma princesa com um longo vestido
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em uma embalagem rosa, uma médica em um consultório e uma mulher de pé ao lado de um

cavalo em uma paisagem rural. Esses brinquedos eram obviamente direcionados ao público

feminino, a julgar pelos signos visuais de sua embalagem. No entanto, estavam ali, na seção

dos meninos.

FIGURA 14: Playmobil Princesa (Seção dos meninos)

Ao questionar uma das vendedoras sobre o fato de um brinquedo “de menina” estar na

seção dos meninos, tenho a resposta de que a indicação é que os brinquedos LEGO e Playmo-

bil tenham uma seção própria, separada das demais. No entanto, como não havia espaço sufi-

ciente para tal, essa estante ficava localizada naquela seção dos meninos. O posicionamento

dessa prateleira de brinquedos dentro da loja, segundo essa explicação, pode parecer aleatório,

já que foi ocasionada por falta de espaço para uma seção própria. Porém, ao observar atenta-

mente o conjunto desses brinquedos, podemos perceber que essa escolha pode ter sido moti-

vada por alguns fatores que a fazem parecer mais apropriada para a seção dos meninos.

Perguntei  então como ela organizava os brinquedos nas  sessões,  e  comentei  que
tinha visto um Playmobil de Princesa, rosa, na seção dos meninos. Ela então me
disse que realmente, por ela, ela colocaria na seção das meninas, mas os brinquedos
Playmobil e Lego deveriam ficar juntos em uma estante única, segundo o curso de
arrumação de brinquedos. Perguntei pra ela que curso era esse, e ela me respondeu
que existia um curso de arrumação de brinquedos que as empresas forneciam para os
funcionários, mas que era opcional. Esse curso ensinava a arrumar as prateleiras de
acordo com o tipo do brinquedo, o preço, etc. (Diário de campo 12/09/2016).
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Com essa informação, constatei que não apenas a concepção geral das vendedoras

sobre o que era um brinquedo de menino ou de menina determinava onde cada brinquedo

ficaria  na  loja,  mas  que  havia  um  curso  específico  que  indicava  a  seção  em  que  cada

brinquedo deveria estar.

Me  detive  diante  dessa  estante  de  brinquedos  para  observar  mais  de  perto  os

brinquedos  LEGO.  Esses  conjuntos,  atualmente,  estão  bem  diferentes  dos  conjuntos  de

bloquinhos de montar que ficaram famosos nos anos 1970. Seus kits ainda contém os famosos

bloquinhos, mas as estrelas são os  minifigures (figuras de ação em miniatura). Cada kit do

brinquedo vem com um tema: pode-se construir aviões, postos de gasolina, parques, fortalezas

ninja, entre outros. No entanto, a maior parte dos conjuntos é baseado em grandes franquias

do cinema, quadrinhos e jogos online:  Star Wars,  Harry Potter,  Batman, Princesas  Disney,

heróis da Marvel e da DC e Minecraft. Na loja em questão, as prateleiras estavam repletas de

LEGO  da  saga  Star  Wars  e  Batman,  além  do  LEGO  City,  que  apresenta  aparatos  de

policiamento urbano, como viaturas, centros de monitoramento, barco de patrulha, etc. Esses

brinquedos têm em comum o fato de apresentarem temáticas de confronto, com situações de

combate,  guerras  e  perseguições.  Essas  características  são  culturalmente  associadas  à

masculinidade. Além disso, as embalagens apresentam cores escuras, predominando azuis e

vermelhos, e as ilustrações dos minifigures representam, quase na sua totalidade, personagens

masculinos.

Os brinquedos Playmobil seguem a mesma lógica. Entretanto, existem alguns kits

com  personagens  femininos  dentre  eles.  A princípio,  isso  parece  algo  positivo,  já  que

demonstraria que os conjuntos da Playmobil não fazem distinção de gênero, seus produtos

têm temáticas  e  personagens variados que podem ser utilizados por  qualquer  criança.  No

entanto,  podemos  notar  que  há  algumas  diferenças  entre  as  embalagens  que  apresentam

personagens femininos e  masculinos.  Isso é perceptível  quando olhamos esses brinquedos

lado a lado, da maneira como estavam dispostos na loja.

Os conjuntos Sports & Action apresentam ilustrações que mostram um bonequinho

pilotando uma motocicleta com um design similar a modelos da Harley-Davidson, tradicional

fabricante de motocicletas  dos Estados Unidos.  Ao fundo, os cenários mostram paisagens

inóspitas, o que dá a ideia de que os personagens estão viajando e acentua o sentimento de

aventura. Uma das embalagens possui um fundo azul e a outra um fundo amarelo, ambas

bastante vibrantes.
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Os conjuntos que apresentam personagens femininas têm a temática Country, e as

minifigures estão posicionadas ao lado de cavalos, em um cenário que parece uma fazenda, já

que um dos acessórios do kit é uma baia e um comedouro de cavalos. A cor de fundo são dois

tons  de  verde-claro.  Ao lado,  vemos  os  diferentes  modelos  de  personagens  e  cavalos  da

coleção,  e  um  “X”  indica  qual  deles  aquela  embalagem  contém.  É  curioso  que  nessas

ilustrações da lateral das embalagens, a personagem feminina está montada no cavalo, mas na

ilustração principal, não: ela aparece no solo, cuidando do cavalo.

FIGURA 15: Playmobil Sports & Action e Playmobil Country

Através de alguns elementos visuais apresentados nas embalagens, podemos notar

como esses brinquedos se direcionam a públicos diferentes. Enquanto o título Sports & Action

é escrito em uma fonte geométrica,  com linhas retas, o título  Country é escrito em letras

arredondadas. O primeiro privilegia cores vibrantes e saturadas, o segundo, cores mais suaves.

Até  os  formatos  das  bordas  que limitam a ilustração são diferentes:  enquanto  o primeiro

utiliza linhas retas, formando uma borda de trapézio invertido, o segundo lança mão de bordas

curvas. Esses signos são repetidamente utilizados para denotar gênero. O primeiro cria a ideia

de  ação,  energia,  força.  O segundo traz  a  ideia  de  suavidade,  passividade,  culturalmente
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associadas ao feminino. Podemos perceber que esses dois tipos de conjuntos de LEGO têm

público-alvo diferentes, com diferenças que são socialmente associadas a um gênero ou a

outro. A princípio, não há nada de errado nisso. A questão é que a empresa sustenta que seus

brinquedos são neutros, no entanto, como vi em campo, são utilizados signos que demarcam

gênero.

Outra questão referente à  diferenciação de gênero no mundo do Playmobil  é o

design do  corpo  dos  personagens.  Inicialmente,  só  existia  um  tipo  de  modelo  para  os

bonequinhos do conjunto. A primeira personagem anunciada como “feminina” é de 1976, dois

anos depois do lançamento oficial da marca. O que a distingue dos modelos masculinos é o

estilo do cabelo e a roupa, que imita um vestido. Atualmente, outros elementos são utilizados

para  definir  uma  figura  como  feminina:  o  busto  é  mais  protuberante,  dando  a  ideia  da

presença de seios, e há a adição de cílios nos olhos.

No  caso  dos  minifigures da  LEGO,  há  mais  detalhes  nos  personagens,  e  as

diferenças são mais elaboradas. O formato do corpo é o mesmo para todos os personagens,

modificando-se apenas a pintura e o cabelo. Mas, há uma maior quantidade de detalhes nas

roupas  e  expressões  faciais  comparado  ao  Playmobil.  Praticamente  todas  as  personagens

femininas utilizam maquiagem, mesmo as que representam mulheres indígenas americanas,

cientistas ou guerreiras vikings. Grande parte dos modelos femininos apresentam mais uma

diferença em relação aos masculinos: a pintura frontal, que representa a roupa da personagem,

deixa um espaço vazio nas laterais, de modo a formar uma cintura na boneca.

FIGURA 16: LEGO Mulheres

http://girltalkhq.com/new-lego-research-institute-kit-is-a-female-science-fest/
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Esses signos criam uma oposição visual, estabelecendo dois tipos de brinquedo,

masculino  e  feminino,  como  opostos.  A partir  dessa  separação  binária,  evidenciada  pela

existência desses atributos marcadamente femininos, podemos compreender a construção da

neutralidade como masculina. O masculino é tomado como o modelo a partir do qual o Outro

deve ser  explicado,  adquirindo um estatuto  universal  (COLLING, 2004).  Na pesquisa  de

campo, o termo “unissex” surgia com frequência para designar aqueles brinquedos que seriam

“neutros”,  ou  seja,  poderiam  servir  para  meninas  e  meninos.  Esses  brinquedos  estavam

dispostos  geralmente na  seção dos  meninos,  e  não possuíam nenhum marcador  visual  de

feminilidade,  o  que  passa  a  mensagem  de  que  certos  brinquedos  que  possuem  signos

associados aos meninos podem ser utilizados também por meninas, porém o contrário não é

aceitável. A feminilidade é vedada aos meninos na escolha dos brinquedos, e o masculino é

tido como “neutro”.

A empresa que produz a  LEGO recentemente  tem sido alvo  de  várias  críticas,

referente  ao  modo como seus  brinquedos  cada  vez  mais  reforçam divisões  com base  no

gênero (DE CASTELLA, 2014). A maior parte das críticas se dirigiu à série LEGO Friends,

destinada  a  meninas.  Na  loja,  esse  conjunto  específico  estava  localizado  na  estante  dos

LEGOs, que fica na seção dos meninos. A série de brinquedos abusa dos tons de rosa e pastéis

nas embalagens, e apresenta temas como: casa na praia, salão de beleza, café e consultório

veterinário.  A  coleção  gira  em  torno  de  atividades  de  lazer  e  sociabilidade.  As  cinco

personagens que habitam a região fictícia de  Heartlake, o mundo em que o LEGO Friends

existe,  são  bem diferentes  dos  característicos  bonequinhos  amarelos  de  corpo geométrico

encontrado  nas  outras  coleções  da  fabricante.  As  figuras  que  compõem  o  conjunto  tem

formatos de corpo mais realistas, pintados em cores de pele, e com características bastante

associadas  ao  ideal  de  feminilidade  ocidental:  cabelos  longos,  cílios  marcados  e  feições

delicadas. São todas magras, e apenas uma dela é negra.
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FIGURA 17: LEGO Friends

A LEGO é um caso curioso dentro da indústria de brinquedos. Nos primórdios da

empresa, seus blocos de montar eram anunciados indistintamente para meninos e meninas.

Nas caixas de LEGO dos anos 1950 figurava um menino e uma menina brincando juntos com

o mesmo kit de construção. Em 1979, a empresa começa a lançar produtos direcionados às

meninas, como kits de confecção de bijuterias (LEGO, 2017). No entanto, o carro-chefe da

marca, os conjuntos de construção, continuavam a ser direcionados para ambos os gêneros.

