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Reconstituir a infância expressa no 

brinquedo é reconstituir o mundo real com 

seus valores, modos de pensar e agir e o 

imaginário presente no criador do objeto. 

(Tizuco Morchida Kishimoto, 1994) 
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Os brinquedos, industrializados ou não, fazem parte do mundo das crianças. Um 
simples objeto pode ser transformado em brinquedo no desenrolar das brincadeiras, 
conforme a imaginação de cada criança. Contudo, ao atentar para os brinquedos 
industrializados, não nos deparamos apenas com sua imagem material, nela estão 
inscritas também as imagens que os fabricantes têm de si mesmos e das crianças. 
Certamente, os brinquedos ofertados seguem os ditames da cultura, para que sejam 
aceitos e adquiridos por seus consumidores. Desse modo, ao percorrer catálogos de 
brinquedos, nos deparamos com um direcionamento do brincar de meninas e 
meninos, visto que nossa cultura é marcada por um modelo binário de gênero. A 
distinção de gênero realizada antes mesmo de uma criança nascer é responsável pela 
educação diferente de meninas e meninos. Nesse processo, feminilidades e 
masculinidades alternativas são marginalizadas, tornam-se alvo de preconceitos. A 
presente dissertação buscou discutir as relações de gênero que se apresentam em 
catálogos de brinquedos de uma fábrica do sul do Brasil, no período de 2009 a 2015. 
Considerando as mudanças já ocorridas nas relações de gênero em nossa sociedade, 
procurou-se observar o que já vinha se modificando na produção e oferta de 
brinquedos. Utensílios domésticos e blocos de encaixe caracterizam a maioria dos 
produtos ofertados. No decorrer do período abordado, foram observadas algumas 
modificações, principalmente na indicação de gênero apresentada pelos brinquedos. 
Os blocos de encaixe, com temáticas predominantes de corridas de carros, guerras, 
segurança pública, obras na cidade, meios de transporte e robôs, são ofertados, de 
início, apenas para meninos. Já os utensílios domésticos, inicialmente indicados 
apenas para meninas, adentram, aos poucos, o território masculino. É apenas a partir 
do catálogo de 2013 que todos os brinquedos passam a ser indicados para eles e para 
elas. Mas o que isso representa? Uma ampliação de possibilidades para o brincar das 
crianças e, ao mesmo tempo, um binarismo camuflado. Cores, modelos e temáticas 
são mantidas. Aos meninos já é “permitido” o ambiente feminino, e, da mesma forma, 
as meninas já são “autorizadas” a percorrer o ambiente masculino. Diante deste 
cenário, é possível notar uma demarcação do feminino e do masculino. No entanto, 
alguns lançamentos trazem outras mudanças passíveis de análise. Os blocos de 
encaixe ganham agora novas cores e possibilitam outras histórias, com tons de rosa 
e roxo compondo cenários considerados femininos. No mesmo sentido, em 2015, 
parte da cozinha é lançada fora da tradicional combinação de rosa, branco e roxo, traz 
agora cores “neutras”, mais convidativas aos meninos. Por fim, considera-se que a 
oferta de brinquedos já vem borrando suas fronteiras de gênero. Mas, mudanças não 
ocorrem repentinamente, visto que, em meio a tantos mecanismos reguladores, a 
oferta de brinquedos é apenas um deles.  
 
Palavras-chave: Relações de gênero. Brinquedos. Crianças. 
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Toys, industrialized or not, are part of the world of children. A simple object can be 
transformed into toy in the course of play, as the imagination of every child. However, 
to pay attention to industrialized toys, we face not only their material image, they also 
recorded the images that manufacturers have of themselves and children. Certainly, 
offered toys follow the dictates of culture, to be accepted and purchased by consumers. 
Thus, to go toys catalogs, we came across a direction of play of girls and boys, since 
our culture is marked by a binary model of gender. The gender difference performed 
even before a child is born is responsible for different education of girls and boys. In 
this process, alternative femininity and masculinity are marginalized, they become 
prejudices target. The present dissertation aimed to discuss gender relations which 
are in toy catalogs of a factory in southern Brazil, from 2009 to 2015. Considering the 
changes that have already occurred in gender relations in our society, we tried to look 
at what had already been changing in the production and supply of toys. Household 
items and plug-in blocks characterize most of the products offered. During the covered 
period, it was observed some changes, especially in gender indication presented with 
the toys. The plug-in blocks, with predominant theme of car racing, wars, public safety, 
works in the city, transport means and robots, are offered at first only for boys. Already 
household items, initially indicated only for girls, they enter gradually the male territory. 
It is only from the 2013 catalog that all toys are now given for girls and boys. But what 
does it represent? A broadening of possibilities for the play of children and at the same 
time, a camouflaged binary. Colors, designs and themes are held. To the boys are 
already "allowed" the female environment, and, likewise, the girls are already 
"authorized" to go the male environment. In this scenario, you can see a demarcation 
of the female and male. However, some launches bring other changes analyzable. The 
plug-in blocks now earn new colors and allow other stories, with pink and purple 
composing scenarios considered feminine. Similarly, in 2015, part of the kitchen is 
posted out of the traditional combination of pink, white and purple, now brings "neutral" 
colors, more inviting to the boys. Finally, it is considered that the supply of toys is 
already blurring their gender boundaries. But changes do not occur suddenly, seeing 
that, among many regulatory mechanisms, the supply of toys is just one of them. 
  
Key words: Gender relations. Toys. Children. 
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 INTRODUÇÃO   
   

 O contagiante mundo infantil é capaz de nos transportar a uma outra dimensão, 

onde a razão das emoções do mundo adulto ainda não consegue penetrar. As 

brincadeiras das crianças despertam a curiosidade de saber o que há nesse mundo 

mágico onde a vida é um faz-de-conta. E nesse faz-de-conta, onde tudo é possível, 

objetos diversos são transformados em brinquedos, os quais variam de acordo com o 

contexto da brincadeira, com as histórias que são vivenciadas e os personagens que 

são criados.  

 No entanto, não podemos fazer-de-conta que esse mundo mágico está imune 

às inúmeras influências do mundo adulto. A infância já se tornou alvo de diversos 

olhares, campo de disputa de verdades provisórias, onde as crianças se constituem 

como meros objetos de estudo, nem sempre são consideradas sujeitos em suas 

trajetórias. Mas, aqui, não venho lamentar a passividade com que a infância e as 

crianças, muitas vezes, são tratadas, procuro, ao invés disso, olhar para um dos 

mecanismos que influenciam essa dimensão infantil, os brinquedos. 

 Ao adentrar campos de pesquisa, inúmeros olhares podem ser lançados, cada 

um capaz de produzir diferentes reflexões, possibilitando a criação de distintas obras.  

Uma obra é sempre melhor compreendida quando se conhece sua autoria, sua 

origem, quem a criou, onde se encontrava, quais eram seus interesses. Portanto, 

inicio essa dissertação contando um pouco sobre minha trajetória até chegar ao objeto 

pesquisado.  

Ao longo da graduação em Educação Física (bacharelado e licenciatura), 

realizada na Universidade Federal do Paraná, no período de 2006 a 2012, muitos 

foram meus interesses por diferentes assuntos referentes à área. Primeiramente, 

alguns esportes me fascinavam, principalmente o atletismo e a natação, em seguida 

a competição já não me agradava, a música e seus movimentos passaram a ser mais 

atraentes. As discussões do movimento estudantil, desde o primeiro ano de faculdade, 

muitas vezes se mostraram mais interessantes do que as disciplinas acadêmicas. No 

decorrer desse período, trabalhei em duas escolas particulares, uma de educação 

infantil e outra de ensino fundamental, dando aulas de inglês, futebol e ginástica. 

Acredito que foi através de minha inserção nessas escolas que algumas inquietações 

começaram a surgir.  
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Na escola de educação infantil, onde permaneci por seis anos, comecei 

ensinando inglês e, quando o professor de futebol saiu, fiquei também em seu lugar. 

Porém, as aulas de futebol eram destinadas apenas aos meninos, enquanto as 

meninas participavam da aula de informática e, em outro dia da semana, os meninos 

faziam aula de informática, enquanto as meninas participavam da aula de ballet, com 

outra professora. Além dessa divisão, no cotidiano da escola, outros detalhes já me 

incomodavam em relação ao tratamento distinto dado às meninas e aos meninos. 

Essas observações resultaram em minha monografia de conclusão do bacharelado 

em Educação Física, em 2010. No entanto, não tinha tido, até o momento, nenhuma 

disciplina relacionada a gênero e sexualidade, tendo contato com essa temática 

apenas durante a realização da monografia e, em seguida, em grupos de estudo e 

eventos, e ao cursar as disciplinas da licenciatura. 

Na escola de ensino fundamental trabalhei com aulas de inglês, no período de 

2010 a 2012, com turmas de 1º a 5º anos, onde sempre aproveitava para questionar 

as diversas padronizações que apareciam nos livros das crianças, em relação à 

família, pessoas, cores, roupas, brinquedos. Lembro também que, nas festas juninas 

realizadas na escola, todas as crianças ganhavam um brinquedo ao final da festa, 

mas estes não eram separados apenas por turmas, mas principalmente entre meninos 

e meninas. Estas ganhavam, geralmente, agendas, diários de princesas, canetas 

coloridas e, no máximo, um jogo de damas e trilha, enquanto os meninos ganhavam 

raquetes de pingue-pongue, jogos de xadrez, damas e trilha, pega-varetas, cubo 

mágico, pipa e até jogo de sinuca ‘infantil’. Questionava então, com as próprias 

crianças, se elas achavam justa essa divisão entre meninas e meninos, e, muitas 

vezes, pareciam nunca ter pensado sobre o assunto. 

Partindo dessas experiências, fui me envolvendo cada vez mais com essas 

discussões e, durante os dois últimos anos da faculdade – 2011 e 2012, participando 

também do PIBID1, onde trabalhávamos as relações de gênero e sexualidade no 

contexto escolar, sempre anotava o que poderia ser interessante para uma pesquisa 

de mestrado. Dentre as anotações mais recorrentes estavam os brinquedos, os outros 

significados que poderiam ter, diferente daquilo que aparentavam ser.  

 Já no mestrado, a partir de algumas observações em uma loja de brinquedos, 

em Santa Maria – RS, pareceu-me evidente a intencionalidade na diferenciação da 

                                                           
1 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – CAPES/UFPR 
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infância de meninas e meninos, no que se refere à apropriação de diferentes formas 

de brincar. De um lado da loja, como destacou a vendedora, estavam os brinquedos 

para as meninas e, do outro lado, os brinquedos para os meninos. Ao observar mais 

atentamente os brinquedos “para as meninas”, em meio à confusa uniformidade das 

cores, que se combinavam entre tons de rosa, branco e lilás, percebi a existência de 

uma seção de brinquedos que reproduziam quase que exclusivamente o ambiente 

doméstico. Ao contrário, os brinquedos “para os meninos” provocavam a sensação de 

liberdade, onde as cores e os chamados das embalagens criavam um clima de 

aventuras. Diante deste cenário, nada surpreendente até então, me deparei com uma 

embalagem de um fogão de brinquedo, em proporções reais para o tamanho das 

crianças, fabricado pela Empresa X2, onde apareciam uma menina e um menino 

brincando juntos. Por outro lado, nenhuma embalagem foi encontrada com imagens 

de meninas em meio aos brinquedos “de meninos”. Aos poucos atentei para os 

detalhes dos chamados de outras embalagens, de marcas diversas, observando que, 

apesar da presença de alguns meninos, sempre acompanhados das meninas, em 

algumas embalagens, a maior parte dos brinquedos que representam o ambiente 

doméstico ainda apresentavam um direcionamento quase exclusivo às meninas.  

 Mas, o que é, afinal, o brinquedo? Tizuco Morchida Kishimoto (1999) o 

conceitua como o objeto suporte da brincadeira. Para Gilles Brougère (2010), o 

brinquedo é considerado um objeto cultural que possui significados e representações 

que podem ser variados de acordo com a cultura, o contexto e a época no qual estão 

inseridos. Walter Benjamin (1984) afirma que através dos brinquedos podemos 

compreender como os adultos se colocam em relação ao mundo das crianças. 