Em suas  propagandas,  meninos  e  meninas  estavam igualmente  presentes  (PRI,

2015). Em uma icônica peça de propaganda de 1981, uma garotinha ruiva de tranças, vestindo

uma blusa azul listrada, calças  jeans e tênis,  segura com expressão de orgulho um objeto

construído com peças de LEGO. A frase que estampa o anúncio diz, em tradução livre: “O

que quer que seja, é bonito”.O que pude perceber, ao analisar propagandas antigas e atuais da

LEGO é que a  ênfase do  marketing da empresa,  há alguns anos,  estava na promoção de

valores como a criatividade e o exercício da imaginação para todas as crianças. Porém, ainda

no final dos anos 1980, a LEGO começa a voltar seus brinquedos e sua publicidade para o

público  masculino.  As  propagandas  passaram  então  a  ser  estreladas  apenas  por  atores

meninos, e o foco torna-se a aventura.
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FIGURA 18: Propaganda da LEGO, 1981

Ao pesquisar sobre a linha do tempo dos brinquedos da LEGO, no website da empre-

sa, percebi que os brinquedos tendo o público feminino como objetivo  passaram a ser produ-

zidos de maneira esporádica, com temas e design estereotipados. Em 1994 é lançada a coleção

Belville, com temática de contos de fadas. O brinquedo consiste em uma casa de bonecas com

telhados que lembram torres de castelos medievais, que vem com uma cozinha. Os persona-

gens consistem em uma princesa, um príncipe e um bebê. Esses bonequinhos não seguiam o

mesmo padrão dos outros brinquedos LEGO, por isso, não podiam interagir em outros cenári-

os. Além disso, o cenário de conto de fadas não é montável. Não fosse pela logo da empresa

na embalagem, seria difícil identificar este brinquedo como pertencente à marca que se tornou

famosa por seu sistema de blocos de construção que estimulavam a imaginação e a criativida-

de.

Com o passar dos anos, os blocos de montar foram perdendo espaço até nos brinque-

dos dirigidos aos meninos, que passaram a priorizar os personagens. Os minifigures tornaram-

se a estrela da marca, e apresentavam um visual cada vez mais elaborado e expressões faciais

https://www.themarysue.com/girl-in-old-lego-ad/
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mais detalhadas. No entanto, as temáticas voltam-se cada vez mais para as situações de vio-

lência e combate: perseguições policiais, batalhas ninja, ataques a fortalezas. Com o cresci-

mento dos produtos licenciados dentro da marca, a LEGO torna-se uma vitrine de grandes

franquias. Os produtos culturais licenciados pela marca, no entanto, não fogem ao padrão que

já havia sido adotado. A maior parte dos produtos e do marketing continua voltado para os

meninos.

FIGURA 19: LEGO Marvel Super Heroes

Apesar das críticas ao caráter sexista da publicidade da LEGO, a empresa utiliza

como  justificativa  a  ideia  de  que  seus  produtos  são  consumidos,  na  maior  parte,  pelos

meninos. Em uma entrevista à revista online The Atlantic (2016), o representante da LEGO,

Michael McNally explica que o brinquedo geralmente é percebido como “masculino” pelos

pais.

Quando você conversa com mães em particular, elas dizem 'Eu nunca pensaria em
dar um LEGO para minha filha'. A realidade é que para que elas sequer saibam que o
brinquedo está disponível, você deve colocá-lo no corredor das meninas, porque é
para lá que elas se dirigem. (LA FRANCE, 2016, tradução nossa)

Na mesma entrevista,  o representante da LEGO afirma que a  empresa realizou

pesquisas  entre  as  crianças  e  constatou  que  os  meninos  se  interessavam mais  pelos  seus

brinquedos  do que as  meninas,  e  por  isso  a  publicidade  é  dirigida  a  eles.  O fato  é  que,

realmente,  algumas  atividades  são  socialmente  percebidas  como  masculinas,  e  como  as
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crianças  internalizam ideias  do  que  é  masculino  e  feminino  desde  muito  cedo,  como  já

exposto no Capítulo 1, pode ser que esse tipo de brinquedo realmente atraia mais os meninos.

No entanto, o que está se buscando é um modelo de sociedade em que a ideia de atividades

exclusivas  para  meninos  ou  meninas  seja  derrubada,  e  as  empresas  de  brinquedo  que

constroem seu marketing com base na divisão binária de gênero não estão contribuindo com

esse objetivo.  Como já discutido,  a educação para a equidade de gênero exige que sejam

oferecidas  todas  as  possibilidades  às  crianças,  e  no  caso  dos  brinquedos,  incentivando  o

interesse em diversos tipos deles. Agir passivamente em relação a isso é contribuir para que as

ideias dominantes sobre o gênero, que relegam as mulheres a um lugar subalterno, continuem

presentes e agindo na produção de sujeitos binários.

Na loja pesquisada, todos os brinquedos LEGO estavam na  seção dos meninos,

menos  os  que  eram  ostensivamente  dirigidos  para  meninas.  Segundo  a  funcionária

responsável pela arrumação: “Esses que são muito cor-de-rosa a gente coloca na  seção das

meninas”.  Apesar  da  indicação  de  se  colocar  todos  os  brinquedos  LEGO juntos  uns  dos

outros,  parecia  inapropriado  à  funcionária  deixar  os  brinquedos  cor-de-rosa  na  seção dos

meninos.  Assim,  apenas  um tipo de LEGO está  disponível  visualmente para clientes  que

procuram um brinquedo para meninas. O que observei na minha pesquisa de campo, é que a

maior parte dos clientes se dirige diretamente à  seção correspondente ao gênero da criança

para a quem o brinquedo será comprado. As crianças que observei também tendiam a ir direto

para  a  seção correspondente  ao  seu  gênero,  no  entanto,  vale  ressaltar  que  essas  crianças

estavam acompanhadas de adultos que já as direcionavam para as sessões específicas. 

As questões raciais são um amplo terreno para discussão em se tratando do famoso

brinquedo de blocos coloridos. Inicialmente, os minifigures tinham como padrão único a cor

amarela  para  representar  a  cor  da  pele.  A própria  empresa  justifica  essa  escolha  com o

argumento de que isso promoveria a ideia de “neutralidade racial”.

Escolhemos amarelo para evitar atribuir uma etnia específica em conjuntos que não
incluem personagens específicos. Com essa cor neutra, os fãs podem atribuir seus
próprios papéis individuais aos minifigures LEGO (WEINSTOCK, 2015, tradução
nossa).
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Entretanto, é difícil olhar para os bonequinhos da LEGO e pensar que qualquer

pessoa,  independente  da  origem  étnica  ou  racial,  vá  se  sentir  representada  por  esses

personagens.  Em um artigo  para  o  jornal  online  The Daily Beast  (2014),  Samanta  Allen

questiona as políticas pouco afeitas a diversidade da empresa: “O espectro de cores da pele

humana é vasto, e a escolha ostensivamente neutra da LEGO está firmemente na ponta mais

clara desse espectro” (ALLEN, 2014, tradução nossa). Segundo a colunista, o amarelo é uma

cor  clara,  e  obviamente,  figuras  humanas  pintadas  com essa  cor  se  assemelharão  a  seres

humanos de tons de pele mais claros.

O contraste com os outros elementos dos bonecos, como cabelo, roupas coloridas e

chapéus, evidencia bem o fato de que a leitura que se faz ao olhar para um minifigure amarelo

é a de um ser humano caucasiano.  Os Simpsons,  personagens da famosa série americana,

também são amarelos,  no entanto,  ninguém pensaria  neles  como racialmente  neutros,  até

porque os personagens afroamericanos e indianos do desenho são representados com outras

cores de pele. Se a intenção da empresa era passar a ideia de neutralidade, é evidente que

falhou.

Não é uma questão apenas de cores, embora a escolha de uma cor mais apropriada,

com utilização de tons diferentes dessa mesma cor na representação da pele dos personagens,

variando  do  claro  ao  escuro,  poderia  ser  um dos  elementos  (já  que  a  representação  de

diferentes etnias não está ligada apenas à cor da pele) que ajudaria na produção de uma linha

com mais diversidade.  A questão maior é que essa tão propagada e desejada neutralidade

racial que a LEGO supostamente tem como meta, não existe. Vivemos em um contexto em

que a raça define largamente que lugares determinados indivíduos ocuparão na sociedade. 

O que é hegemônico é colocado no patamar de universal. Pessoas brancas não se

percebem como racializadas, da mesma forma que o masculino não é percebido como neutro.

Daí podemos compreender o fato de coleções atuais de roupas que se dizem “agênero” ou

“sem gênero” apresentarem peças  que são costumeiramente desenvolvidas  para o guarda-

roupa dos homens. Barbara J. Flagg (apud WILLIAMS, 2001) define a branquitude como

uma qualidade transparente, já que pessoas brancas não percebem sua própria cor. Dado a

tendência das pessoas brancas de não estarem cientes de sua brancura,  é provável que os

tomadores de decisões identifiquem como racialmente neutras características pessoais, traços

e comportamentos que são, de fato, intimamente associados com a brancura (WILLIAMS,
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2001). No caso dos brinquedos LEGO, os padrões fenotípicos da branquitude são utilizados

como o padrão universal.

A pesquisadora  Edith  Piza  (2002)  chama  essa  tendência  de  invisibilidade  da

identidade racial branca. A brancura é vista pelos sujeitos que a possuem como o “normal”.

Não se trata, portanto, da invisibilidade da cor, mas da intensa visibilidade da cor e
de outros traços fenotípicos aliados a estereótipos sociais e morais para uns, e a
neutralidade racial para outros. As consequências dessa visibilidade para negros são
bem conhecidas, mas a da neutralidade do branco é dada como “natural”, já que ele
é o modelo paradigmático de aparência e de condição humana. (PIZA, 2002, p.72)

O fato é que, para os desenvolvedores dos personagens da LEGO, o padrão branco

corresponde ao neutro. Quando o padrão branco se estabelece como hegemônico, os brancos

não se percebem como mais uma das identidades raciais, mas sim como a identidade padrão

(SCHUCMAN, 2012). Os minifigures amarelos, portanto, são um reflexo dessa ideia de que o

branco não é uma identidade racial.

O sujeito  branco  é  considerado  como modelo  universal  da  humanidade.  É  um

privilégio dos sujeitos brancos ter a possibilidade de não se definirem racialmente. Todas as

outras identidades raciais são percebidas como diferença, e portanto, nomeadas. A ideia de

neutralidade racial,  portanto, beneficia a identidade racial hegemônica. Desta forma, não é

difícil  concluir  que  a  opção da  LEGO de utilizar  o  amarelo  para  colorir  a  pele  de  seus

personagens passa longe de ser uma tentativa real de representar a diversidade. 

A  própria  empresa  utilizou  outras  cores  para  representar  personagens

afroamericanos  quando  lançou  uma  coleção  com os  jogadores  da  NBA em 2003.  Foi  a

primeira vez que a LEGO incluiu bonequinhos negros em suas linhas de produção. A partir

desse  ano,  tornou-se  uma política  da  empresa  utilizar  tons  de  pele  realistas  quando seus

brinquedos forem representar pessoas reais e personagens de filmes. No entanto, o restante

dos seus  minifgures continuava ostentando suas  peles  amarelas nos mais  diversos  kits  do

brinquedo.  Fica  evidente  que  a  empresa  utiliza  o  discurso  da  neutralidade  como  uma

justificativa para uma política deliberadamente não-inclusiva.

Como bem colocado por Joan Scott (2005), igualdade não significa a eliminação,

mas  sim o  reconhecimento  das  diferenças.  Uma  política  igualitária  requer  uma  decisão
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consciente sobre ignorar essas diferenças ou levá-las em consideração. Ao homogeneizar a

representação de cores de seus personagens, a LEGO ignora a diferença racial, tomando a

brancura por neutralidade, e acaba subrepresentando diversos grupos sociais. Ao utilizar o

discurso  de  que  seus  personagens  não  tem  cor,  a  empresa  ignora  o  problema  racial,

contribuindo para a manutenção dos mecanismos que sustentam o racismo.

Mesmo utilizando cores de pele realistas em suas linhas que retratam pessoas reais,

a diversidade, tanto racial quanto de gênero, deixa muito a desejar. No ano de 2015, um artigo

publicado no blog da revista  Scientific American clamava por maior diversidade racial nos

brinquedos  STEM,  (sigla  em língua  inglesa  formada  pelas  iniciais  das  palavras  Ciência,

Tecnologia,  Engenharia  e Matemática),  criticando especificamente a LEGO por raramente

produzir  bonequinhos  negros,  e  quando  esses  personagens  existem,  só  são  vendidos

conjuntamente com personagens brancos (WEINSTOCK, 2015). Para adquirir um minifigure

negro  da  LEGO,  é  necessário  comprar  um  kit  completo,  já  que  eles  não  são  vendidos

separadamente,  e  nem estão presentes nos kits  dos personagens amarelos.  Ou seja,  assim

como no caso das Barbies multiculturais,  é preciso desembolsar ainda mais recursos para

obter  um bonequinho não caucasiano, já que os kits  são bem mais caros que os bonecos

avulsos, e como os kits que contém personagens negros geralmente são licenciados, a conta

sai ainda mais alta.

Através desses exemplos e análises, podemos concluir que a utilização da ideia da

neutralidade não contribui para a produção de brinquedos mais igualitários, pois o pressuposto

de  que brinquedos podem ser  neutros  contribui  para  apagar  a  diversidade e  naturalizar  o

masculino e a branquitude como hegemônicos. Os modelos hegemônicos são instituídos como

padrões  a  serem  seguidos -  o  padrão  eurocêntrico  -, e  por  isso,  são  percebidos  como

universais. Ao proclamar que um brinquedo é neutro, geralmente o que se está fazendo é

mascarar os interesses das classes dominantes.

Com essas análises, pretendi demonstrar que os brinquedos infantis produzidos indus-

trialmente reforçam uma série de discursos que instituem um padrão do que é normal. Seja

através de ideias de beleza, neutralidade, seja através da naturalização de normas de gênero ou

apagamento de identidades raciais diferentes do branco, a indústria de brinquedos atua propa-

gando ideias que mantém hierarquias sociais. O design, nesse contexto, é um importante ele-

mento na produção desses padrões, pois ao reificar normas de gênero, raça e sexualidade no

projeto dos brinquedos, atua como uma tecnologia social que opera para estabelecer um ideal
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de normalidade e assimilar alguns indivíduos a este, enquanto outros são relegados à subalter-

nidade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intenção  de  pesquisar  os  meios  pelos  quais  o  design  cria  corpos  normatizados

através dos brinquedos infantis revelou-se um empreendimento complexo, que demanda uma

abordagem interdisciplinar. 

Para  compreender  o  design  dos  brinquedos  infantis  nesse  contexto,  foi  preciso

compreender o brinquedo como um artefato lúdico, mas também como um bem de consumo.

Um objeto que vem sendo utilizado ao longo da história como um suporte educativo, mas que

pouco  tem  sido  problematizado  sobre  as  pedagogias  não  declaradas  que  esses  objetos

exercem.

A princípio, falar do design dos brinquedos infantis pode passar a impressão de que

uma  análise  minuciosa  dos  aspectos  formais  desses  objetos  seria  o  suficiente  para  a

compreensão do seu significado. No entanto, logo ficou muito nítido que essa análise não

seria  suficiente  para  compreender  o  brinquedo  infantil  industrializado  nas  sociedades

ocidentais.   Seguindo as bases das teorias  pós-estruturalistas,  é necessário compreender  o

objeto em relação ao seu contexto histórico, social e político. Por esse motivo, a etnografia se

mostrou indispensável para apontar meus caminhos de análise.

As categorias identificadas durante meu trabalho de campo foram importantes para

perceber a maneira como os brinquedos operam no contexto da loja.  Além da questão da

divisão binária de gênero entre os brinquedos, algo que já sabia de antemão, pude perceber

outras questões que emergiram, como a ideia da suposta neutralidade de alguns brinquedos,

em relação a gênero e raça; e a utilização do discurso da diversidade por alguns fabricantes de

brinquedos.

A divisão de gênero empreendida pelos brinquedos funciona através de uma série de

mecanismos.  A utilização  de  signos  visuais  que  são  socialmente  compreendidos  como

femininos ou masculinos é uma delas. Esses elementos funcionam tanto como um indicativo

de  gênero  como  um  mecanismo  de  controle.  As  crianças  podem  querer  brincar  com

brinquedos  que  não  foram produzidos  para  o  seu  gênero,  porém,  as  normas  sociais  que

reprimem essa prática entram em ação no momento que a criança o faz. Pode ser através do

rechaço dos pais, da escola ou dos amigos. O fato de existirem signos fortemente associados à

feminilidade,  como a utilização da cor-de-rosa,  faz com que meninos evitem brincar com
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esses brinquedos, seja por uma internalização de que este brinquedo não serve para si, seja por

medo de um rechaço social.  Acrescento que a  presença desses signos facilita  a  ação dos

dispositivos de controle de gênero e sexualidade, pois indicam aos pais, professores e adultos

responsáveis o que é permitido ou não a um menino ou menina.

A naturalidade com que clientes e vendedoras encaram o fato da própria estrutura da

loja, através de seções separadas para meninos e meninas e da arrumação e disposição dos

brinquedos na loja, evidencia que a despeito do avanço das pautas feministas e da crescente

visibilização  dada  a  esse  tema,  não  foi  observada,  durante  o  trabalho  em campo,  algum

esforço  das  e  dos  clientes  no  sentido  de  incentivar  as  crianças  a  utilizarem  brinquedos

diversos do que é indicado para seu gênero. Mesmo as clientes que declararam tentar quebrar

a ideia de que existem “coisas de meninos e coisas de menina” acabavam, em um primeiro

impulso, reprimindo as escolhas das crianças nesse sentido. Entendendo que a infância é uma

fase cercada de preocupações em relação ao desenvolvimento das identidades, percebo uma

certa cautela dos pais em relação a proporcionar uma quebra total das regras de divisão de

gênero em relação aos brinquedos.

Em relação aos brinquedos da seção das meninas, entendo a beleza como um conceito

chave que norteia  as  escolhas.  Como a beleza,  segundo Miriam Grossi  (2004)  é  um dos

elementos centrais da constituição da feminilidade no modelo ocidental moderno, a escolha

dos brinquedos de meninas se dá tanto no sentido de cultivar o cuidado com a aparência mais

diretamente (no caso de brinquedos como bijuterias e maquiagens) como no sentido de incutir

um padrão de através das inúmeras bonecas que atendem a um modelo irreal de beleza. Várias

das clientes que observei expressavam como achavam a Barbie bonita, e rejeitavam outras

bonecas que não atendiam a um padrão tão tradicional de beleza. Esse reforço desses padrões

serve ao propósito de controle da sexualidade, já que a beleza é um mecanismo que funciona

para  tornar  as  mulheres  atraentes  para  os  homens  (GROSSI,  2004).  Visto  que  todas  as

bonecas  obedecem a  esses  padrões  impostos  de  beleza  e  feminilidade,  o  que  ocorre  é  o

reforço da heterossexualidade compulsória e dos ideais da branquitude, já que o padrão de

beleza que essas bonecas apresentam é eurocêntrico.

A heterossexualidade é também reforçada através da separação dos brinquedos em

duas esferas diferentes e complementares,  para meninos e  meninas.  O fato de não existir

nenhuma representação de uma vivência que fuja dos padrões da norma heterossexual entre

esses brinquedos já era esperado. Representações explícitas de modelos não convencionais de



117

família, ou de feminilidades e masculinidades desviantes ainda são um tabu no contexto da

infância. No entanto, a imposição da heterossexualidade segue caminhos menos evidentes, e a

falta  de  visibilização  do  aspecto  de  normatização  da  sexualidade  empreendido  pelos

brinquedos infantis dificulta as discussões nesse sentido. Considero crucial que as discussões

de gênero e sexualidade andem lado a lado nesse sentido, pois o medo da homossexualidade é

um fator  que  é  essencial  na  manutenção  de  normas  de  gênero  diferentes  para  homens  e

mulheres.

Podemos perceber, portanto, a maneira como o Design opera como uma tecnologia de

gênero  no  campo  dos  brinquedos  infantis,  já  que  suas  concepções  projetuais  acabam

reforçando discursos hegemônicos e criando dispositivos de controle dos corpos infantis. O

fato do Design ter  um poder se representação faz com que este  se torne uma ferramenta

poderosa na tarefa de normalizar os sujeitos infantis, incutindo padrões ideais de gênero, raça,

sexualidade e classe por meio dos brinquedos. O Design contribui para o desenvolvimento da

cultura material e do aparato simbólico em que estamos imersos. Se os produtos de Design

refletem acriticamente os valores a que estamos submetidos, o resultado é uma contribuição

aos sistemas de dominação que subjugam mulheres, pessoas negras, LGBTs, pessoas com

deficiência, pessoas de classes sociais mais baixas e outras minorias. 