Conforme Paulo de Salles Oliveira (1986, p.9), o brinquedo constitui-se em um 

“instrumento ímpar para se captarem aspectos peculiares do modo pelo qual a 

sociedade é pensada, reproduzida, figurada, representada simbolicamente”. Partindo 

dessas considerações sobre o brinquedo, podemos pensar em sua trajetória ao longo 

da história, em suas modificações e suas permanências, relacionando essas 

características com o percurso da sociedade. 

 Os brinquedos fazem parte do mundo das crianças, constituem cenários e 

personagens nesse mundo de fantasias, porém, podem acabar limitando a 

imaginação de meninas e meninos, ao serem direcionados para elas ou para eles. A 

                                                           
2 Refiro como Empresa X a fábrica de brinquedos tomada como foco desta pesquisa, a fim de não 
expor sua identidade, conforme solicitação da empresa. 
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distinção de gênero realizada antes mesmo de uma criança nascer implica na 

formação desigual de meninas e meninos, ou melhor, de crianças que, por meio de 

um árduo processo generificador se constituem enquanto meninas e meninos, futuras 

mulheres e homens. No entanto, partindo das considerações de Clarice Cohn (2005) 

e Michel de Certeau (1998), a criança não é um adulto em miniatura, alguém que 

apenas incorpora a cultura que lhe é transmitida, ela também tem um papel ativo na 

constituição das relações em que se engaja, produz cultura a partir de suas “maneiras 

de fazer”, ao se reapropriar de espaços e objetos, ressignificando-os de acordo com 

seus interesses. Sendo assim, esse processo generificador acaba indo de encontro 

ao papel ativo das crianças, ao limitar possibilidades distintas para meninas e 

meninos. 

 O modelo binário de gênero é responsável por marginalizar feminilidades e 

masculinidades alternativas. Ao defender a desconstrução da lógica binária, Daniela 

Finco (2005, p.15) argumenta que, “enquanto os brinquedos e brincadeiras estiverem 

sendo associados a significados masculinos e femininos, que hierarquizam coisas e 

pessoas, estaremos apresentando a meninos e meninas significados excludentes”. 

No entanto, a produção e oferta de brinquedos ocorrem dentro dessa lógica binária, 

seguem padrões de cultura que geralmente cristalizam verdades, deformando e 

excluindo quem não se enquadra ao esperado culturalmente. Segundo Ligia Mefano 

(2005, p.26), desde o início da colonização brasileira, “as diferenças marcadas pela 

distribuição de renda e de poder fizeram surgir infâncias distintas para classes sociais 

também distintas”. Ao olharmos para as construções de gênero ao longo da história, 

acrescento que as diferenças marcadas pelo sexo biológico das crianças também 

contribuiu, e ainda vem contribuindo, para o surgimento e manutenção de infâncias 

distintas entre meninas e meninos. 

Partindo do cenário atual, onde já encontramos inúmeras transformações nas 

relações de gênero, onde o masculino e o feminino já demonstram maior flexibilidade, 

os catálogos de brinquedos se mostram campo fértil para compreendermos se e como 

essas transformações sociais vêm se apresentando na produção e oferta dos 

brinquedos e, com isso, implicando na formação das crianças. Nesse momento, 

alguns questionamentos começam a surgir. Afinal, como os fabricantes decidem os 

brinquedos a serem produzidos, em relação a essa distinção de gênero? Como as 

transformações sociais no campo de gênero são consideradas pelos fabricantes de 

brinquedos? Quais são os discursos envolvidos nas decisões dos brinquedos a serem 
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fabricados? Esses e outros questionamentos me levaram a buscar os catálogos da 

Empresa X, uma fábrica de brinquedos do sul do Brasil. A partir daí, delineou-se o 

problema da pesquisa: como as relações de gênero vêm sendo retratadas nos 

catálogos de brinquedos da Empresa X, no período de 2009 a 2015? 

Trago como objetivo traçar um histórico das relações de gênero que se 

apresentam na produção e oferta de brinquedos da Empresa X, nos últimos sete anos. 

Partindo desse objetivo geral, pretendo observar as transformações ocorridas na 

produção e oferta de brinquedos dessa fábrica no período abordado, bem como, 

discutir a relação do contexto social sobre os brinquedos produzidos, no que se refere 

às relações de gênero e, por fim, problematizar a construção do feminino e do 

masculino. Para alcançar tal intento, me proponho a realizar uma análise das imagens 

de brinquedos apresentadas nos catálogos, me aproximando das ideias de semiologia 

dos discursos sociais, de Inesita Araújo (2000), e da análise semiótica de imagens 

paradas, de Gemma Penn (2002). 

 No primeiro capítulo, Onde estamos e para onde vamos?, procuro mostrar o 

cenário da pesquisa, contextualizar o objeto. Discorro brevemente sobre a 

industrialização de brinquedos no Brasil, abordando o histórico da Empresa X e sua 

relação com o mercado de brinquedos. Neste ponto, delimito os catálogos que serão 

utilizados para análise, mostrando a crescente presença dos brinquedos na trajetória 

da Empresa X. Por fim, trago o mapa com o percurso metodológico a ser traçado, a 

fim de alcançar os objetivos propostos.  

 Em seguida, o capítulo Sobre crianças, brincadeiras e brinquedos, aborda a 

importância do brincar para as crianças, não desconsiderando a brincadeira em outras 

fases da vida, mas atentando, aqui, para as crianças. Em meio à discussão, 

problematizo a formação distinta de meninas e meninos, que também perpassa o 

brincar. Trago para o debate, então, os brinquedos, com foco para os industrializados, 

tratados como produção cultural para a criança. E, por fim, a discussão sobre a 

delimitação do brincar de meninas e meninos vem conversar com a obra 

“Estabelecidos e Outsiders” de Norbert Elias e John Scotson (2000). 

 O terceiro capítulo, Verdades Provisórias, traz uma apresentação dos estudos 

de gênero. Neste momento, venho problematizar o binarismo existente, não 

procurando dar uma resposta aos questionamentos levantados, mas apenas colocar 

em questão aquilo que está dado, mostrando as hierarquias de gênero como 

problemáticas. Através da discussão sobre a divisão sexual do trabalho, aponto as 
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últimas transformações em relação à participação das mulheres na sociedade, 

problematizando a desvalorização sofrida pelas atividades consideradas femininas. 

 Um cenário de muitas peças é o capítulo responsável por abrir caminho para a 

análise dos catálogos. Primeiramente, apresento o posicionamento da Empresa X 

frente às questões colocadas pela pesquisa, em seguida, demonstro um panorama 

geral dos brinquedos nos catálogos de 2009 a 2015, apontando as permanências e 

modificações ocorridas nas linhas de brinquedos neste período. Dois pontos de 

análise ganham destaque, a linha de brinquedos “Casinha Flor”, e as temáticas dos 

blocos de encaixe. 

 No quinto e último capítulo, Retratos e suas sombras, os catálogos são 

discutidos em três períodos distintos, cada um demonstrando o que traz de singular. 

De 2009 a 2012, faço uma descrição daquilo que se propõe como masculino e como 

feminino através dos brinquedos ofertados. Nos catálogos de 2013 e 2014, será que 

as possibilidades de brincar se ampliam para meninas e meninos, ou será que nos 

deparamos com um binarismo camuflado? E, por fim, com base no catálogo de 2015, 

busco discutir a problemática das cores. 

No decorrer do texto, trabalho com as ideias de Penn (2002, p.324), que, em 

determinado momento, nos traz a oportuna colocação de que “O ato de ler um texto 

ou uma imagem é, pois, um processo interpretativo. O sentido é gerado na interação 

do leitor com o material”. Tal afirmação demonstra a possibilidade de diversas 

interpretações acerca de um mesmo ponto em análise. A presente pesquisa não deixa 

de ser exemplo dessa pluralidade, visto que apresenta um olhar sobre o tema 

desenvolvido, uma interpretação, em meio a tantas possíveis, acerca das imagens 

dos brinquedos em questão. Nesse sentido, cabe pincelar o conceito de “estilo de 

pensamento”, desenvolvido por Ludwick Fleck (2010, p.110), um estilo de pensamento 

é a “disposição para uma e não para outra maneira de perceber e agir”. De acordo 

com o pensamento desse autor, Carlos Alvarez Maia (2012, p.71) aponta que, “Os 

objetos e fatos no mundo estão inscritos no registro simbólico e possuem sentidos 

dados por sujeitos”, não se restringindo, desse modo, aos aspectos materiais. A 

percepção do mundo ao nosso redor é dada pelo estilo de pensamento ao qual nos 

identificamos, visto que 

Cada estilo de pensamento fornece uma determinada capacidade e 
possibilidade para ver, agir e sentir os acontecimentos; para ver, agir e sentir 
o mundo. [...] A materialidade está acoplada ao espaço simbólico das 
significações dadas pelos estilos de pensamento. (MAIA, 2012, p.71)  
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Partindo de tal entendimento, é possível compreender que a presente pesquisa 

tem como base um dado estilo de pensamento, ancorado em autoras e autores, em 

uma determinada visão de mundo, de acordo com o contexto em que me encontro 

inserida no momento. Desse modo, não trago aqui verdades absolutas, 

inquestionáveis, mas sim, um olhar único, que em breve poderá se modificar, pois, 

conforme me falou um professor, certo dia, “Nada na vida é permanente, exceto a 

mudança”. 

 Proponho então, que a leitura do texto que segue seja encarada como uma 

brincadeira3, onde eu me proponho a olhar e interpretar e, em seguida, você observa, 

será que vê o mesmo que eu? O que mais poderia acrescentar nessa interpretação? 

Esse trabalho não traz algo sólido, impossível de tomar outras formas, ao contrário, 

cada olhar aqui lançado é capaz de criar novas interpretações, de moldar outras 

discussões. Portanto, convido para que entre nessa “brincadeira” sem se preocupar 

com as regras, pois estas são criadas conforme necessidades reais, brincadeiras 

regradas em excesso perdem o encanto, brincadeiras devem ser moldadas enquanto 

acontecem, nem antes, nem depois, devem fluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Considerando que a brincadeira é uma das formas de nos situarmos diante do mundo real. 
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1. ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS? 
 

É caminhando que se faz o caminho. 
(Sérgio Britto, 2003) 

 

1.1 Em que cenário nos encontramos? 

 

 Neste capítulo procuro apresentar o cenário da pesquisa, contextualizar o 

objeto. Trago aqui alguns apontamentos sobre a industrialização de brinquedos no 

Brasil, abordando o histórico da Empresa X e sua relação com o mercado de 

brinquedos. 

Por volta dos anos 1930, em um contexto de crise, o então presidente do Brasil, 

Getúlio Vargas, apostou na industrialização do país. Com o incentivo do Estado, a 

produção industrial brasileira, que era constituída de pequenos estabelecimentos 

produtores para mercados locais, se intensificou e se diversificou e, foi nesse período 

que surgiram as primeiras indústrias de brinquedos no Brasil. Além de diversificar a 

produção dos brinquedos, a industrialização também influenciou o artesanato. 

Segundo Oliveira (1989, p.28),  

 
Muitos dos artesãos profissionais foram levados a reproduzir ao máximo suas 
criações de maior aceitação no mercado como última tentativa de 
sobrevivência em face do domínio do brinquedo industrializado. Nesses 
casos, que não foram poucos, a atividade artesanal perdeu muitas de suas 
características. 

 

A subordinação do brinquedo ao dinheiro também é apontada por Oliveira 

(1989, p.30) como consequência de sua industrialização. Para o autor, “o uso e a 

posse do brinquedo passam a depender do fato de se ter ou não dinheiro para comprá-

lo”. Nos deparamos, então, com diversos impactos provocados pela industrialização 

de brinquedos, os quais, atualmente, passam quase sempre despercebidos. 

Em sua pesquisa, Mefano (2005, p. 86) aponta que “Os primeiros brinquedos 

industrializados de que se tem registro foram os trens, os jipes e os carrinhos e aviões 

fabricados pela ‘Metalúrgica Matarazzo S/A – Metalma’, pertencente ao empresário 

italiano Ciccillo Matarazzo”. Nesse momento, o plástico ainda não tinha um lugar na 

produção dos brinquedos. Segundo Oliveira (1989, p.27), “A indústria de brinquedos, 

que a princípio ocupou-se em transformar materiais como madeira, tecido, chumbo e 

lata, sofreu imensas modificações após a II Grande Guerra, ao incorporar variados 
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tipos de plástico como matéria-prima de brinquedos”. A Empresa X, foco desta 

pesquisa, foi fundada em 1947, na região sul do Brasil, para suprir o mercado escolar, 

com produtos manufaturados de madeira. A primeira expansão da fábrica ocorreu em 

1961 e, em 1967 houve a aquisição da primeira máquina injetora, o que levou a 

empresa a trabalhar com itens de plástico. Porém, segundo informações do setor de 

marketing da empresa, foi apenas em 1990 que começaram a ser fabricados os 

primeiros brinquedos de plástico. Conforme aponta Oliveira (1989), o uso do plástico 

contribuiu para a artificialização dos brinquedos, interferindo na relação brinquedo-

criança. Enquanto, para a indústria, o plástico foi sinônimo de “barateamento da 

matéria-prima, adaptando-se de forma prática e rentável à era das máquinas. [...] Para 

a criança, o aproveitamento dos plásticos em brinquedos veio artificializar as 

brincadeiras, tanto quanto se artificializaram as relações sociais.” (OLIVEIRA, 1989, 

p.27).  

Com o crescimento capitalista impulsionado pelo Estado, complexificou-se 

cada vez mais a sociedade de classes, o que foi superando aos poucos, desde os 

anos 1970, o Estado desenvolvimentista que, conforme aponta Eli Diniz (1997), entrou 

em crise em meio a um processo mais amplo de desestabilização, a grande crise da 

dívida externa dos anos 80. Esta, de acordo com Luiz Carlos Bresser-Pereira e 

Daniela Theuer (2012, p.813), “fragilizou os países latino-americanos e abriu espaço 

para o consenso de Washington e para a volta do Estado liberal-dependente”. A crise 

do Estado nos anos 80, segundo Brasilio João Sallum Jr. (1995), foi impulsionada 

pelas pressões desencadeadas pelo sistema capitalista internacional sobre a 

economia nacional, e pelo crescente aumento da complexidade da sociedade que 

restringiu a capacidade de controle por parte do Estado, apresentando, segundo o 

autor, um impacto decisivo na crise do regime militar autoritário, nas mudanças das 

relações entre Estado e sociedade e na sucessão presidencial. Para Sallum Jr. (1995), 

é a crise do Estado a base da instabilidade econômica dos anos 80 e 90. 

Bresser-Pereira e Theuer (2012) afirmam que a transição de um regime 

autoritário para a democracia, em muitos países latino-americanos, se deu nesse 

contexto de crise e instabilidade. No caso do Brasil, foi apenas em 1985 que se 

consolidou a democracia, sendo apenas em 1989 a retomada das eleições 

presidenciais. Porém, a dificuldade para enfrentar a crise, levou o Estado 

desenvolvimentista a perder apoio social, e, em 1991, sob a presidência de Fernando 

Collor de Mello, o Brasil se submeteu ao consenso neoliberal de Washington.  
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Os anos 1990 foram considerados anos neoliberais da América Latina, 

marcados pela abertura do mercado brasileiro. Nesse período, o presidente Fernando 

Collor iniciou um processo de privatização das empresas estatais a fim de reduzir o 

controle do Estado sobre as questões econômicas e comerciais, bem como de 

melhorar a credibilidade internacional do país. Com isso, as tarifas de importação 

foram reduzidas, o que acarretou um aumento das importações de brinquedos, 

principalmente vindos da China. Com isso, a Empresa X entrou em crise, perdendo 

mais da metade do mercado de brinquedos. Diante desse cenário, a Abrinq4 – 

Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos – exigiu aumento dos impostos 

sobre a importação de brinquedos, e em julho de 1996 foi aprovada pelo Governo a 

salvaguarda permitida pela Organização Mundial do Comércio – OMC, que elevou as 

alíquotas de importações de 20% em 1995 para 70% em 1996. Em 1999, essa 

salvaguarda foi prorrogada até 2003, por se considerar que as importações ainda 

ameaçavam ou causavam danos graves à indústria nacional.  

O Gráfico 1, abaixo, demonstra a variação das alíquotas de importação no 

período de 1991 até 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

    
   
  
           Fonte: ABRINQ 
 

 

Outro gráfico (Gráfico 2), também publicado pela Abrinq, nos mostra a variação 

das exportações e importações de brinquedos no período entre 1993 e 2000, o que 

pode ser observado paralelamente às variações das alíquotas de importação 

disponíveis no gráfico anterior. O período entre 1994 e 1995 marcado ainda pela 

                                                           
4 Abrinq. Disponível em: <http://www.abrinq.com.br/>. Acesso em: 13 set. 2013. 

Gráfico 1 – Evolução das alíquotas de    
         importações brasileiras de brinquedos. 

http://www.abrinq.com.br/
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queda acentuada das alíquotas de importação, demonstra um aumento significativo 

das importações de brinquedos. Este cenário começa a se inverter no ano seguinte, 

em 1996, quando as alíquotas de importação são elevadas de 20% a 70%, mediante 

a aprovação da salvaguarda pelo OMC. Nesse momento, observamos uma contínua 

redução nas importações de brinquedos, que se mantém até 1999. Nesse mesmo 

gráfico, podemos perceber que as exportações de brinquedos, embora tenham sofrido 

uma queda de 1995 para 1996, quando as alíquotas de importação estavam em seu 

grau mais baixo, passam a apresentar um aumento contínuo a partir de 1996. No 

entanto esse aumento ainda não supera as importações de brinquedos no período 

abordado, conforme apresenta o Gráfico 2. 

 

 

 

 

   

 

 

 

    
      
       Fonte: ABRINQ 
 

 

Nesse período, empresas transnacionais, lideradas pela Mattel, alegavam que 

a salvaguarda era desnecessária, pois a desvalorização do Real era suficiente para 

retrair importações. De acordo com Ana Heloísa Segatta e Carlos Racy (2004), essas 

empresas argumentavam que a salvaguarda comercial, além de encarecer os 

produtos importados, reduzindo seu consumo, era responsável por diminuir a 

concorrência interna do país, de maneira que as empresas nacionais poderiam manter 

altos os preços de seus produtos. Da mesma forma, segundo a autora e o autor, a 

sociedade também estava contra a salvaguarda comercial. Cada parte em jogo – 

sociedade, empresas nacionais e transnacionais – buscava seus interesses, 

procurando influenciar as ações estatais. No entanto, a salvaguardo foi renovada outra 

vez, tendo fim apenas em junho de 2006.  

Gráfico 2 - Balança Comercial do setor de brinquedos 
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De acordo com o Relatório Indústria de Brinquedos, da Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial – ABDI, de agosto de 2011, a produção brasileira de 

brinquedos, além de ser vendida no país, uma parte é destinada ao mercado externo, 

com predomínio de mercados de países da América Latina e, em menor medida, da 

África e da União Europeia. Segundo a Abrinq, as principais empresas brasileiras no 

setor de brinquedos são a Líder Brinquedos, Grow, Elka, Bandeirantes, Estrela, 

Homeplay, Cotiplás, Xalingo, Magic Toys, Gulliver e Toyster. Dentre os estados 

brasileiros que concentram as maiores vendas, encontram-se São Paulo, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná, que juntos são responsáveis por 

aproximadamente 60% das vendas nacionais (Abrinq, 2010). A Figura 1, abaixo 

apresentada, retrata a distribuição de unidades industriais, exportações e importações 

por estado, no Brasil, em 2014. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   
      

       Fonte: ABRINQ 

 

A Empresa X está entre as principais empresas brasileiras no setor de 

brinquedos, destacadas pela Abrinq, e exporta 3 % de seu faturamento para América 

Latina, África, Portugal e Europa. No Brasil, seus produtos são destinados a todos os 

Figura 1 – Panorama da indústria nacional 
        de brinquedos em 2014. 
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estados. No que se refere à produção de brinquedos, as decisões da Empresa X 

geralmente se espelham nas tendências de mercado, ditadas pelos grandes 

fabricantes de brinquedos, como Lego, Mattel e Hasbro, por terem mais acesso a 

pesquisas e dados de mercado.  

 Após visualizar o cenário apresentado, podemos perceber que o mundo dos 

brinquedos não é tão simples quanto parece. Existem muitos interesses em jogo, 

contudo, neste momento não disponho de tempo nem espaço para realizar uma 

reflexão mais aprofundada acerca dessas relações que tecem o cenário dos 

brinquedos. Logo, proponho um olhar mais atento para a Empresa X, para os 

catálogos que ofertam seus produtos, que externalizam suas ideias.  

 

1.2 Percorrendo os catálogos 

 

 Neste ponto, percorro todos os catálogos da Empresa X aos quais tive acesso, 

procuro explicar sua organização ao longo do tempo e mostrar a crescente presença 

dos brinquedos. Desse modo, direciono o olhar apenas para as seções onde 

predominam os brinquedos. Traçado esse percurso, delimito os catálogos que serão 

utilizados para análise e justifico o período escolhido para a discussão do trabalho. 

A Empresa X, como colocado anteriormente, foi fundada em 1947, para suprir 

o mercado escolar, tendo sua primeira expansão em 1961. Apenas em 1967 passou 

a trabalhar com itens de plástico, porém, não foram encontrados registros de seus 

produtos nesse período. O primeiro catálogo ao qual tive acesso foi referente ao ano 

de 1975, onde se apresentavam as seguintes subdivisões: Materiais escolares; 

Materiais para escritório; Brinquedos e jogos; Artigos domésticos; Camping e materiais 

elétricos; Brindes e materiais de propaganda. Na seção “Brinquedos e Jogos” foram 

encontrados os seguintes itens: xadrez; dama e moinho; dama e ludo real; dama e 

devagar se vai ao longe; dama e xadrez chinês; lotto; dominó; raquete de ping-pong; 

raquete de tênis de praia; conjunto para tênis de praia; conjunto de baldinho e pá; 

contador com 50/100 contas plásticas (ábaco); dominó de trânsito; futebol de botão; 

construtor (38, 51 e 78 peças de madeira); boliche infantil; caixa de fichas para jogos; 

iô-iô; resta 1; quebra-cabeça passa-passa; mesa para jogo de futebol de botão; futebol 

totó; e balanço. É possível perceber o predomínio de jogos e artigos esportivos nessa 

seção do catálogo, sendo a maior parte fabricada em madeira. 

Havia também alguns catálogos sem data, os quais, de acordo com minha 
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informante, eram posteriores a 1975. Em um deles, aparentemente o mais antigo, 

também predominavam jogos em madeira, mas já começavam a aparecer os 

carrinhos de plástico. O catálogo seguinte, ainda sem índice, apresentava-se dividido 

em Material escolar, Material para escritório, Jogos e brinquedos, Artigos domésticos, 

Material elétrico, e Brindes. A seção de “Jogos e Brinquedos” ainda não se mostrava 

bem delimitada, nela encontravam-se, além de uma grande variedade de jogos e 

artigos esportivos, ainda em madeira, alguns modelos de triciclos, diversos caminhões 

e automóveis em miniatura, dentre eles, fusca e Kombi, boliche infantil, ioiô, bolas, 

ferro de passar roupa e telefone, todos fabricados em plástico. Em madeira foram 

encontrados um passador de roupa, mini beliche, trem e balanço.  

Na sequência, o próximo catálogo já apresentava índice, e as seções eram 

divididas em: Triciclos, Jogos Clássicos, Jogos e Brinquedos, Esporte e Lazer, Linha 

Infantil Pedagógica, Material Escolar, Material para Escritório, Utilidades Domésticas, 

Utensílios para Agricultura, e Linha de Propaganda. A seção “Jogos e Brinquedos” 

ofertava apenas jogos, já a “Linha Infantil” apresentava itens pedagógicos e 

brinquedos, dentre esses, carrinhos de boneca, uma variedade de ferramentas, ferro 

de passar roupa, telefone, conjunto de baldinho de praia, regador e boliche infantil.  