Ao longo desta pesquisa, foi possível notar que alguns brinquedos fugiam um pouco

desses padrões estabelecidos. No entanto, é importante estarmos atento a quem esses esforços

estão servindo, no contexto da indústria de brinquedos. O campo mostrou que os fabricantes

de  brinquedos  não  desconhecem  os  esforços  dos  movimentos  sociais  de  contestar

representações limitadas e estereotipadas das minorias. A pretensa neutralidade racial e de

gênero de seus brinquedos, propagada pela empresa LEGO, é um esforço no sentido de dar

uma  resposta  a  esses  questionamentos  ao  mesmo  tempo  em  que  reforça  os  padrões

hegemônicos. Ao definir seus personagens como racialmente neutros, a LEGO se esquiva de

representar  as  minorias  raciais.  No  entanto,  o  discurso  da  neutralidade  é  utilizado  pela

empresa para se blindar contra essas críticas.

Diferente  de  se  blindar,  a  Mattel,  fabricante  da  Barbie,  abraça  o  discurso  do

multiculturalismo e da diversidade quando é conveniente, produzindo linhas isoladas em que

suas bonecas divergem calculadamente do padrão da Barbie original. Essa é uma estratégia

que vem se repetindo ao longo dos anos,  mas que não significou uma mudança real  nos

padrões  de  representação  feminina  de  suas  bonecas.  Em  vez  disso,  a  Mattel  vende
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orgulhosamente sua coleção de Barbies  “da diversidade”,  enquanto continua reforçando o

padrão hegemônico no restante dos seus produtos.

Tanto o discurso da neutralidade como o da diversidade mostram que as empresas

rapidamente  se  apropriam  das  pautas  das  minorias  pelo  lucro,  sem  contudo  promover

mudanças reais nas suas ideologias. Ainda que de certa forma alguma representatividade seja

importante, sabemos que a produção de brinquedos nesse sentido está atrelado à demanda do

público consumidor,  e logo que essas demandas deixem de ganhar destaque da mídia,  os

brinquedos “da diversidade” sumirão das prateleiras. O discurso da diversidade das empresas

capitalistas, na prática, serve para reforçar as ideias dominantes. 

Dado esse contexto, afirmo que o Design tem um papel crucial na luta pela igualdade

social. É necessário que essas questões façam parte da construção do campo do Design, a fim

de desenvolver práticas que promovam uma maior justiça social. Acredito que o campo tem

muito a se beneficiar das epistemologias feministas, ao adotar uma perspectiva interseccional

nas suas práticas, atentando para as distintas posições dos sujeitos em nossa sociedade e com

isso afinando suas práticas com as necessidades dos grupos sociais subalternos. Tanto a noção

de interseccionalidade como as teorias do ponto de vista são importantes ao se projetar, para

que seja empreendido um deslocamento das visões dominantes, e com isso se possa contribuir

com as demandas de setores da sociedade historicamente invisibilizados. 

Para  tal,  é  necessário  que  o campo questione  as  perspectivas  universalizantes  que

embasam  suas  práticas,  interrogando  os  pressupostos  que  definem  padrões  de  beleza,

funcionalidade e do que se estabelece como um bom ou mau design, já que geralmente esses

padrões  atendem às  necessidades  dos  grupos  dominantes.  É  urgente  que  nos  projetos  se

repense  a  ideia  de  um ser  humano  universal,  igual  em  suas  necessidades.  É  necessário

repensar o campo, e adotar medidas que tornem o Design mais socialmente comprometido. 

As dificuldades para essa tarefa são muitas, a começar pela pouca presença dessas

pautas tanto na literatura quanto nos cursos de Design. Há pouca discussão em torno das

questões feministas, de raça e sexualidade dentro do campo. A maior parte da produção que

relaciona Design e Gênero foi produzida na década de 1980 nos Estados Unidos e no Reino

Unido, e sequer  chegou ao Brasil.  Essas produções partiam de iniciativas  isoladas,  e não

chegaram a constituir um campo de estudos, apesar dos esforços de várias autoras. O que se

observa é que desde então, pouco tem sido discutido sobre Gênero e Design. No entanto, é

importante ressaltar que recentemente estão surgindo importantes pesquisas que relacionam
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essas áreas, e em muito contribuíram para este trabalho. Em relação às questões raciais a

situação é ainda mais crítica, pois é praticamente nula, até onde eu pude apurar, a literatura

sobre o tema. Torna-se urgente, portanto, que essas questões ganhem centralidade no campo

do Design.

Em relação aos brinquedos infantis, ressalto que é importante procurar não reforçar

ideias  estereotipadas  de  gênero,  raça  e  sexualidade,  procurando  representar  a  diversidade

humana e social. Além disso, creio que é necessário se pensar em novas formas de produção e

distribuição que não estejam totalmente atreladas à indústria capitalista. Como constatado ao

longo desse trabalho, as iniciativas da indústria são insuficientes para promover a satisfação

das necessidades sociais, já que as iniciativas desses setores nesse sentido são apenas sazonais

e  superficiais.  Não  é  o  foco  deste  trabalho,  mas  não  custa  lembrar  que  a  maioria  das

multinacionais  de  brinquedos,  utilizando  discursos  de  igualdade  social  ou  não,  possuem

fábricas em países asiáticos que exploram a mão de obra local, a fim de obter um menor custo

da produção desses brinquedos. Penso que é necessário se pensar também em uma forma de

se fazer Design que esteja menos atrelado às grandes indústrias e mais focado nas demandas

sociais, um Design feminista, antirracista, pró-LGBTs, que possa enxergar os problemas e

desenvolver  soluções  para os  grupos socialmente oprimidos,  e que não apenas reforce os

discursos dominantes.

A intenção é que este trabalho possa contribuir para a visibilização das problemáticas

que envolvem o design de brinquedos infantis, e como as práticas do campo podem vir a

interferir na construção da subjetividade das crianças. Espero também contribuir com o debate

sobre  as  questões  de  gênero,  raça  e  sexualidade  no  campo  do  Design,  promovendo  a

interdisciplinaridade entre esses campos de estudo.
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APÊNDICE A - Roteiro para a Observação de Lojas de Brinquedos

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE 

MULHERES, GÊNERO E FEMINISMO – PPGNEIM

ROTEIRO PARA A OBSERVAÇÃO DE LOJAS DE BRINQUEDOS

1. Observação do espaço

Observar e descrever densamente o espaço, atentando para a organização da loja,  como a
localização das sessões de brinquedos, distribuição dos brinquedos nas prateleiras, tipos de
brinquedos expostos, cores predominantes, etc.

2. Observação das pessoas

Observar como as pessoas se movem pelo espaço, o trabalho das vendedoras, a movimentação
dos clientes pela loja, o processo de venda e compra dos brinquedos.

3. Conversas informais com vendedoras e clientes

As conversas informais têm como objetivo levantar problemas e dados para a pesquisa.

Através de conversas informais com as vendedoras serão levantadas informações acerca do
processo  de  venda  do  brinquedo,  da  abordagem  ao  cliente  e  da  disposição  geral  dos
brinquedos dentro da loja.

As conversas com as/os clientes têm como objetivo fornecer uma visão de como se dá o
processo de escolha do brinquedo na loja.

A intenção não é fazer uma entrevista, mas estabelecer conversas informais, sempre deixando
claro para as/os interlocutores que se trata de uma pesquisa acadêmica.

Deverão ser tomadas notas após as observações e conversas informais, que serão utili-

zadas como base para a construção de diários de campo.
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APÊNDICE B - Diários de Campo

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS INTERDISCIPLINARES SOBRE

MULHERES, GÊNERO E FEMINISMO – PPGNEIM

Atividade: Observação em loja de brinquedos
Data: 02/09/2016

Diário de campo 01

Cheguei ao shopping à 14:30, estava relativamente movimentado. Me dirigi à loja de

brinquedos, que fica em um canto do shopping. A loja não é muito grande, e quando cheguei

só tinha duas clientes olhando brinquedos, duas mulheres brancas e loiras, uma na faixa dos

30 anos e a outra aparentando uns 50 anos. As vendedoras, todas negras, estavam de pé na

entrada de cada sessão.

A primeira sessão de brinquedos que se vê ao entrar na loja é a de brinquedos para

bebês. A maior parte deles se constitui de brinquedos para apertar, animais que emitem algum

som ou cores e blocos de montar ou encaixar. As cores desses brinquedos na maioria são

vibrantes, com cores como verde, laranja e vermelho. Apesar de alguns desses brinquedos

terem  fotos  de  bebês  meninas  ou  meninos  na  embalagem,  não  parece  haver  um

direcionamento  em  relação  ao  gênero,  já  que  eles  não  são  separados  em  categorias

menina/menino seja através de cores ou de indicações explícitas nas embalagens. 

A segunda sessão da loja possui brinquedos como carros, pistolas de água ou dardos,

figuras de ação, entre outros. Vários desses brinquedos tem fotos de meninos nas embalagens,

nenhum tem fotos de meninas. 

A terceira sessão da loja é composta por bonecas, kits de beleza e, mais ao fundo, kits

de cozinha. Vi apenas três bonecas negras, todas bebês. Como não olhei todas as bonecas,

pode ser que haja mais. Várias das embalagens dessa sessão apresentam fotos de meninas.

Alguns dos brinquedos de comidinha apresentam a foto de uma menina e um menino.
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Me aproximei de uma vendedora, que era negra, na faixa dos 40 anos. Me apresentei

como pesquisadora, falei que estava pesquisando brinquedos e perguntei se ela poderia me

ajudar respondendo algumas perguntas. Ela respondeu que sim, pareceu muito solícita, então

fiz algumas perguntas sobre o padrão de compras dos brinquedos na loja. Ela me relatou que o

brinquedo mais  comprado para  meninas  são  os  kits  Baby Alive,  que  segundo ela  “é um

sucesso”. Esse kits são compostos por comidinhas e mamadeiras. Para meninos, ela me disse

que os  mais  vendidos  são as  pistolas.  Perguntei  se  geralmente  as  pessoas  vêm buscando

brinquedos especificamente pra meninos ou pra meninas, e ela me respondeu enfaticamente

que sim, praticamente todas as pessoas faziam isso. Perguntei se isso se aplicava também aos

brinquedos de bebês e  ela  me falou que não,  que em relação aos brinquedos de bebê as

pessoas  não  tinham  essa  preocupação,  que  esses  brinquedos,  nas  palavras  dela,  eram

“unissex”. Perguntei se algumas pessoas chegavam procurando brinquedos de bebê com cores

específicas como rosa, ela me falou que às vezes sim, mas não era muito frequente. Fiquei

curiosa em saber a partir de qual faixa etária começa essa divisão nítida dos brinquedos por

gênero, e anotei essa observação para pesquisar posteriormente. Perguntei também como os

brinquedos eram arrumados nas lojas, e ela me respondeu que tinha a sessão das meninas, a

sessão dos meninos, a sessão dos bebês e a sessão dos jogos. Além disso, ela me falou que a

maioria das pessoas já chega à loja com um brinquedo específico em mente. Agradeci e fui

andar pela loja.