O catálogo seguinte, também sem data, trazia outras subdivisões, a saber, 

Triciclos, Patins, Skates, Acessórios, Esporte e Lazer, Jogos Clássicos, Jogos, 

Pedagógicos, Brinquedos, Material Escolar, Material de Escritório, e Utilidades. Um 

balanço, um super posto com elevador manual, conjunto de baldinhos de praia, 

boliche infantil, carrinho e berço de boneca, kits de ferramentas, skates e pedalos de 

plástico, são itens encontrados na seção de “Brinquedos”. Percebe-se aqui um 

aumento na variedade de brinquedos ofertados em relação aos catálogos anteriores. 

Chegamos ao catálogo de 50 anos, 1997. A organização já é outra, Triciclos, 

Linha Playground, Licenciados, Esportes Radicais, Esporte e Lazer, Jogos, 

Pedagógicos, Brinquedos, Escolar, Escritório, e Utilidades, são essas as seções 

apresentadas. Na seção de “Brinquedos” se mantêm os produtos ofertados no 

catálogo acima retratado, e é lançado um mini kit limpeza, com vassoura, rodo e 

pazinha para lixo, com cores rosa e roxa. Até aqui ainda não se apresentavam 

indicações de gênero para cada brinquedo ofertado. 

No catálogo seguinte, ainda sem data, apresentava-se a seguinte organização: 

Triciclos, Linha Playground, Esporte e Lazer, Jogos e Brinquedos, Xadrez, Educativos, 

Licenciados, Linha Bebê, Escolar, e Escritório. Na seção “Jogos e Brinquedos”, além 
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da variedade de jogos, os brinquedos ofertados eram cozinha, penteadeira, 

supermercado, e carrinhos de boneca, com indicação para meninas, e bancada de 

ferramentas, indicada para meninos.  

O último catálogo sem data, provavelmente de 1999, traz as mesmas seções 

apresentadas anteriormente, com exceção dos Licenciados e da Linha Bebê. A seção 

de “Jogos e Brinquedos”, além de inúmeros jogos, traz apenas a oferta de um carrinho 

de boneca e um conjunto de baldinhos de praia, ambos indicados para meninas e 

meninos.  

Essa escassez de registros ao longo desses anos deve-se ao fato de que, 

inicialmente, a Empresa X não contava com um setor responsável por catalogar os 

produtos ofertados. Os registros que se têm resultaram de interesses singulares de 

funcionários da fábrica, em determinadas épocas, e do próprio dono que, muitas 

vezes, desenhava os catálogos. Somente em 1998 se organizou o setor de marketing 

da Empresa X, que passou a ser responsável pelos registros dos produtos ofertados. 

Inicialmente o setor contou com apenas um homem e, em 2002, a equipe de marketing 

passou a ser constituída por duas mulheres, uma delas, minha informante nesta 

pesquisa, permanece no setor até hoje.  

 A partir do ano 2000, os catálogos foram organizados de 2 em 2 anos. No 

catálogo de 2000/2001 permanecem apenas os dois brinquedos já ofertados no 

catálogo anterior, um carrinho de plástico para boneca e um conjunto de praia, 

indicados para meninas e meninos. 

 No catálogo de 2002/2003 são lançados quatro brinquedos, todos indicados 

para meninas e meninos. A “bancada júnior” (acompanha ferramentas, telefone, 

parafusos com porcas, pregos, furadeira e serra circular, todos em plástico) e o 

“aeroporto do Chunky” (acompanha avião, hangar, carro de combustível, torre de 

comunicação e dois bonecos) são indicados a partir de dois anos de idade. O “super 

guindaste Chunky” (acompanha guindaste, caminhão, peças para estrutura, placas de 

sinalização e dois bonecos) é indicado a partir de três anos de idade. E, “Brincando 

de bombeiro” (acompanha capacete, sirene eletrônica com som, buzina, painel com 

alavanca de marchas, botões, espelho retrovisor e chave de som) é indicado de um a 

três anos. Nesse mesmo catálogo o “carrinho de boneca” passa ser indicado apenas 

para meninas. 

 No ano seguinte, 2003/2004, não são apresentados lançamentos, permanecem 

os brinquedos e indicações de gênero e idade conforme o catálogo anterior. Já em 
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2004/2005, os catálogos mostram algumas mudanças em relação à indicação dos 

brinquedos para meninas e meninos. Os brinquedos “bancada júnior”, “super 

guindaste Chunky” e “brincando de bombeiro” passam a ser indicados apenas para 

meninos, permanecendo apenas o “aeroporto do Chunky” com indicação para 

meninas e meninos. 

 O catálogo de 2006/2007 amplia a oferta de brinquedos, com o lançamento de 

novas linhas5. Indicadas apenas para meninos são apresentadas cinco linhas – Ford, 

Flash Speed, Super Torque, Power Robô e Guardião – totalizando 22 brinquedos, os 

quais perpassam temáticas de corridas de carro, obras/construção civil e robôs. Nesse 

mesmo catálogo, são lançadas três linhas apenas para meninas – Minha Cozinha, 

Baby Basic e Penteadeira Carinhosa – totalizando 16 brinquedos, todos 

característicos do ambiente doméstico, do cuidado e da beleza. Indicados para eles e 

para elas, o catálogo de 2006/2007 apresenta apenas três linhas – Mundo animal, 

Mundo submarino e Blokit – totalizando 13 brinquedos, sendo todos blocos de 

encaixe, os quais permanecem em catálogo até 2014. 

 A partir de 2008, os catálogos voltam a ser produzidos anualmente. Em 2008, 

não são apresentadas modificações na oferta de brinquedos em relação ao ano 

anterior. Tudo permanece igual, sendo lançado apenas um brinquedo, “Doce 

Passeio”, carrinho de boneca indicado para meninas, a partir de três anos de idade, 

com cores predominantes rosa e branca. 

 Os catálogos apresentados até aqui carregam parte da história da Empresa X, 

dos produtos ofertados a cada ano, no entanto, ainda não apresentam uma 

consistência de brinquedos relevante para os propósitos desta pesquisa, visto que, 

inicialmente, o foco dos produtos da Empresa X não eram os brinquedos, mas 

principalmente o mercado escolar, triciclos, jogos e materiais esportivos.  

 Chegando ao catálogo de 2009, é possível perceber uma nova organização. 

Nesse ano, passa a constar a seção Crescer Sorrindo, com produtos direcionados 

para bebês, a qual permanece em catálogo até 2013. A seguinte divisão é 

apresentada: Triciclo, Playground, Xadrez, Jogos e Brinquedos, Crescer Sorrindo, 

Licenciados, Educativos, Esporte e Lazer, Escolar e Escritório. Os catálogos de 2011 

até 2014 deixam de apresentar a seção Escolar e Escritório, a qual retorna em 2015.  

                                                           
5 O que chamo de “linhas” refere-se ao conjunto de brinquedos dentro de uma mesma temática, uma 
coleção.  
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 A seção a ser analisada ao longo do trabalho é a de “Jogos e Brinquedos”, visto 

que nela se concentra a oferta de brinquedos dos catálogos, os quais constituem o 

foco dessa pesquisa. Nessa seção, podemos encontrar maior variedade de linhas de 

brinquedos a partir de 2009, cada uma com sua temática, ofertando um ou mais 

brinquedos.  

 Em 2009 foi lançada a linha “Casinha Flor”, que permanece em catálogo até 

2015. Essa linha se caracteriza por brinquedos que representam o ambiente 

doméstico, mais precisamente a cozinha e cuidados com bebês, inicialmente 

indicados apenas para meninas, a partir de três anos de idade. Desde o início, a linha 

“Casinha Flor” se assemelha à linha “Disney Princesas”, também ofertada a partir de 

2009 pela Empresa X, ambas apresentando os mesmos modelos de produtos. Nesse 

ano, também foram lançadas quatro linhas de brinquedos, indicados somente para 

meninos, sendo elas: “Comando X”, “Pinball Eletrônico”, “Carrinho CR”, e “Carrinho 

F1”. 

 Em 2010, nos deparamos com o lançamento de nove linhas de blocos de 

encaixe6, indicados apenas para meninos, com temáticas principalmente de corridas 

de carro, robôs e segurança pública.  Os blocos de encaixe permanecem em catálogo 

até 2015, apresentando algumas variações no decorrer de cada ano, as quais serão 

abordadas no Capítulo 4. 

 No catálogo de 2011, além das linhas ofertadas em ano anterior, encontramos 

o lançamento da “Teacup Pigs”, uma linha de porquinhas em miniatura que requerem 

cuidados assim como bebês, indicada apenas para meninas, que permanece em 

catálogo até 2012. Em 2012, foram mantidos os mesmos brinquedos já ofertados para 

meninas, e lançados outros itens nas linhas “Casinha Flor” e “Disney Princesas”, além 

da linha “Minnie Mouse Bow-tique”, composta por brinquedos que representam o 

cuidado de bebês. Nos catálogos de 2011 e 2012 também foram encontrados 

lançamentos de outras linhas de blocos de encaixe, indicados, novamente, apenas 

para meninos.  

 É somente a partir de 2013 que todos os brinquedos ofertados nos catálogos 

passam a ser indicados para meninas e meninos, o que demonstra uma modificação 

passível de ser analisada. O catálogo de 2013 traz o lançamento das linhas 

                                                           
6 Blocos de encaixe: brinquedos com diversas temáticas e variados números de peças, que devem ser 
montados através do encaixe das peças, constituindo, então, o objeto da brincadeira proposto em cada 
linha ofertada. 
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“Transforça” e “Reino cor de rosa”, ambas blocos de encaixe, já indicadas para elas e 

para eles, porém, mantendo características tidas até então como masculinas e 

femininas, respectivamente. Em 2014, foram mantidos os brinquedos ofertados em 

ano anterior e lançados outros: “Casa de Férias”, “Salão de Beleza”, “Park Garagem” 

e “Fórmula Mundi”. Por fim, em 2015, o catálogo nos apresenta o lançamento de uma 

cozinha, na linha “Casinha Flor”, com cores que saem dos tradicionais tons de rosa. 

 Após pincelar alguns detalhes encontrados nos catálogos, trago como foco 

desta pesquisa o período de 2009 a 2015, em decorrência da maior variedade de 

brinquedos apresentada. O lançamento da linha “Casinha Flor”, bem como a presença 

massiva de blocos de encaixe, nesse período, contribuíram para a delimitação dos 

catálogos a serem analisados. 

 Percorridos os catálogos da Empresa X, podemos agora mapear a caminhada, 

a fim de não perder a direção em meio a tantas trilhas que se apresentam, cada uma, 

certamente, muito rica em detalhes, capaz de nos levar a reflexões infindas.  

 

1.3 Mapeando a caminhada 

 

Ao iniciar uma caminhada, adentrar campos de pesquisa, é preciso se deixar 

envolver, se permitir a perceber outras realidades. Para isso, se faz necessário 

suspender nossas ideias e atentar para o que o campo tem a nos dizer. Isso não 

significa que nada devemos buscar ao longo da caminhada, mas é preciso não olhar 

apenas para aquilo que se busca, mas olhar ao redor, contextualizar a paisagem 

encontrada, perceber outras vozes, o que mais esse campo teria a nos contar? Aqui, 

trago o mapa com o percurso a ser traçado e a bússola que irá orientar a caminhada, 

a fim de que sejam alcançados os objetivos propostos, porém, percorro esse caminho 

com a certeza de que a cada passo, diferentes paisagens podem se apresentar, cada 

qual acolhendo cores, formas e perfumes ainda inexplorados.  

Ao olhar para os brinquedos, muitas histórias podem ser contadas, mas apenas 

algumas conseguem ganhar nossa atenção. Ao me deparar com os catálogos de 

brinquedos, passei a refletir sobre o que estaria me fazendo pensar de determinada 

maneira, o que estaria me levando a assumir determinados posicionamentos, pois 

minhas ideias iniciais não deveriam ser levadas como verdades absolutas.  