Parei na sessão das meninas para observar a prateleira em que estavam os brinquedos

relacionados  à  cozinha  e  comidas.  Existiam  micro-ondas,  liquidificadores  e  fogões  de

brinquedo, quase todos na cor rosa. No entanto,  um brinquedo em especial  me chamou a

atenção, que destoava do restante dos brinquedos daquela sessão. Primeiro: ele não possuía a

cor rosa. Esse brinquedo era um kit composto por um fogão cooktop, panelas e utensílios

como  colher  e  espátula.  Esse  brinquedo  diferia  bastante  dos  outros  kits  de  cozinha,  por

apresentar a cor prateada, e os componentes eram bem realistas. Parecia uma réplica exata de

utensílios de uma cozinha profissional, em contraste com os outros kits, que eram cor de rosa

e tinham cara de brinquedo. Na embalagem, tinha o desenho de um homem vestido de chef de

cozinha. Imaginei que pudesse ser um kit de cozinha voltado para meninos, pois não tinha

nenhum signo que fosse lido como feminino. No entanto, ele estava localizado na prateleira

da sessão para meninas. Me dirigi então para a vendedora que estava ao lado, que era negra,

na faixa dos 35 anos, me apresentei e perguntei sobre esse brinquedo. Ela não pareceu tão
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solícita quanto a vendedora anterior, mas mesmo assim conversou comigo. Ela me explicou

que era um brinquedo novo, era a primeira vez que recebiam ele. Perguntei se estava tendo

muita saída, e ela me falou que sim, porque as pessoas estavam procurando brinquedos de

cozinha que não fossem cor de rosa, para os meninos. Me perguntei se isso não poderia ter

relação com os programas de culinária que estão na moda, como o MasterChef, que inclusive

conta com uma versão Junior. Uma cliente jovem, na faixa dos 30 anos e branca ouviu nossa

conversa e confirmou o que a vendedora falou, contando que o filho dela, de 3 anos, era louco

por brinquedos de cozinha e pedia sempre para ela, mas ela só achava cor de rosa, e por isso

tinha comprado esse brinquedo pra ele. Ela me falou que antes de comprar esse brinquedo, ela

tinha perguntado se ele queria um kit de cozinha rosa mesmo, já que não estava achando de

outra cor. Ele respondeu que sim, mas o pai dele não quis, alegando que rosa era cor de

menina. A criança então replicou perguntando: “E por que a boneca do Frozen é azul? Então

menina também não pode brincar com a boneca do Frozen por que azul é cor de menino”. A

mãe então explicou que não era assim, não tinha isso de cor de menina ou menino. Percebi

que ela  procurava não incutir  preconceitos  de gênero no filho,  ao menos em relação aos

brinquedos. Ela estava procurando um fogãozinho de plástico para levar pra ele. Escolheu um

que era vermelho e azul, um dos únicos que não eram na cor rosa. Ela pediu pra vendedora

olhar  qual  a  cor  que  ele  era  por  dentro,  pois  o  brinquedo  era  “pra  menino”.  Fiquei  me

perguntando  qual  o  motivo  desse  pedido,  já  que  ela  anteriormente  tinha  oferecido  um

brinquedo  rosa  pra  ele,  e  segundo  ela,  ele  não  tinha  problemas  com isso.  Imaginei  que

pudesse ser por causa do pai da criança, que já havia vetado a compra de um brinquedo rosa

anteriormente, ou simplesmente por ser socialmente mais aceitável. Após escolher o fogão,

ela se afastou para olhar outros brinquedos.

Nesse  momento,  a  loja  já  estava  bem  mais  movimentada,  com  várias  clientes

circulando. A maior parte eram mulheres, todas brancas. Durante o tempo em que fiquei na

loja,  apenas  dois homens entraram. Abordei  um deles,  branco, na faixa dos 30 anos,  que

estava  escolhendo  uma  boneca  na  prateleira,  me  apresentei  e  perguntei  pra  quem era  o

brinquedo que ele estava comprando, e ele respondeu que era para uma amiga de sua filha,

que estava junto com ele. Perguntei por que ele estava levando aquele brinquedo, e ele falou

que estava escolhendo com base no que a filha dele gostava. Por ele estar apressado, não foi

possível fazer mais perguntas nem entrevistar a menina.

Segui andando pela loja e abordei outra cliente, uma mulher branca, na faixa dos 35
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anos, que estava com alguns brinquedos na mão. Me apresentei e perguntei pra quem eram os

brinquedos e porque ela tinha escolhido. Ela falou que eram para os filhos dela, mas não falou

o gênero das crianças,  e os brinquedos que ela  escolheu não tinham signos generificados

evidentes,  com  exceção  de  um jogo  de  pintura  que  tinha  alguns  desenhos  de  flores  na

embalagem.  Perguntei  e  ela  falou  que  eram duas  meninas  e  um menino,  e  que  escolheu

aqueles brinquedos em específico porque estimulavam a criatividade. 

Andei mais pela loja, observando os brinquedos e um deles me chamou a atenção.

Eram duas guitarras de brinquedo, que estavam na quina de uma prateleira, uma em cima da

outra. Uma delas na verdade era um violão, na cor roxa, com o braço rosa e com uma estrela

rosa no meio, além de outros desenhos espalhados pelo instrumento. Na embalagem tinha a

silhueta rosa de uma mulher, e estava escrito “Agite seu mundo!”. O instrumento que estava

abaixo era uma guitarra elétrica, muito semelhante a uma guitarra de verdade. O corpo era cor

de madeira, com o braço preto. A embalagem era bem mais simples, na cor amarela. Na parte

da frente estava escrito “Seja o astro da sua banda”. Ou seja, esses dois instrumentos eram

nitidamente  direcionados  a  um  gênero  específico,  sendo  isso  reforçado  através  das

embalagens. Na comparação, vemos que o violão é direcionado para meninas, um instrumento

mais “calmo” que a guitarra, e a ideia geral que o brinquedo e a embalagem passam, inclusive

com a frase, é a de diversão. A guitarra elétrica era direcionado aos meninos, tendo inclusive

isso explícito na embalagem através da frase que estava escrita nela. Esse brinquedo, no geral,

passa a ideia de uma coisa mais séria, seja pelo realismo do instrumento ou pela frase escrita,

que  incita  o  menino a  ser  o  astro  da  banda,  dando uma ideia  de  busca  pelo  sucesso.  A

comparação entre esses dois brinquedos me fez pensar que os diferentes conceitos desses

brinquedos  passam  a  ideia  de  que  o  instrumento  musical,  para  uma  menina,  é  uma

brincadeira,  uma diversão,  enquanto para o menino é uma coisa séria,  algo que pode ser

desenvolvido até se transformar em uma profissão.

O que eu pude notar é que quando se trata de brinquedos que são uma representação

de objetos de uso cotidiano, os brinquedos direcionados para os meninos tendem a ser bem

mais realistas, enquanto os direcionados para meninas tem mais cara de brinquedo. Isso pode

ser percebido tanto em relação aos instrumentos musicais  quanto aos kits  de cozinha.  Os

brinquedos direcionados aos meninos parecem estimular a profissionalização, enquanto os

brinquedos  das  meninas,  a  diversão.  Também  me  deu  a  impressão  que  os  brinquedos

direcionados para meninas, tem um ar de ingenuidade muito grande.
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Andei mais um pouco pela loja, observando o que as clientes olhavam, e ouvi uma

delas  pedindo  ajuda  da  vendedora,  na  sessão  dos  bebês,  explicando  que  procurava  um

brinquedo para menino. Observei que as vendedoras andam bastante pela loja, pois as clientes

sempre as chamam para fazer perguntas. No balcão onde se embalam os brinquedos para

presente, as vendedoras entregavam os brinquedos à embaladora avisando se era para menino

ou menina. Fiquei mais alguns minutos e encerrei a visita, que durou por volta de 50 minutos,

e segui para a manifestação contra Temer.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS INTERDISCIPLINARES

SOBRE MULHERES, GÊNERO E FEMINISMO – PPGNEIM

Atividade: Observação em loja de brinquedos
Data: 05/09/2016

Diário de campo 02

Hoje é uma segunda-feira, início de mês. Cheguei na loja às 16h. Fotografei a

frente da loja e entrei. Tinha poucas vendedoras lá, e elas andavam de um lado para o

outro atendendo as clientes, por isso preferi  apenas observar.  Uma cliente,  branca, na

faixa dos 40 anos, chegou com o filho, um menino na faixa dos 7 anos, procurando um

brinquedo para ele. Uma vendedora, negra, na faixa dos 40 anos, disse que ela deveria

olhar a sessão do meio da loja, que era a sessão dos meninos. Ela então se dirigiu com o

filho até a sessão. 

A disposição de alguns brinquedos havia mudado.  Nas quinas de cada sessão,

percebi que são dispostos brinquedos de meninos e meninas. Hoje, no lugar do violão e

da  guitarra  observados  no  diário  passado,  estavam  uma  bateria  e  um  microfone.  A

embalagem da bateria possuía a foto de um menino brincando, enquanto na embalagem

do microfone, que era cor de rosa, via-se uma menina empunhando o mesmo e olhando

sorrindo para a câmera. Na embalagem da bateria,  o menino da foto não olha para a

câmera,  parece  entretido  no  brinquedo.  Anotei  essa  observação  para  procurar  saber

depois se nas fotos que aparecem nas embalagens de brinquedo as meninas aparecem

mais encarando o observador do que os meninos.

Fui andando pelos corredores e fotografando alguns brinquedos. Parei na sessão

das meninas, e vi vários kits de consultório médico. Um dos kits possuía estetoscópio,

seringas, tesoura, curativos, entre outros instrumentos médicos, na cor azul e vermelha.

Na embalagem, estavam desenhados um menino e uma menina, ambos brancos, loiros e
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de olhos azuis.  O menino estava vestido de médico,  utilizando jaleco e estetoscópio,

enquanto a menina estava vestida com um jaleco e chapéu de enfermeira, e estava de

batom. Achei que o desenho da menina parecia um pouco sexualizado, o fato dela usar

batom e não se parecer  muito com uma criança,  associado ao fato de já  existir  uma

associação da imagem da enfermeira a fetiches masculinos, me deu essa impressão. Um

outro kit, que estava ao lado, possuía fotos na embalagem, em vez de desenhos. Aparecia

um menino e uma menina brincando, no entanto,  o menino fazia o papel do médico,

utilizando seu estetoscópio para examinar a menina, que fazia o papel da paciente. Ambas

as crianças eram brancas e loiras.

Me dirigi então à sessão de jogos, e vi uma cliente, uma mulher branca, na faixa

dos 60 anos, com um brinquedo de montar em mãos, e perguntava à vendedora já referida

anteriormente, se aquele era um brinquedo de menino ou menina. A embalagem desse

brinquedo apresentava um menino e uma menina brincando com as peças de montar,

sendo que a menina estava montando uma casinha, e o menino brincava com um carrinho

em cima de uma rampa. Ambas as crianças da foto eram brancas e loiras. A vendedora

respondeu à cliente que era unissex, porque “também vem carro nele”. A cliente parecia

continuar em dúvida, apesar de ter expressado que gostou do brinquedo. Percebi que é

comum as clientes ficarem em dúvida sobre algum brinquedo por não saberem se ele é

adequado para um gênero em específico.

Quando me virei para ir para a outra sessão, passei por uma cliente branca, loira,

na faixa dos 40 anos, acompanhada de uma menina, branca, de uns 7 anos de idade. Elas

passavam pela  sessão  dos  meninos,  e  a  menina  parou para  olhar  alguns  brinquedos,

interessada, mas a mãe a puxou pelo braço e falou “essa é a sessão dos meninos, a das

meninas  é  ali”.  A menina  então  se  deixou  levar,  mas  ainda  ficou  olhando  para  os

brinquedos deixados para trás. Mãe e filha, então, seguiram para a sessão das meninas, e

enquanto a menina olhava os brinquedos, a mãe escolhia vários da prateleira e mostrava

pra ela, perguntando se ela queria. Mostrou uma boneca, e perguntou “é essa que você

gosta?”,  e  a  menina  pegava  o  brinquedo  e  olhava.  Percebi  que  a  mãe  era  bastante

opinativa em relação aos  brinquedos,  ela  escolhia  vários  para mostrar  para a  filha,  a

maioria, bonecas. A menina parecia interessada nesses brinquedos, mas queria também

olhar os outros que estavam na estante, mas a mãe o tempo inteiro a interrompia para
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mostrar um brinquedo que ela escolheu. Isso me fez pensar se os brinquedos que aquela

menina  possuía  eram do gosto  dela  ou  do  gosto  da  mãe.  Me lembrei  de  quando  ia

comprar brinquedos com minha mãe e ela me mostrava as bonecas, perguntando se eu

queria,  dizendo que “essa é  tão linda”.  Minha mãe nunca teve brinquedos,  então ela

ficava encantada quando entrava em uma loja, principalmente com as bonecas. Parecia

que ela queria os brinquedos mais do que eu. No entanto, não parecia ser o caso dessa

mulher em questão, parecia mais uma necessidade de controle sobre as coisas da filha.

Em seguida, entrou na loja uma mulher negra, na faixa dos 35 anos, com um

menino negro, de 3 anos de idade. O menino corria pela loja olhando os brinquedos, e o

interesse  dele  se  dirigia  mais  aos  brinquedos  da  sessão  dos  meninos.  Ficou  bastante

interessado em um arco e flecha de plástico, que pelo que percebi, chamava bastante a

atenção das crianças que entravam na loja, especialmente dos meninos. Depois, viu os

bonecos do Patati e Patatá e ficou chamando a mãe para vê-los. Me apresentei à mãe e

perguntei quais os brinquedos que ele mais gostava, e ela respondeu que ele “é doido pelo

Patati e Patatá, que ele vê na televisão”. Ela falou que não ia comprar nada, só tinha

entrado para olhar porque a fila da lotérica do shopping estava muito grande. Ela olhava

alguns brinquedos, mas falou que se comprasse algum brinquedo para o filho, teria que

levar para as duas irmãs dele também. Tive a impressão de que ela queria comprar algum

brinquedo, mas sairia muito caro comprar brinquedos para três crianças ali. Ela continuou

olhando um pouco e depois saiu.

Fiquei pensando sobre o hábito de se comprar um brinquedo para cada criança da

casa,  com  exceção  dos  aniversários.  Parece  que  é  mais  importante  a  posse  de  um

brinquedo do que as possibilidades de brincadeiras que ele  proporciona.  É difícil  ver

pessoas comprando um brinquedo para ser partilhado por todas as crianças da casa, e

obviamente o fato de existir uma divisão dos brinquedos por gênero dificulta mais ainda

essa prática.

Encerrei minha visita às 17:16hs.
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Cheguei  na  loja  por  volta  do  meio-dia  e  estava  vazia.  Cumprimentei  as

vendedoras que estavam de pé na porta  da loja  e  entrei  para olhar  se  houve alguma

mudança na disposição dos brinquedos, mas a arrumação continuava a mesma do dia

anterior. Foquei na sessão dos meninos e observei que haviam vários bonecos do tipo

Playmobil, sendo que alguns deles eram de figuras femininas, como uma médica e uma

cowgirl.  Na outra estante,  tinha bonecos dos personagens de um desenho animado, a

Patrulha  Canina,  que  eram cachorros  dentro  de  helicópteros,  e  entre  eles  havia  uma

cachorrinha  rosa.  Percebi  então  que  alguns  brinquedos que  apresentavam uma figura

feminina estavam dispostos na sessão dos meninos. 

Perguntei  então  a  uma  vendedora,  negra,  na  faixa  dos  35  anos,  como  eram

arrumadas as sessões, e como elas sabiam quais os brinquedos de menino e os de menina.

Ela me falou que olhavam os brinquedos que eram de menino, como as arminhas, os

brinquedos de montar tipo lego, e os de super-heróis e colocavam na sessão dos meninos.

Me pareceu que ela achou minha pergunta um pouco sem sentido, pois para ela parecia

óbvio quais eram os brinquedos de meninos e quais os de meninas, tanto que tive que

perguntar novamente como elas escolhiam os brinquedos para compor cada sessão. Daí

eu perguntei sobre os brinquedos que tinham uma figura feminina mas estavam na sessão

dos meninos, e ela me respondeu que aqueles eram “unissex”. Perguntei porque estavam

na sessão dos meninos, e ela falou que quando o brinquedo era unissex, nas palavras dela,

“prevalecia o menino”. Percebi que nesse caso, o que definia o lugar do brinquedo na loja
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era o seu “tipo” e não a aparência. Brinquedos como Playmobil e Lego são percebidos

como de menino, por isso ficam localizados nas sessões dos meninos, mesmo que um ou

outro apresente também personagens femininas. Isso, no entanto, prejudica a visualização

desses  brinquedos  pelas  meninas,  pois  geralmente  estas,  ou  suas  mães,  se  dirigem

diretamente à sessão das meninas. 

Enquanto  eu  olhava  ainda  essa  sessão,  entrou  uma  mulher,  de  ascendência

asiática, na faixa dos 40 anos, pedindo ajuda à vendedora que respondeu minha pergunta

anteriormente  para  comprar  um  brinquedo  “para  menino”,  pois  ela  “só  entendia  de

brinquedos de menina”. A vendedora então passou a mostrá-la a sessão dos meninos.

Algum tempo depois, entrou uma outra mulher falando a mesma coisa, que ela precisava

de ajuda para escolher “um brinquedo de menino”, porque ela “só conhecia brinquedo de

menina”.

Ainda na mesma sessão, entrou uma mulher, branca, na faixa dos 30 anos, com

uma menina na faixa dos 3 anos de idade. A menina correu quando viu o brinquedo da

Patrulha Canina, e foi direto na cachorrinha dentro do helicóptero rosa. A mãe estava

olhando os brinquedos e comentou comigo sobre o preço: “Nossa, um brinquedo desse

tamanho custa 70 reais?! Se ainda fosse grandão”. Concordei, e me apresentei. Ela falou

que a  filha  dela  adorava a  Patrulha Canina.  Então ela  começou a mostrar  à  filha os

bonecos maiores desses cachorrinhos, que agarrou um deles e o abraçou. A mãe ainda

estava olhando os outros cachorrinhos, e falou “ah filha, mas esse é de menino”, e logo

depois se corrigiu: “ah, mas não tem nada a ver isso, fica com esse mesmo, não tem isso

de ser de menino ou de menina. Eu tento quebrar essa coisa nela. Ela outro dia não queria

vestir o short da escola porque era azul, e eu expliquei pra ela que não tinha isso de azul

ser só de menino”. Percebi que as mães com quem eu falei que tinham esse discurso,

eram mais  jovens,  na  faixa  dos  30  anos.  Elas  procuravam não  seguir  rigidamente  a

divisão menino/menina, no entanto, isso se restringia a alguns aspectos do brinquedo, não

era uma subversão total. Pareciam fazer um esforço para não seguir o impulso automático

de rechaçar um brinquedo porque ela era “de menino” ou “de menina”.  Ela então se

despediu de mim e foi para o caixa.

Segui andando pela loja, e passou um menino, branco, de uns 7 anos correndo

pela sessão das meninas, deu uma olhada para os lados e gritou com desdém “ah, aqui é
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de menina”, e se dirigiu à sessão dos meninos. A mãe, branca, na faixa dos 40 anos, o

seguiu tentando alcançá-lo, e quando conseguiu ele já estava com o brinquedo na mão,

que não pude ver qual era, pois a mãe o puxou e disse: “vamos logo embora, porque tudo

o que você vê, você quer”.

Fiquei  olhando  a  sessão  das  meninas,  prestando  atenção  nas  embalagens  dos

brinquedos para observar a questão das fotos, que me chamou a atenção na visita anterior.

Percebi  que  grande  parte  dos  brinquedos  dirigidos  às  meninas  apresentam  fotos  de

meninas nas embalagens. Quando são brinquedos para meninas mais velhas, a partir dos

7 anos, a maioria está olhando para a câmera e sorrindo. Nas embalagens de brinquedos

de meninos mais velhos quase não há fotos, prevalecem desenhos de super-heróis, ou

apenas  o  nome  dos  brinquedos.  Enquanto  observava  essas  diferenças  entre  as

embalagens, me surgiu a ideia de fazer um painel semântico com as fotos das estantes dos

brinquedos  de  meninos  e  meninas,  para  melhor  analisar  os  padrões  de  cada  tipo  de

brinquedo. Tirei mais algumas fotos e encerrei a visita.
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Ao chegar à loja,  procurei saber de uma vendedora porque uma Playmobil  de

princesa ficava na sessão dos meninos. Ela explicou que é porque todos os Playmobil

ficam  juntos.  Eu  perguntei  então  se  quem  comprava  o  Playmobil  de  princesa  era

geralmente menina ou menino, e ela falou que as meninas compravam, mas os meninos

compravam também, pra fazer a coleção. E falou, “Geralmente quem gosta de Playmobil

é menino, né?” Ela então se afastou para atender uma cliente e eu fui circular pela loja.