Os brinquedos não falam por si só, sequer falam, mas são capazes de traduzir 

muitas vozes que, geralmente, passam despercebidas, são silenciadas em meio às 
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brincadeiras. Por trás dos brinquedos existem pessoas, fabricando, anunciando, 

vendendo, comprando e, principalmente, brincando. E são essas relações que procuro 

compreender, essas vozes que encontram-se silenciadas nos brinquedos. 

Após entrar em contato com o setor de marketing da Empresa X, foram 

realizadas algumas visitas à fábrica, onde tive acesso aos catálogos. Em seguida, foi 

elaborado um questionário semiestruturado, com perguntas abertas, direcionado ao 

setor de marketing, objetivando uma melhor compreensão dos catálogos. Para a 

realização da pesquisa, contei com a colaboração de duas informantes, ambas do 

setor de marketing, que se mostraram abertas para o diálogo e dispostas a contribuir 

com o que estivesse ao seu alcance. Com uma delas mantive mais contato no 

decorrer da caminhada. Ao todo, realizei quatro visitas à fábrica, as quais aconteceram 

em uma sala de exposição de brinquedos, onde pude conhecer de perto o que se 

ofertava nos catálogos. Após consulta local dos catálogos, estes me foram 

emprestados em uma segunda visita. Algumas conversas informais, durante as 

visitas, contribuíram para complementar informações obtidas através do questionário.  

 A partir de um olhar atento aos catálogos da Empresa X, procuro traçar um 

percurso das relações de gênero ao longo dos últimos sete anos, a partir de uma 

análise da produção e oferta de brinquedos desta fábrica. Os catálogos de produtos 

da Empresa X estão organizados em seções, dentre elas, Triciclos, Playground, Jogos 

e Brinquedos, Xadrez, Crescer Sorrindo (sai de catálogo em 2014), Licenciados, 

Educativos, Esporte e Lazer, e Escolar e Escritório. Para fins desta pesquisa, abordo 

apenas a seção “Jogos e Brinquedos”, no período de 2009 a 2015.  

 Sem desconsiderar a relevância dos jogos, trago como foco somente os 

brinquedos, visto que são apenas os brinquedos que apresentam, inicialmente, 

diferentes indicações para meninas e para meninos. Considero a diferença entre jogos 

e brinquedos conforme o entendimento de Brougère (2010, p.12), onde o jogo 

“pressupõe a presença de uma função como determinante no interesse do objeto e 

anterior a seu uso legítimo: a regra”. Enquanto o brinquedo não é definido por uma 

função precisa, é um “objeto que a criança manipula livremente, sem estar 

condicionado às regras ou a princípios de utilização de outra natureza.” (BROUGÈRE, 

2010, p.13). 

Como ferramenta metodológica para a análise dos catálogos procuro me 

aproximar da semiologia dos discursos sociais, a partir da discussão proposta por 

Araújo (2000), bem como da análise semiótica de imagens paradas, abordada por 
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Penn (2002). A concepção de semiologia adotada por Araújo (2000, p.120) é a de 

“ciência que estuda os fenômenos sociais como fenômenos de produção de sentido”. 

Considera-se que os sentidos são produzidos em meio às relações sociais, em 

determinadas condições históricas, culturais e políticas, e são mediados por 

instituições que, muitas vezes, exercem coerção sobre o processo de significação. 

Desse modo, a autora aborda a “semiologia dos discursos sociais” como uma maneira 

de olhar para esses discursos e compreendê-los enquanto produtores de sentido, de 

maneira que o sujeito coloca suas intenções no discurso, o qual, então, carrega as 

imagens que o emissor tem de si mesmo, do destinatário de seu discurso, dos demais 

atores sociais e das relações que unem uns aos outros.  

Além disso, Araújo (2000, p.167) aponta para a importância do campo histórico 

na constituição do discurso, e afirma que o sujeito não controla inteiramente seu 

discurso, pois os sentidos deste não estão dados, mas “são constituídos no processo 

das relações sociais, no processo discursivo. Essas relações dão-se em contextos 

institucionais que, como todo contexto, não funcionam apenas como pano de fundo, 

mas são modeladores do sentido”. Com isso, Araújo (2000, p.155) afirma que “são as 

marcas detectáveis no texto com algum modo de registro que permitirão saber por 

que, em determinada situação, um conjunto textual foi investido por certas operações 

de sentido e não outras, realizando-se assim a dimensão explicativa da Semiologia”. 

A contribuição de Araújo (2000) está no fato de que a autora traz um olhar 

semiológico para a análise de discursos sociais, apontando a relevância dessa forma 

de olhar, para a compreensão da produção de sentidos a partir dos discursos sociais. 

Em sua obra, a autora aborda as práticas discursivas das instituições interessadas em 

intervir na realidade rural da região Nordeste. Para isso, analisa algumas práticas de 

comunicação, impressas, que concretizam políticas dirigidas ao meio rural. No 

entanto, devo destacar que, na presente pesquisa, não trabalho com o conceito de 

discurso, como fez Araújo (2000), mas trago as contribuições da autora para o campo 

da produção e oferta dos brinquedos, analisando, ao invés de textos, as imagens 

desses brinquedos. 

Visto que meu foco de análise são imagens paradas encontradas em catálogos 

de brinquedos, justifica-se a escolha por dialogar também com Penn (2002) que, em 

sua obra, diferencia as imagens da linguagem, apontando que a imagem é sempre 

polissêmica ou ambígua, e nela os signos aparecem de forma simultânea, enquanto 

que na linguagem, tanto escrita quanto falada, os signos aparecem de forma 
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sequencial. Para a autora, uma análise semiológica tem como objetivo “tornar 

explícitos os conhecimentos culturais necessários para que o leitor compreenda a 

imagem.” (PENN, 2002, p.325). Em sua obra, Penn (2002) faz a análise de um anúncio 

de perfume, onde aponta e discute os estágios denotativo e conotativo de análise, 

conforme a proposta de Roland Barthes, onde, no estágio denotativo é feita a 

catalogação do sentido literal do material, e no estágio conotativo são necessários 

outros conhecimentos culturais para que a interpretação possa ser aprofundada. 

Desse modo, segundo a autora, se faz necessário chamar a atenção para a natureza 

construída da imagem e, então, identificar os conhecimentos culturais que encontram-

se nela implícitos.  

Acredito que as reflexões de Araújo (2000), juntamente com as contribuições 

de Penn (2002) são de grande proveito para o desenrolar desta pesquisa, por isso as 

mantenho como pano de fundo no decorrer desse percurso. Essa forma de olhar 

possibilita a leitura dos catálogos de brinquedos enquanto um conjunto de signos, 

onde as relações de gênero ali implicadas podem ser melhor compreendidas. 

Se faz necessário também, ressaltar que a presente pesquisa não encontra-se 

emoldurada, não é colocada dentro de enquadramentos teóricos pré-estabelecidos, 

mas se constrói ao longo do percurso trilhado, sem tomar para si elementos do 

conhecimento teórico que não sejam realmente necessários para a discussão. De 

acordo com Luís de Gusmão (2012, p.46), “[...] o conhecimento teórico, passível de 

ser obtido no treino profissional, desempenha de fato um papel modesto e limitado na 

investigação do socialmente real, na caracterização e explicação causal de ambientes 

sociais particulares”. Para o autor,  

 
A preocupação em definir “com rigor” termos da linguagem natural cujos 
significados, porém, são maios ou menos óbvios para o leitor minimamente 
instruído expressa quase sempre um cientificismo pueril: trata-se de buscar 
uma distância inexistente em face do saber de senso comum. Contudo, numa 
investigação do socialmente real, esclarecimentos conceituais podem 
realmente ser necessários, imprescindíveis mesmo. Isso ocorre quando 
usamos termos da linguagem natural cujos significados sofreram 
transformações ao longo da história. Nesse caso o esclarecimento conceitual 
evita confusões e anacronismos. (GUSMÃO, 2012, p.78) 

 

Por essas razões, trago no decorrer da caminhada a discussão de alguns 

conceitos, elencando autoras e autores que contribuem para uma construção 

argumentativa, a qual segue um determinado estilo de pensamento, condizente com 

meu olhar sobre a realidade observada. 
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2. SOBRE CRIANÇAS, BRINCADEIRAS E BRINQUEDOS 

 

2.1 Meninas, meninos ou crianças? 

 

 Neste capítulo discorro sobre a importância do brincar para as crianças, não 

desconsiderando a brincadeira em outras fases da vida, mas tendo como foco, aqui, 

as crianças. Em meio à discussão, vou problematizando a formação distinta de 

meninas e meninos, que perpassa também o brincar.  

 Para início de conversa, se faz necessário compreender de quem estamos 

falando. Crianças! Seres humanos incompletos, indefesos? Adultos em miniatura? Um 

vir-a-ser? Uma tábula rasa? Seres dotados de fantasias? Muitos foram, e continuam 

sendo, os olhares lançados às crianças ao longo do tempo, cada qual modelando 

diferentes imagens a fim de definir o que seriam crianças. Ainda hoje não se tem uma 

definição emoldurada, que contemple todas as reflexões sobre o assunto. Não 

pretendo traçar um histórico dos conceitos de criança e infância, visto que muitas 

obras já se detiveram nessa tarefa. Deste modo, o que trago agora são alguns 

apontamentos sobre crianças e infância que iluminam nosso percurso. 

 A partir da década de 60, surge uma nova antropologia da criança, de maneira 

que elas passam a ser vistas não mais como “seres incompletos, treinando para a 

vida adulta, encenando papéis sociais enquanto são socializados ou adquirindo 

competências e formando sua personalidade social, passam a ter um papel ativo na 

definição de sua própria condição.” (COHN, 2005, p.21). Essa nova concepção de 

criança nos mostra que “as crianças não são apenas produzidas pela cultura […], 

elaboram sentidos para o mundo e suas experiências” (COHN, 2005, p.35). Esses 

sentidos elaborados pelas crianças nem sempre são aqueles esperados pelos 

adultos. Contudo, em um território onde somos educados para reproduzir, geralmente 

não percebemos o que produzem as crianças, simplesmente direcionamos sua 

formação. 

 Esse direcionamento pode ser observado antes mesmo de uma criança nascer, 

quando se descobre o sexo do bebê e, então, meninas e meninos, futuras mulheres 

e homens, passam a ser modelados por meio de um árduo processo generificador, o 

que contraria o papel ativo das crianças, ao restringir possibilidades para meninas e 

meninos. Em nossa sociedade, os espaços de socialização apresentam uma estrutura 
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binária, de maneira a consolidar uma oposição entre masculino e feminino. Nessa 

oposição ainda são conservadas hierarquias de gênero. 

Ao olharmos para a formação das crianças, nos deparamos com inúmeras 

imposições feitas a meninas e meninos para que aprendam a conviver de acordo com 

as padronizações de gênero estabelecidas para cada sexo. Mas, é preciso considerar 

que, nesse processo de formação, as crianças nem sempre se encaixam exatamente 

como ditam os padrões. Para Cohn (2005, p.33), “a questão deixa de ser apenas como 

e quando a cultura é transmitida em seus artefatos, mas como a criança formula um 

sentido ao mundo que a rodeia”. Nesse ponto, Certeau (1998, p.40) nos traz uma 

grande contribuição, ao tratar das “artes de fazer” como uma prática de dissimulação, 

afirmando que, 

 
A presença e a circulação de uma representação […] não indicam de modo 
algum o que ela é para seu usuários. É ainda necessário analisar a sua 
manipulação pelos praticantes que não a fabricam. Só então é que se pode 
apreciar a diferença ou a semelhança entre a produção da imagem e a 
produção secundária que se esconde nos processos de sua utilização. 
 

Nesse sentido, devemos considerar que a simbologia que embasa as 

brincadeiras das crianças extrapola o mundo dos adultos, portanto, nem sempre 

compreendemos o que se passa nas brincadeiras das crianças, qual o uso que elas 

fazem dos brinquedos, como produzem sentido a partir de suas experiências na 

relação com os brinquedos. 