Duas mulheres na faixa dos 35 anos, brancas, estavam olhando brinquedos, e uma

delas procurava alguma coisa de Star Wars para o filho. Ela se afastou para procurar algo.

Enquanto isso a outra mulher ficou olhando os jogos e quebra-cabeças, e comentava que

ela adorava esse tipo de jogo, que ela comprava para o filho para poder brincar também.

Uma mulher, na faixa dos 40 anos entrou na loja, e enquanto eu conversava com a

vendedora, perguntou se lá vendia algum unicórnio, porque o filho dela queria um. A

vendedora  respondeu  que  na  loja  não  havia  nada  de  unicórnio  além  do  boneco  do

Pequeno Pônei. A cliente então respondeu: “Ah, não serve não, ele já tem 12 anos. Mas

ele adora unicórnio, já fui em várias lojas e não acho nada. Será que no Mundo Verde eu

encontro?” A vendedora disse que não sabia, e a cliente agradeceu e foi embora.

Na saída, parei para observar um totem que fica na entrada da loja e que fica

exibindo um vídeo com uma propaganda de um brinquedo. Trata-se de um kit com balões

de água que permite que você encha todos de vez. No vídeo, as crianças, um menino e
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uma menina, enchem os balões de água e jogam em uma vizinha que está de biquíni

tomando sol no quintal. A vizinha então se levanta, enche outros balões e começa uma

guerra de balões de água entre ela e as crianças. Me perguntei qual a necessidade de

colocar uma mulher de biquíni em uma propagada de brinquedos, em um contexto em

que esse nem era necessário.
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Cheguei  à loja de brinquedos por volta do meio-dia,  estava vazia.  Havia uma

funcionária arrumando brinquedos na prateleira na sessão dos meninos. Era uma mulher

negra,  na  faixa  dos  30 anos,  com os  cabelos  alisados e  presos.  Usava maquiagem e

argolas grandes. Reparei que todas as funcionárias utilizavam os cabelos presos, não sei

se é uma exigência da loja. Havia vários brinquedos de esporte empilhados ao lado dela,

e perguntei se os brinquedos de esporte ficavam todos nessa sessão. Ela me falou que

sim. Perguntei então se geralmente quem comprava eram meninos ou meninas, e ela me

respondeu que meninos, mas meninas também compravam. Comentei que eu reparei que

as pessoas que procuravam brinquedos de meninas geralmente iam direto na sessão de

meninas, e não procuravam muita coisa naquela sessão. Ela me confirmou que era assim

mesmo que funcionava, mas que às vezes alguma mãe via o brinquedo na sessão dos

meninos  e  comprava  pra  meninas.  Perguntei  se  era  comum  as  pessoas  comprarem

brinquedos  que  estavam naquela  sessão  para  meninas,  e  ela  disse  que  geralmente  se

comprava para meninos, mas às vezes compravam para meninas. Ela relatou que no caixa

existem embalagens para presente de meninos, na cor azul, e de meninas na cor rosa, e

que  às  vezes  alguma  cliente  chegava  com  um  brinquedo  e  as  vendedoras  já  iam

embalando de azul, e a cliente dizia que era pra menina. Ela comentou que “a gente já

tem essa ideia de que aquilo é brinquedo pra menino, né?” 

Perguntei então como ela organizava os brinquedos nas sessões, e comentei que
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tinha visto um Playmobil de Princesa, rosa, na sessão dos meninos. Ela então me disse

que realmente, por ela, ela colocaria na sessão das meninas, mas os brinquedos Playmobil

do Lego deveriam ficar juntos em uma estante única, segundo o curso de arrumação de

brinquedos. Perguntei pra ela que curso era esse, e ela me respondeu que existia um curso

de arrumação de brinquedos que as empresas forneciam para os funcionários, mas que era

opcional.  Esse  curso  ensinava  a  arrumar  as  prateleiras  de  acordo  com  o  tipo  do

brinquedo, o preço, etc. Em relação ao Playmobil e o Lego, eles deveriam ficar em uma

sessão  separada,  mas  como  aquela  loja  era  pequena,  acabava  ficando  na  sessão  dos

meninos  mesmo.  No  entanto,  ela  disse  que  os  Playmobil  de  meninas,  cor  de  rosa,

acabavam sendo colocados na sessão das meninas.

Fiquei reparando os brinquedos que ela estava arrumando, e tinham vários de jogo

de futebol, mas só com times masculinos. Comentei com ela que deveria ter a seleção

feminina  também,  até  porque  elas  jogavam  melhor  que  a  seleção  masculina.  Ela

concordou e falou:  “Na verdade tinha que ter  os dois,  né? Mas já tem vários desses

brinquedos  que  estão  vindo  para  menina  também,  aquelas  pistolas  mesmo  (falou

apontando para as pistolas  de água na sessão dos  meninos) tão começando a vir  pra

menina”.  Perguntei  a  ela  se  ela  tinha  filhos,  e  seguiu-se  mais  ou  menos  o  seguinte

diálogo:

Ela: Tenho sim, um menino.

Eu: Ele gosta de brincar de que?

Ela: Por enquanto, nada. Ele só tem três anos, nessa idade ele só quer saber de

rasgar as embalagens. Eles vão mais pela cor, pelo barulho… E você, tem filhos?

Eu: Não.

Ela: Ah, mas ainda tem tempo, você é nova. A não ser que você não queira, né?

Eu: É, eu não pretendo ter.

Ela: Oxe, não vai deixar herança não, é? É bom ter.

Eu: Ah, eu já me dou por satisfeita em brincar com os filhos das minhas amigas.

Tenho até uma amiga que teve uma bebê recentemente, em breve vou precisar comprar

algo pra ela. Quando ela nasceu, minha amiga comprou tudo rosa.

Ela: Ah, eu não ligo muito pra esse negócio de cor não, meu filho tem várias

camisas cor de rosa, acho bonito. Nessa idade não tem problema não. Claro que não vou
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deixar ele brincar de boneca, né? Quer dizer… se ele quiser brincar, ele brinca, vai ficar

puxando o cabelo das bonecas.

Essa última frase me incomodou um pouco, lembrei da ideia de algumas pessoas

que falam que quando o menino puxa o cabelo das meninas, ou xingam e provocam, é

porque  eles  gostam delas.  Na  concepção  da  minha  interlocutora,  o  filho  poderia  até

brincar com brinquedos “de menina”, mas não do mesmo jeito que uma menina brinca.

Ou seja, um menino deve brincar de uma maneira que seja condizente com um ideal de

masculinidade. Essa associação do brincar masculino com o puxão de cabelos me fez

pensar  em  como  a  violência  é  um  dos  principais  elementos  constituidores  da

masculinidade,  e  em  como  esse  comportamento  agressivo  é  estimulado  no  brincar,

mesmo quando o brinquedo não se propõe a isso.
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Cheguei à loja às 14:30, e estava vazia. As estantes estavam sendo arrumadas,

cumprimentei a funcionária com quem conversei anteriormente e fui dar uma volta pela

loja. 

Uma cliente estava escolhendo brinquedos,  me apresentei e perguntei sobre os

brinquedos que ela havia escolhido. Era branca, com os cabelos tingidos de loiro, e estava

na faixa dos 40 anos. Ela estava comprando brinquedos para seus filhos, um menino de 3

anos e uma menina de 6. Ela me disse que geralmente procura brinquedos educativos,

que  as  crianças  possam  aprender  algo.  Me  mostrou  então  o  brinquedo  que  havia

escolhido, um jogo de geografia, que possuía um mapa ilustrado. Ela disse que escolheu

ele porque era interessante a criança já ir aprendendo essas coisas mesmo antes de ver os

assuntos na escola. Ela então me mostrou o outro brinquedo, um micro-ondas na cor rosa,

e disse: “Esse aqui nem ensina nada, mas como ela já tem o fogão e a pia, vou levar esse

que ela ainda não tem.”

Logo depois, falei com uma outra cliente, negra, na faixa dos 35 anos, usava os

cabelos  naturais,  e  estava  maquiada.  Estava  olhando  as  bonecas.  Me  apresentei  e

perguntei que tipo de brinquedo ela estava procurando. Ela falou que gostava de comprar

brinquedos educativos, como jogos de montar e de encaixe, por exemplo. Ela me falou

que tem um sobrinho de 1 ano com síndrome de Down, então ela prefere brinquedos que

ensinem alguma coisa.  Naquele momento ela estava querendo comprar um brinquedo

para a sobrinha de 3 anos, e disse que queria levar uma boneca. Perguntei se ela só havia
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olhado a sessão de meninas, se geralmente quando ela ia comprar algo ela olhava todas as

sessões da loja. Ela me falou que sim, porque às vezes na sessão de meninos “tem alguns

brinquedos  de  menina”.  Perguntei  se  ela  não  comprava  também  brinquedos  como

carrinhos para as meninas, por exemplo. Ela me falou que comprava também, mas não

daqueles carros (apontou para os carros da sessão dos meninos), que quando ela achava

um carro “com formato de carro de menina” ela comprava. 

Achei  interessante  o  fato  de  a  maioria  das  pessoas  que  estão  comprando

brinquedos  enfatizarem que  procuram brinquedos  educativos,  no  entanto,  geralmente

compram bonecas e utensílios domésticos. A primeira cliente disse estar ciente de que o

micro-ondas “não ensinava nada”, mas ia levar mesmo assim. A segunda cliente também

falou que preferia os brinquedos educativos, mas ia comprar uma boneca para a menina.

Isso me leva a questionar o que seria um brinquedo educativo.  No entendimento das

clientes  e  vendedoras  com  quem  conversei,  seriam  os  brinquedos  que  estimulam  o

desenvolvimento motor e o aprendizado da linguagem. No entanto, é certo que todos os

brinquedos estão implicados em algum tipo de aprendizado. Apesar da primeira cliente

dizer que o micro-ondas “não ensina nada”, é certo que esse tipo de brinquedo exerce

uma pedagogia da sexualidade.

Cheguei à loja pela manhã, e continuava a arrumação das prateleiras. Um homem

negro, na faixa dos 30 anos, com roupa social chegou até a sessão em que eu estava

guiado pela vendedora, que estava procurando um brinquedo para mostrá-lo. Ele queria

um patinete,  e  ouvi  a  vendedora  falando  que  só  tinha  para  menino.  Ele  queria  um

patinente para menina, mas a vendedora disse que não tinham mais, que ainda ia chegar,

no momento só tinha de menino. Ela então mostrou a embalagem do patinente pra ele,

mas ele disse que ia esperar chegar o de menina.

Andei mais pela loja, e ao passar pela sessão dos jogos, a funcionária responsável

pela arrumação dos brinquedos me perguntou o que exatamente eu fazia. Expliquei pra

ela como eu olhava os brinquedos, para saber o que era considerado de menino e de

menina,  e que também fazia perguntas aos clientes,  já que a percepção do que é um

brinquedo  para  menino  e  para  menina  poderia  variar.  Ela  assentiu,  e  falou  que  se

precisasse de ajuda era só falar.
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Uma outra cliente entrou procurando uma boneca que abria e fechava os olhos,

porque a filha dela queria brincar de colocar a boneca para dormir. A vendedora informou

que não estava mais tendo bonecas que fecham os olhos, que quase todas as bonecas lá

tinham os olhos abertos, mas que tinha uma boneca bebê que já vinha com os olhos

fechados. A cliente então desistiu de comprar.

Uma senhora, branca, de cabelos grisalhos e aparentando por volta dos 65 anos

estava na sessão das meninas olhando as bonecas. Ela estava procurando um brinquedo

para dar  de presente à  neta  dela,  e  não sabia que boneca levar.  Ela  comentou que a

menina adorava Frozen, mas ela achava a boneca muito feia. Ela comentou que hoje em

dia as meninas só queriam “essas bonecas feias”, e apontou para as bonecas Monster

High. Ela falou: “As meninas hoje em dia só gostam do feio, não do belo”. Acrescentou

que achava a Barbie tão bonita, mas que as meninas só queriam aquelas bonecas feias.

Me apresentei como pesquisadora, e perguntei do que a neta dela gostava. Ela disse que

ela era apaixonada por Frozen, mas que provavelmente ela já devia ter a boneca, então

ela não sabia o que comprar. Ela ficou ainda algum tempo escolhendo, e me desloquei

para outra sessão.

 Logo depois, ela veio com uma Barbie vestida de princesa na mão, e disse que

achava que ia levar aquela mesmo, e me perguntou se eu achava que a neta dela iria

gostar,  se essas meninas ainda gostavam de Barbie.  Ela comentou que achava aquela

boneca linda, mas que as meninas de hoje em dia gostavam de coisas mais modernas.

Falei  pra  ela  então  que  havia  uma  linha  de  Barbies  mais  modernas  (vou  falar  dela

adiante). Ela então olhou as Barbies e se interessou, achou elas bonitas, e escolheu uma

Barbie branca, com cabelos pretos e lisos, vestida com uma saia vermelha e uma blusa

rosa, e com botas e chapéu pretos.

Essa linha da Barbie, chamada Barbie Fashionistas, é uma linha nova da Mattel,

fabricante  da  Barbie.  Tem  a  proposta  de  oferecer  bonecas  de  tipos  físicos  mais

diversificados, o que me parece ser consequência de uma certa pressão gerada pela crítica

de algumas mulheres feministas em relação ao padrão de beleza excludente da Barbie

Clássica. É nítido também que algumas empresas já enxergam aí um nicho de mercado,

tanto que quando houve o anúncio do lançamento dessa linha, vi vários comentários na

internet de mulheres identificadas com o feminismo super ansiosas para comprar essas
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bonecas. É um tipo de brinquedo que tem um público que vai além das crianças. As

bonecas dessa linha tem vários tipos de corpo, algumas mais gordas (mas não tanto),

estaturas diferentes, e vários tons de pele. Elas vem com roupas “da moda”, e com mais

duas trocas de roupas na embalagem. Na loja, os modelos que estavam disponíveis eram:

uma boneca negra de pele clara com cabelos loiros, longos e cacheados, uma boneca

branca gordinha e de óculos, um Ken com um tom de pele bronzeado com uma camisa

estampada e grandes óculos de grau, e uma boneca negra de pele clara, com os cabelos

tingidos de loiro e vestida com uma saia de babados, uma blusa branca e um colete de

couro por cima. Essa última boneca me chamou a atenção por apresentar um visual que

pode ser socialmente lido como lésbico. Ela possuía as laterais do cabelo raspadas, e o

cabelo, tingido de loiro, era curto e formava um topete. Cada modelo de Barbie dessa

linha tem um número correspondente, e o número desse modelo em específico era o 44.

No entanto, as vestimentas que vem na embalagem são hiperfemininas: um vestido bem

ajustado na parte de cima na cor prata, brilhante, com uma saia rodada azul claro. No

momento em que vi a boneca, me deu vontade de comprá-la, e pensei comigo mesma que

essa estratégia de marketing da Mattel realmente estava funcionando.
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Diário de campo 07

Hoje foi o primeiro dia  depois da greve dos  bancários,  e  a  loja  estava movimentada.

Comecei a observar como as pessoas escolhiam os brinquedos. Vi entrando na loja uma mulher

na faixa dos 30 anos, branca, cabelos lisos e pretos, arrumada, acompanhada de uma menina que

devia ter uns 3 anos. A menina logo notou um kit de brinquedos e a mãe falou “olha, vê se sua

avó compra para você”. A mãe seguia pela loja mostrando os brinquedos para a filha, de maneira

empolgada.  Ela  dizia  “Vamos  procurar  a  doutora?”.  Imaginei  que  ela  se  referisse à  Doutora

Briqnuedos, uma personagem de uma animação infantil. Ela olhava as bonecas e as mostrava à

filha: “Olha, esse parece a da Cachinhos Dourados! Olha, filha!”. A menina logo se interessou

por uma bonequinha bebê e a pegou para segurar, dizendo que ela parecia a “Peguinha”. A mãe

concordou: “é, parece a Peggy”. Assim seguiram pela sessão das meninas.

Logo após, entrou um grupo de pessoas, um casal de idosos, brancos e de classe média, e

mais  uma  outra  senhora.  Estavam  procurando  patins  para,  eu  suponho,  a  neta  do  casal.  A

vendedora mostrou os patins para meninas, mas eles se decidiram por um patinete, por ser mais

seguro, já que a menina tinha 6 anos. Depois de decidir pelo patinete, decidiram que teriam que

levar um brinquedo para “Marina” também, que tinha quatro anos. A vendedora perguntou o que

eles queriam comprar, e uma das mulheres falou: “algo barato”. O homem, no entanto, disse que

não podia ser tão barato. Dirigiram-se de volta à sessão das meninas e começaram a escolher

brinquedos com a ajuda da vendedora. A vendedora sugeriu um brinquedo da Baby Princess, que

são  bonecas  das  princesas  da  Disney  bebês.  Elas  não  quiseram  e  continuaram  olhando  os

brinquedos. Uma das mulheres escolheu um kit de princesa, com uma bolsa, presilha de cabelo e
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pulseiras. A vendedora no entanto estava mostrando um outro brinquedo, um kit de boneca com

acessórios. O homem então falou: “Vou levar esse, porque é mais caro”. Achei isso interessante,

pois  foi  a  segunda vez  na  loja  que  ouvi  um homem utilizando o preço  do brinquedo como

principal parâmetro para a compra. O primeiro, procurava um brinquedo barato, e este utilizou

como fator de decisão o preço maior.

Fui para a sessão dos meninos, e lá estava um homem, branco, na faixa dos 40 anos,

vestido com uma camisa social, acompanhado de um menino que devia ter uns 5 anos, branco,

com os cabelos penteados para o lado. Me pareceu que pertenciam a uma classe média alta. O

menino olhava bastante empolgado para os brinquedos, e mostrava ao pai, ao passo que este mal

levantava os olhos do celular. O menino estava olhando os brinquedos da Patrulha Canina, e

apesar  de existir  um brinquedo que é uma cachorrinha entre  os  personagens,  o  menino nem

olhava pra ele. Depois ele viu a prateleira com os heróis e começou a mostrá-los para o pai,

bastante empolgado. Ele conhecia o nome de todos os heróis, e o pai falava o nome de alguns

também. O pai continuava absorto no celular, enquanto o filho solicitava sua atenção. No entanto,

de  vez  em quando ele  levantava  os  olhos  do celular  e  fazia  algum comentário  sobre algum

brinquedo  que  ele  achava  legal.  O menino  foi  até  a  prateleira  onde  estavam as  pistolas  de

brinquedo e passou um tempo observando-as e fazendo perguntas ao pai sobre o funcionamento

delas.  Depois  ele  perguntou  onde  é  que  tinha  LEGO.  O pai  perguntou  à  vendedora,  que  o

informou,  e  os  dois  se  dirigiram para  a  sessão  dos  brinquedos  LEGO. O pai  parou por  um

momento de olhar o celular e se empolgou com os brinquedos também, mostrando os LEGO de

heróis ao filho. Avistou um que era uma moto de policia, e o mostrou ao filho, empolgado: “Pô,

esse  aqui  é  massa,  filho!”.  O  menino  olhava  vários  tipos  de  LEGO.  No  entanto,  seu  olhar

praticamente não se dirigiu aos brinquedos LEGO destinado a meninas, que tinham a embalagem

rosa.  Ele  olhava  empolgado  para  todos  os  outros,  mas  esses  LEGO rosa,  era  como se  não

existissem para ele. Ele saiu da sessão e ficou interessado em uma luva de boxe, e tentava chamar

a atenção do pai. O pai se afastou para outra sessão para falar ao telefone, indo parar no corredor

das meninas.  O homem falava alto ao telefone,  e pelo que pude perceber, ele era médico.  O

menino estava no meio da sessão das meninas, e olhava ao redor como se tivesse perdido, não

fixou o olhar em nenhum brinquedo. Quando o pai terminou de falar ao telefone, seguiram de

volta à sessão dos meninos, onde ele voltou a olhar as coisas, empolgado.

Foi interessante observar a interação dessas pessoas com as crianças na loja. Tanto a mãe
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e a filha como pai e o filho participavam ativamente na escolha dos brinquedos dos filhos, por

meio  de demonstração de aprovação.  Imagino que  a  validação de um brinquedo de maneira

enfática pelos pais tenha uma influência grande na construção dos gostos das crianças. Tanto a

mãe da menina quanto o pai do menino mostravam os brinquedos que gostavam para os filhos de

maneira bastante empolgada. Em relação ao menino, percebi que mesmo sendo tão novo, já havia

uma  construção  bastante  consolidada  acerca  dos  seus  gostos.  Seu  interesse  de  dirigia  aos

brinquedos considerados masculinos, o que o empolgava eram os heróis, as pistolas, as luvas de

boxe. Os brinquedos direcionados a meninas eram praticamente invisíveis ao seu olhar.
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