 Ao pensarmos em crianças e infâncias é preciso visualizar o contexto onde se 

encontram inseridas, pois não se constituem em algo fixo, imutável. Cohn (2005) 

destaca a necessidade da reflexão acerca do que é ser criança no contexto em que 

se pretende estudar. As experiências e vivências das crianças são diferentes em cada 

lugar, por isso a importância da contextualização sociocultural. Ao contrapor uma ideia 

evolucionista, adultocêntrica de criança, Edmir Perrotti (1990, p.12) defende que “[...] 

a criança é também alguém profundamente enraizada em um tempo e um espaço, 

alguém que interage com estas categorias, que influencia o meio onde vive e é 

influenciado por ele”. Também Elisa S. Schultz e Solange de Moraes Barros (2011, 

p.146) ressaltam a importância de compreender a infância e a criança não como um 

“ser único e universal, mas sim como um ser cultural, que vive uma experiência social 

e pessoal construída todo o tempo”. No mesmo sentido, Roseane Mendes Bernartt 

(2009, p.4226) afirma que, 
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[...] a ideia de infância na atualidade não pode ser desvinculada da história, 
das diferentes visões em torno da criança que contribuíram para sua condição 
atual. Ou seja, o conceito de infância tem sido construído historicamente e 
reflete os valores presentes na sociedade em diferentes períodos.  

 

 De acordo com Schultz e Barros (2011, p.143), “A infância hoje é resultado de 

constantes transformações socioculturais acontecidas durante o século XX, no qual 

se mudaram valores, representações e papéis da criança e do adolescente dentro da 

sociedade”. O século XX é apontado pelas autoras como o “cenário mais importante 

para a infância brasileira no que se refere à legislação” (SCHULTZ; BARROS, 2011, 

p.141), em decorrência da criação de três leis direcionadas à realidade da infância 

brasileira, o Código de Menores, de 1927, o Código de Menores, de 1979, e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990. Bernartt (2009) também destaca a 

importância do século XX para a infância brasileira, onde diversas medidas de 

atendimento às crianças passam a ser concretizadas, em decorrência da difícil 

realidade que aquela época apresentava para a maioria das crianças brasileiras. 

 Direcionando o olhar para o contexto atual, Elenor Kunz e Andrize Ramires 

Costa (2015, p.29) chamam a atenção para a urgência em se repensar o significado 

de ser criança e de ser adulto no século 21, visto que estamos nos deparando com 

um “apressamento da criança para o mundo moderno”. Segundo o autor e a autora, 

 
Estas crianças de hoje não sofrem de ameaça de morte ou doenças que as 
gerações antigas enfrentaram e têm muitas vantagens, mas também são 
mimadas, pressionadas e vítimas da superproteção até o ponto de se 
sufocarem. Ficam sem nenhum sentido de liberdade. (KUNZ; COSTA, 2015, 
p.31) 

                                          
 O tempo e o espaço para que as crianças possam brincar e se movimentar 

encontram-se cada vez mais limitados, o que, de acordo com Kunz e Costa (2015), 

acaba comprometendo seu pleno desenvolvimento. O livre “Brincar e Se-movimentar” 

é entendido como “um diálogo da criança com o mundo, com os outros e consigo 

mesma.” (KUNZ; COSTA, 2015, p.35). Partindo dessas considerações, o brincar entra 

em cena, ganha foco no percurso que estamos trilhando e passa a receber devida 

atenção. 

 O brincar, ligeiramente, pode nos remeter a um grupo de crianças, alegres, 

compartilhando experiências, vivenciando momentos únicos. Ou ainda, a uma criança 

entretida com seus brinquedos, distante do mundo “real” que conhecemos, criando 

situações que parecem não ter sentido algum. Muitas são as imagens do brincar, 

muitas são as lembranças do brincar em diferentes épocas, em diferentes territórios, 
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o que evidencia este ato como um momento presente na vida de todas as pessoas, 

de inúmeras formas, em tempos diversos. Não pretendo, neste momento, trazer a 

discussão sobre a origem do brincar, apenas apresentar alguns olhares a ele 

direcionados.  

 Ao se referirem às crianças, Kunz e Costa (2015, p.14) apontam que “O brincar 

pode ser o ato mais espontâneo, livre e criativo e por isto possibilita um momento 

privilegiado para o desenvolvimento integral de seu ser”. O ato de brincar, longe de 

ser tempo perdido, pode configurar os momentos mais valiosos da vida, não apenas 

das crianças, mas de todos que se permitem brincar. 

 Para Donald Woods Winnicott (1975, p.163), a brincadeira está localizada em 

um espaço potencial entre o indivíduo e o meio ambiente, ou seja, uma terceira área, 

considerada uma área da experiência, “contrastada com a realidade psíquica interna, 

ou pessoal, e com o mundo real em que o indivíduo vive, que pode ser objetivamente 

percebido”. O autor relata que,  

 
O espaço potencial entre o bebê e a mãe, entre a criança e a família, entre o 
indivíduo e a sociedade ou o mundo, depende da experiência que conduz à 
confiança. Pode ser visto como sagrado para o indivíduo, porque é aí que 
este experimenta o viver criativo. (WINNICOTT, 1975, p.163) 

 

 Segundo Winnicott (1975, p. 172), é no brincar criativo que se desenvolve “o 

uso de símbolos que representam, a um só e mesmo tempo, os fenômenos do mundo 

externo e os fenômenos da pessoa individual [...]”. Nesse sentido, é possível 

considerar que o brincar transborda as dimensões do real. Para Oliveira (1989, p.9), 

“Brincando, ela [a criança] nega o empirismo comum nos adultos. Aquilo que é, não 

é. Um carrinho não é apenas um carrinho; uma boneca não é apenas uma boneca. É 

tudo aquilo que sua imaginação quiser”.  

 De acordo com Kunz e Costa (2015, p.16), “Não se pode conceituar o brincar 

sem levar em consideração que a forma, o tempo e do que a criança brinca dependem 

em muito do grau de complexidade social, da família, do pertencimento a diferentes 

classes sociais e de gênero”. Nesse sentido, procuro refletir sobre o brincar de 

meninas e meninos, sem desconsiderar os outros fatores apontados, mas dando 

ênfase às relações de gênero. Apesar do entendimento de crianças enquanto seres 

produtores, e não apenas receptores, de cultura, nem sempre é esse o olhar 

direcionado às crianças. Muitas vezes, a preocupação com o futuro acaba retirando 

das crianças seu tempo de brincar, sua capacidade de agir no mundo, de criar, de 
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sentir. Tudo já é dado, direcionado, a criança adormece, passa a ser treinada. 

Segundo Kunz e Costa (2015, p.25), 

 
A preparação para o futuro neste mundo tomado pela objetividade e pela 
produção é direcionada para as obrigações precoces. Desta forma, as 
crianças são as vítimas e acabam por envelhecer prematuramente, perdendo 
sua espontaneidade, sua capacidade de brincar e seu impulso criativo.  
 

 A brincadeira muitas vezes é vista como elemento oportuno para a preparação 

das crianças para a vida adulta, no entanto, segundo Gilmar Staviski e Elenor Kunz 

(2015, p.60),  

 
Uma visão que entende a brincadeira somente pela ótica do adulto e que se 
preocupa exclusivamente com os supostos benefícios gerados por ela, ou 
seja, os aspectos funcionalistas, não reconhece os desejos e subjetividades 
presentes no sujeito principal desta relação enquanto brinca – a criança. 
 

 E é nesse processo de direcionamento das obrigações para a vida adulta que 

se fazem visíveis as distinções de gênero presentes em muitas brincadeiras, onde, 

geralmente, meninas são treinadas para serem mães e donas de casa, enquanto 

meninos se preparam para um futuro de aventuras, aparentemente mais liberto, 

autônomo, porém, igualmente direcionado. Em meio às brincadeiras, os brinquedos, 

objetos produzidos por adultos e direcionados às crianças, tornam-se elementos 

fundamentais para auxiliar seus aspectos funcionalistas. 

   

2.2 Brinquedos, objetos da brincadeira 

 

 Agora, trago para o debate os brinquedos em geral, com foco para os 

industrializados, tratados aqui como produção cultural para as crianças. Apresento 

algumas definições que considero pertinentes, e realizo uma breve discussão sobre o 

uso dos brinquedos pelas crianças.  

 Kishimoto (1994, p.108), diferenciando jogo de brinquedo, afirma que este 

“supõe uma relação com a criança e uma abertura, uma indeterminação quanto ao 

uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que organizam sua utilização”. Para 

a autora, o brinquedo apresenta uma dimensão material, cultural e técnica. “Enquanto 

objeto, é sempre suporte de brincadeira. É o estimulante material para fazer fluir o 

imaginário infantil.” (KISHIMOTO, 1994, p.111).  



48 
 

 O brinquedo é tido, muitas vezes, no senso comum, como sinônimo de 

futilidade, de não-seriedade, algo que é destinado às crianças para que essas se 

entretenham e não atrapalhem os afazeres dos adultos. No entanto, o que parece 

degradar a imagem dos brinquedos é, ao contrário, o que o faz tão valioso. Segundo 

Oliveira (1989, p.8),  

 
As crianças ensinam que uma das maiores qualidades do brinquedo é a sua 
não-seriedade. O brinquedo não é sério para as crianças porque permite a 
elas fazer fluir sua fantasia, sua imaginação. Justamente por não ser sério ele 
se torna importante. É a não seriedade que dá seriedade ao brinquedo.   
 

 Brinquedos e brincadeiras fazem parte do universo das crianças. A fantasia e 

a imaginação permeiam as brincadeiras e dão sentido aos brinquedos. Para Oliveira 

(1989, p.59), “A riqueza do brinquedo decorre de sua capacidade de instigar a 

imaginação infantil. E não, como muitos acreditam, da possibilidade de imitação de 

gestos, informações, atitudes e crenças veiculadas na situação do brinquedo”. 

Contudo, a imaginação provocada pelo brinquedo muitas vezes é desviada, visto que, 

conforme aponta Benjamin (2002, p.93), “quanto mais atraentes, no sentido corrente, 

são os brinquedos, mais se distanciam dos instrumentos de brincar; quanto mais 

ilimitadamente a imitação se manifesta neles, tanto mais se desviam da brincadeira 

viva”. 

 Brougère (2010) traz a discussão acerca do papel do brinquedo na 

impregnação cultural da criança. Para o autor, a socialização depende da apropriação 

da cultura de onde se está inserido, a qual é composta de representações, imagens, 

símbolos e significados, mediadores do mundo real. Essa apropriação se dá, pelas 

crianças, através de imagens e representações que, segundo Brougère (2010), 

traduzem a realidade ou propõem universos imaginários, sendo o brinquedo uma das 

formas de apropriação da cultura. Ana Marta Meira (2003, p.75) destaca que “os 

brinquedos evocam as formações do social, são objetos que revelam em sua 

configuração os traços da cultura em que se inscreve”. Nesse mesmo sentido, 

Kishimoto (1994, p.109), ao discorrer sobre as representações do brinquedo, defende 

que, “Duplicando diversos tipos de realidades presentes, o brinquedo metamorfoseia 

e fotografa a realidade, não reproduz apenas objetos, mas uma totalidade social”.  

 Partindo desses apontamentos, os brinquedos podem ser considerados 

enquanto produção cultural para as crianças, que, Segundo Perrotti (1990, p.18), deve 

estar embasada na identificação de cultura enquanto “criação-recriação de si, do 
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outro, do mundo”, e não apenas como acumulação e transmissão de experiências, 

pois assim, se aceitaria a ideia de um “papel passivo da criança no processo cultural”, 

o que contraria o entendimento de criança como alguém que também participa da 

produção de cultura. Com isso, o autor defende que a produção cultural para as 

crianças não deve ser considerada como substituição, como algo que vem preencher 

uma lacuna no cotidiano infantil, mas sim, enquanto resgate do lúdico. 

 Através dos brinquedos as crianças materializam suas fantasias e, no decorrer 

da brincadeira, experimentam diferentes personagens. Ao abordar os microrrituais da 

vida infantil, Claude Rivière (1997) chama a atenção para os jogos simbólicos 

realizados pelas crianças na primeira infância, onde estas adotam papéis e imitam 

comportamentos dos adultos, demonstrando a interiorização dos estereótipos e 

valores dos papéis adotados. Os brinquedos, muitas vezes, fazem parte desses jogos 

simbólicos, compondo um cenário também permeado por relações de gênero. É 

possível considerar que muitos brinquedos são produzido com o intuito de ensinar 

diferentes posições de mulheres e homens em nossa sociedade, (re)produzindo um 

ideal de masculino e feminino em posições antagônicas. Oliveira (1989, p.42) ressalta 

o caráter educativo dos brinquedos,  

 
Em cada brinquedo sempre se esconde uma relação educativa. Ao fazer seu 
próprio brinquedo, a criança aprende a trabalhar e a transformar elementos 
fornecidos pela natureza ou materiais já elaborados, constituindo um novo 
objeto, seu instrumento para brincar. Outras vezes, ela se aproveita de artigos 
nem de longe concebidos como brinquedo, adaptando-os às suas 
experiências lúdicas.  

 

 De acordo com Oliveira (1989, p.43), essa relação educativa também se dá 

quando a criança utiliza os brinquedos de acordo com suas funções aparentes e, 

nesse caso, “prevalece a mensagem fechada do brinquedo, preparada pelos adultos 

para que as crianças reiterem e reproduzam funções, gestos e modos de ser 

socialmente predominantes”. Na mesma direção, Gildo Volpato (2002, p.220) discorre 

que, 

 
Muitos dos brinquedos são fabricados para “ensinar” comportamentos, 
gestos, atitudes, valores, considerados “corretos” em nossa sociedade. Por 
isso, a maioria deles já vem pronta, catalogada, contendo todas as instruções 
de uso, idade, sexo, número de participantes, tempo de duração do jogo, 
basta segui-las. 
 

 Dessa forma, é preciso observar que muitos brinquedos são, geralmente, 

produzidos e determinados para meninas ou meninos, de maneira que essa distinção 
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reflete as construções de gênero em nossa sociedade. Para Cláudia Vianna e Daniela 

Finco (2009, p.272), “[...] os brinquedos permitidos e disponibilizados para as crianças 

refletem os processos de feminilização e masculinização, onde as crianças aprendem 

de forma mascarada e prazerosa, a comportar-se como ‘verdadeiros’ meninos e 

meninas”. No entanto, como já foi observado, essa intenção contida nos brinquedos 

nem sempre é capaz de atingir o imaginário infantil. Para Oliveira (1989, p.9), 

“Negando o significado aparente do brinquedo, a criança nega também a interpretação 

adulta do brinquedo”.  

 De acordo com Brougère (2010, p.49), “o brinquedo deve ser considerado na 

sua especificidade: a criança, na maior parte das vezes, não se contenta em 

contemplar ou registrar as imagens: ela as manipula na brincadeira e, ao fazê-lo, 

transforma-as e lhes dá novas significações”. Existe uma confrontação entre as 

significações do brinquedo e as significações das crianças sobre aquele brinquedo. 

No entanto, ao se propor uma análise da oferta de brinquedos em catálogos, apenas 

os bastidores serão apresentados, pois, quando entram em cena, os brinquedos 

ganham vida, passam a representar personagens e cenários de acordo com o brincar 

de cada criança, e a posição que me propus a ocupar neste momento não me permite 

vislumbrar o que passa a ser encenado.  

 

2.3 Estabelecidos e Outsiders: a delimitação do brincar de meninas e 

meninos 

  

 Aqui trago a discussão sobre a delimitação do brincar de meninas e meninos, 

conversando com a obra “Os estabelecidos e os outsiders” de Norbert Elias e John L. 

Scotson (2000). 

 Meninas e meninos se reconhecem como sujeitos masculinos ou femininos a 

partir da observação dos adultos e do tratamento distinto que recebem ao longo de 

sua formação. Nesse processo, as experiências vivenciadas possibilitam a 

incorporação da cultura, e com ela a construção de uma identidade de gênero. 

Partindo da observação do cotidiano podemos perceber os diversos fatores que 

influenciam o modo de ser de meninas e meninos. As falas de professoras e 

professores, as brincadeiras das crianças, o modo de vestir e se comportar, os 

brinquedos “preferidos”, as relações permitidas, enfim, muitos detalhes denunciam as 
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construções do feminino e do masculino, bem como a naturalização da 

heterossexualidade ao longo da formação das crianças. 

 Os brinquedos, enquanto representações do mundo social, possibilitam às 

crianças experimentarem diversas situações que remetem às práticas cotidianas. 

Através da imaginação, meninas e meninos podem mergulhar em um “mundo de faz 

de conta”, onde, muitas vezes, as práticas sociais do mundo adulto são refletidas, 

ensinando às crianças as diferentes posições de homens e mulheres na estrutura 

social. Grande parte dos brinquedos destinados às meninas ainda se voltam para as 

atividades domésticas, embora as mulheres já tenham migrado do ambiente privado 

para o espaço público, exercendo cargos e funções que até então eram exclusivas de 

homens. O contrário também já começa a ser observado, muitos homens já participam 

da vida doméstica realizando tarefas que, historicamente, foram, e ainda não 

deixaram de ser, consideradas como funções exclusivas de mulheres. 

 No entanto, os estereótipos de gênero, definidos culturalmente, dificultam as 

transgressões dos padrões socialmente aceitos, pois, com base nas afirmações de 

Vianna e Finco (2009), reafirmam a necessidade de conformação aos padrões 

tradicionais de gênero, ao ridicularizarem as transgressões por meio de preconceitos 

ainda tidos como verdades intocáveis, nos costumes e regras inflexíveis. Desta forma, 

os comportamentos e potencialidades de meninos e meninas são desenvolvidos, 

segundo as autoras, visando “corresponder às expectativas de um modo singular e 

unívoco de masculinidade e de feminilidade em nossa sociedade” (VIANNA; FINCO, 

2009, p. 273). O androcentrismo e a polarização de gênero, como destacou Sandra 

Lipsitz Bem (1993), contribuem para a reprodução do poder masculino. Tudo o que foi 

construído como representação de feminilidade permanece inferior àquilo que é 

cultuado pela masculinidade. Dessa maneira, os brinquedos compõem uma das 

diversas formas de educar que corroboram para uma formação generificada, visto que 

refletem estruturas sociais demarcadas pelo posicionamento hierarquizado de 

homens e mulheres. 

 Com base no texto “Os estabelecidos e os outsiders”, de Elias e Scotson 

(2000), é possível fazer uma reflexão acerca das hierarquias de gênero que ainda se 

conservam, principalmente no que se refere às masculinidades. Hierarquias estas que 

trago para discussão a partir do foco na oferta de brinquedos, visto que estes são 

objetos pensados e produzidos para a socialização das crianças, para que essas 

vivenciem, em meio às brincadeiras, diferentes espaços e relações sociais. No 
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entanto, as crianças, já identificadas como meninos ou meninas, são alvo de uma 

construção binária de gênero que, apesar de inúmeras transformações nas relações 

sociais entre os sexos, permanece opondo o masculino ao feminino.  

 Tal oposição pode ser observada em lojas e catálogos de brinquedos, que 

delimitam quem deve brincar com cada brinquedo ofertado. Ao buscarmos um 

brinquedo em uma loja, o primeiro questionamento que nos fazem, “É pra menino ou 

menina?”.  – É pra uma criança de tal idade, oras! Nesse momento percebe-se o quão 

reforçado é o controle sobre a formação de meninos e meninas, controle que já 

internalizamos, que já nos parece natural, pois encontra-se em tudo a nossa volta.  

 A discussão realizada por Elias e Scotson (2000) sobre a figuração 

estabelecidos-outsiders mostra que o grupo estabelecido atribui a seus integrantes 

características humanamente superiores, excluindo todos aqueles que não pertencem 

a seu grupo, que não compartilham das mesmas normas e costumes. O desprezo por 

brinquedos “de meninas” é ensinado aos meninos, e aí se reflete uma superioridade 

masculina. Em um primeiro momento, poderíamos pensar em masculino-homens-

meninos como estabelecidos e feminino-mulheres-meninas como outsiders, mas 

devemos considerar a existência de inúmeras formas de ser homem e de ser mulher, 

de ser menino e de ser menina. Masculinidade e feminilidade nos remete, 

respectivamente, à ideia de masculino e de feminino que, por sua vez, é o conjunto 

de características atribuídas ao “macho” e à “fêmea”, características essas que não 

são naturais, mas construídas socialmente, podendo variar de acordo com a cultura, 

em diferentes tempos e espaços. Pensar em masculinidades e feminilidades, no 

plural, é uma forma de considerar as diversas maneiras de ser homem e de ser 

mulher, de ser menino e de ser menina, as quais permeiam tanto o masculino como o 

feminino, o que não implica, necessariamente, na sexualidade, visto que não há uma 

linearidade entre sexo biológico (macho/fêmea), gênero (masculino/feminino), e 

sexualidade. Porém, essas várias masculinidades e feminilidades ainda não carregam 

o mesmo valor. 

 Com isso, essa figuração estabelecidos-outsiders pode ser observada na 

relação não apenas entre homens e mulheres, meninos e meninas, mas 

principalmente entre masculinidades e entre feminilidades. Ao fazer um paralelo com 

a obra de Elias e Scotson (2000), os “antigos residentes” da pequena comunidade de 

Wiston Parva, abordada pelos autores, podem ser considerados os “homens” de 

nossa sociedade. Homens com ‘H’ maiúsculo, homens que correspondem a um 
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padrão de masculinidade, que chamarei aqui, de uma masculinidade estabelecida7. 

Em contrapartida, os “recém-chegados” naquela comunidade seriam primeiramente 

as mulheres, em nossa sociedade, mas também os “outros homens”, que vivenciam 

outras formas de masculinidade. Mas seriam esses sujeitos também recém-

chegados? Certamente não! Mas talvez, recém-reconhecidos. Como já afirmava 

Gerda Lerner (1990), a história foi contada por homens, de acordo com seus 

interesses, a partir de um determinado ponto de vista. Sendo assim, mulheres e 

“outros homens” também participaram da história, mas, por muito tempo, 

permaneceram às sombras. 

 Apesar dos avanços em relação aos direitos humanos, conquistados 

principalmente pelos movimentos sociais, ainda podemos observar em nossa 

sociedade a existência de uma masculinidade estabelecida que, para preservar sua 

identidade e afirmar sua superioridade utiliza-se da exclusão e estigmatização dos 

outsiders. Exemplo disso pode ser a exclusão das meninas de certas brincadeiras 

pelo simples fato de serem meninas, com a justificativa de que “isso não é brincadeira 

para meninas”, bem como a estigmatização sofrida por meninos que não brincam de 

carrinho ou de bola. É importante destacar, conforme apontam Elias e Scotson (2000), 

que a estigmatização social não deve ser tomada como uma questão de preconceito 

individual, mas deve ser levada em consideração a nível de grupo, ou seja, o 

preconceito com meninos que não brincam com aquilo que é “de menino”, não é, 

necessariamente, algo pessoal, individual, mas é resultante da cultura, de um 

sentimento de pertencimento a determinado grupo que se considera humanamente 

superior.  

 Os brinquedos podem ser vistos como marcadores de grupos, com regras 

específicas. As regras dos brinquedos “de meninos” não seriam, então, adequadas às 

meninas, e vice-versa. De acordo com Elias e Scotson (2000. p.39), “A opinião interna 

de qualquer grupo com alto grau de coesão tem uma profunda influência em seus 

membros, como força reguladora de seus sentimentos e sua conduta.”, sendo assim, 

obriga-se os meninos a agirem de certa forma, de acordo com uma masculinidade 

estabelecida. Meninos e meninas são constantemente vigiados e nesse contexto 

aprendem a se vigiarem também. Quando seus comportamentos e sentimentos não 

                                                           
7 Trago “masculinidade estabelecida” como um padrão de masculinidade historicamente construído e 

culturalmente aceito, uma masculinidade oposta a tudo aquilo que possa ser visto como feminino, 
delicado, frágil, dócil.  
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correspondem à opinião do grupo, principalmente no caso dos meninos, têm seu 

poder reduzido dentro daquele grupo, são rebaixados.  

 
[...] o rebaixamento da posição de um membro dentro da ordem hierárquica 
interna do grupo reduz sua capacidade de se manter firme na competição 
interna pelo poder e pelo status; nos casos mais graves, pode deixá-lo sujeito 
à pressão dos boatos depreciativos sussurrados à boca pequena ou até à 
franca estigmatização dentro do grupo (sem que ele possa revidar). (ELIAS; 
SCOTSON, 2000, p.39) 
 

 Se olharmos para um grupo de crianças, em um recreio escolar, por exemplo, 

poderemos perceber a existência de diversos grupos, muitos dos quais não se 

misturam. Os meninos mais agressivos, metidos a fortões, geralmente não aceitam 

em suas brincadeiras aqueles mais tímidos, que não demonstram a mesma 

agressividade, a não ser como alvo de piadas. 

 É nesse processo quase silencioso que se conformam as figurações 

estabelecidos-outsiders, onde o grupo estabelecido é aquele que segue à risca os 

padrões de gênero, enquanto os outsiders são aqueles que não se conformam, por 

inúmeras razões, a esses padrões estabelecidos, são aqueles que, por muito tempo, 

permaneceram calados, excluídos, estigmatizados. Segundo os autores (ELIAS; 

SCOTSON, 2000, p.26), 

 
A participação na superioridade de um grupo e em seu carisma grupal 
singular é, por assim dizer, a recompensa pela submissão às normas 
específicas do grupo. Esse preço tem que ser individualmente pago por cada 
um de seus membros, através da sujeição da conduta a padrões específicos 
de controle dos afetos. 
 

 Ao olharmos para a formação das crianças, são evidentes as imposições feitas 

a meninas e meninos, para que se comportem de acordo com seu grupo, seguindo as 

padronizações de gênero estabelecidas para cada sexo. O controle exercido sobre a 

conduta dos meninos é geralmente mais acirrado se comparado às meninas. Para 

elas, jogar bola e brincar de carrinho não é tão comprometedor como para eles, brincar 

de boneca. Neste ponto, trago as contribuições de Donald Sabo (2002, p.37), que 

afirma que “a desvalorização do feminino e das mulheres, os sentimentos de 

superioridade em relação às mulheres e o medo da feminilidade se difundem dentro 

da psicologia do menino”. Para os meninos, a participação em brincadeiras ditas “de 

meninas”, bem como a apropriação de brinquedos que representam utensílios 

domésticos ou bebês, implicaria adentrar num universo considerado feminino, 
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materno, e, portanto, ser rebaixado às representações femininas, ferindo sua 

masculinidade. 

 Elias e Scotson (2000) ainda destacam o perigo do contato social do grupo 

estabelecido com os outsiders, o que pode causar a suspeita de rompimento das 

normas do grupo. Esta situação pode ser percebida ao observarmos um grupo de 

crianças brincando, onde frequentemente, meninos e meninas brincam de forma 

separada e, para os meninos, muitas vezes é uma ofensa brincar com as meninas. 

Aqueles que fogem aos padrões da masculinidade estabelecida também não são bem 

vindos nas brincadeiras dos meninos do grupo estabelecido. Estes não querem se 

“contaminar” e, é nesse momento que aproveitam para envergonhar seus colegas 

com piadinhas e xingamentos que ferem sua autoimagem, geralmente remetendo-se 

à sexualidade. “Viadinho”, “bixa”, “mulherzinha”, são alguns exemplos de ofensas que 

ainda podem ser encontradas em meio ao convívio das crianças.  

 Segundo Elias e Scotson (2000), a autoimagem e a autoestima dos indivíduos 

estão relacionadas àquilo que os outros membros do grupo pensam de cada indivíduo. 

Nesse sentido, os autores apontam a existência de uma articulação entre o 

autocontrole individual e a opinião grupal, sendo o indivíduo susceptível à pressão do 

“nós”. Dessa forma, a masculinidade estabelecida se constitui em um árduo processo 

onde se nega tudo aquilo que apresente alguma relação com o feminino. Há uma forte 

resistência desse grupo no que se refere às transformações sociais no campo das 

construções de gênero. Como destacam Vianna e Finco (2009), a manutenção deste 

modelo binário de gênero é responsável por ocultar e marginalizar as masculinidades 

e feminilidades alternativas.  

 Elias e Scotson (2000) colocam em discussão a identidade grupal da pessoa, 

afirmando que a imagem de nós e o ideal de nós fazem parte da autoimagem e do 

ideal do eu. No entanto, isso pode levar a um problema, quando a situação imaginária 

destoa da realidade, quando um grupo antes estabelecido, que mantém uma imagem 

de nós e um ideal de nós, já não desfruta do mesmo carisma anterior, já vem perdendo 

sua superioridade de poder em relação a outros grupos. Com isso, a rejeição e 

humilhação se constituem em uma forma de resposta a essa perda de status. É o que 

se observa nas diversas manifestações de violência contra mulheres e homossexuais, 

por exemplo. Desse modo, as diversas masculinidades que se constituem como 

outsiders de uma masculinidade estabelecida representam uma ameaça ao grupo 

estabelecido, pois trazem outros valores, outras formas de relacionamento, outros 
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comportamentos, outras normas sociais, colocando em questão aquilo que até então 

era estabelecido. 

 Segundo os autores, essa figuração estabelecidos-outsiders conserva um 

equilíbrio instável de poder, o que possibilita ao grupo estabelecido estigmatizar seus 

outsiders, fazendo com que estes sejam enfraquecidos. Contudo, se o monopólio de 

poder diminui, também diminui a capacidade de estigmatizar outros grupos. Com isso, 

já podemos observar que essa masculinidade estabelecida vem aos poucos perdendo 

seu poder, visto que os outsiders, mulheres e “outros homens”, apresentam-se em 

grupos cada vez mais coesos, integrados, lutando por seus direitos e reconhecimento. 

Como apontaram Elias e Scotson (2000), a coesão e integração do grupo estabelecido 

na comunidade de Wiston Parva eram fatores diferenciais que lhe conferiam poder. 

 Por fim, a discussão realizada a partir dessa figuração estabelecidos-outsiders, 

nos permite visualizar com maior precisão as relações que compõem o cenário das 

brincadeiras de crianças, de meninas e meninos, o que nos leva ao entendimento de 

que, se as construções de gênero fossem algo realmente tão “natural”, não 

precisaríamos de tanto controle, tantas punições. 
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3. VERDADES PROVISÓRIAS 
 

Nada é 'em si'. A realidade é constituída pelo 
conjunto articulado de fatos que habitam um dado 
estilo de pensamento. […] Essa realidade não é 
estática. (Carlos Alvarez Maia, 2012) 

 

3.1 Relações de gênero, um idioma binário 

 

 Neste momento, voltando o olhar para os estudos de gênero, busco 

problematizar o binarismo existente, não com o intuito de dar uma resposta aos 

questionamentos levantados, mas apenas colocar em questão aquilo que está dado, 

mostrando as hierarquias como problemáticas. 

As discussões sobre gênero, no Brasil, tiveram início apenas nos anos 1980, a 

partir do movimento feminista, que denunciava a subalternidade das mulheres em 

relação aos homens ao longo da história. Lerner (1990), ao trazer o debate acerca do 

patriarcado, aponta que o registro masculino da história foi responsável por 

obscurecer a presença das mulheres. Em sua obra, La creación del patriarcado, 

Lerner (1990) afirma que a luta contra a condição das mulheres foi impulsionada pela 

contradição entre sua centralidade e marginalidade, onde elas tiveram papel ativo na 

formação das sociedades, ao mesmo tempo em que não puderam interpretar a 

história. Dessa forma, a autora defende a ideia de que as mulheres não são vítimas, 

também participaram da história da humanidade, porém, essa história foi registrada 

apenas por homens, o que levou à marginalização da figura das mulheres.  

Vale destacar que Lerner (1990) ainda não falava sobre gênero, mas sobre a 

subordinação das mulheres. Uma das pioneiras nos estudos sobre gênero foi Gayle 

Rubin (1975), antropóloga norte-americana feminista que teorizou o sistema sexo X 

gênero, o que contribuiu para a desnaturalização das desigualdades de gênero. Em 

sua obra, O tráfico de mulheres: notas sobre a Economia Política do Sexo, a autora 

faz uma crítica às explicações acerca da dominação masculina propostas por Engels, 

Lévi-Strauss e Freud, as quais naturalizam as diferenças e a subordinação das 

mulheres. Rubin (1975) afirma que esses teóricos constroem um pensamento 

dicotômico, colocando as mulheres em espaços de subalternidade. É possível 

observar uma relação entre o pensamento de Rubin (1975) e Lerner (1990), onde a 

mulher só se torna dominada em meio às relações estabelecidas entre as estruturas 

sociais que possibilitam tal dominação. 
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 Michelle Rosaldo (1995), em seu texto O uso e o abuso da antropologia: 

reflexões sobre o feminismo e o entendimento intercultural, ao criticar a teoria 

feminista, afirma que não deveriam ser buscadas origens e verdades universais para 

a subordinação da mulher. A autora considera que as dicotomias servem para manter 

a ideia de que as diferenças entre homens e mulheres se explicam apenas por fatores 

biológicos. Logo, aponta a necessidade de se considerar essas diferenças como 

produto de relações sociais em sociedades concretas e mutáveis. 

Pensar as relações de gênero, inicialmente pode parecer algo simples, no 

entanto, quando começamos a observá-las mais atentamente em nossa sociedade, 

percebemos que nesse campo podemos encontrar as mais diversas relações que nem 

sempre são tratadas com a devida atenção. Heleieth Saffioti (1992) nos chama a 

atenção para a existência de uma teia de relações sociais, onde se entrelaçam três 

grandes subestruturas – classe, etnia e gênero, responsáveis por moldar a sociedade. 

Para a autora,  

 
A construção do gênero pode, pois, ser compreendida como um processo 
infinito de modelagem-conquista dos seres humanos, que tem lugar na trama 
de relações sociais entre mulheres, entre homens e entre mulheres e 
homens. Também as classes sociais se formam na e através das relações 
sociais. Pensar estes agrupamentos humanos como estruturalmente dados, 
quando a estrutura consiste apenas numa possibilidade, significa congelá-
los, retirando da cena a personagem principal da história, ou seja, as relações 
sociais. (SAFFIOTI, 1992, p.211) 

 

Sendo assim, pensar em relações de gênero não significa pensar apenas na 

posição de mulheres na sociedade, mas nas relações estabelecidas pelos sujeitos, 

homens e mulheres, meninos e meninas. Mas afinal, quem são esses sujeitos? Como 

se formam enquanto sujeitos gendrados? Quais são as fronteiras que os delimitam 

enquanto masculinos ou femininos? 

 No decorrer de sua obra, Problemas de Gênero, Judith Butler (2003) questiona, 

primeiramente, a representação e a universalidade da categoria mulheres, afirmando 

sua construção discursiva. Para a autora, a teoria feminista não deveria depender de 

uma base única, não deveria delimitar uma identidade de mulheres que afirma 

representar, pois, com isso, vai contra sua própria luta, conservando relações de 

dominação e exclusão. Em seguida, ao tratar da distinção entre sexo e gênero, Butler 

(2003) afirma que o gênero não deve permanecer em número de dois, pois a 

construção de “homens” e “mulheres” não deve se restringir a corpos “masculinos” e 

“femininos”, respectivamente. Indo mais além, a autora contesta o caráter imutável do 
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sexo, afirmando que este pode ser tão culturalmente construído quanto o gênero. Mas, 

neste momento, não tenho a pretensão de aprofundar este debate. A ideia de 

construção do gênero defendida pela autora encontra uma controvérsia, que reside 

na polaridade entre o livre arbítrio e o determinismo. Afinal, se o gênero se constrói 

culturalmente com base no sexo biológico binário – macho e fêmea – conserva-se 

então uma determinação cultural acerca do que deve ser feminino ou masculino. 

Desta forma, Butler (2003) responsabiliza o discurso por estabelecer limites e definir 

possibilidades tanto para o sexo quanto para o gênero.  

 Chamamos de gênero as construções sociais feitas sobre o sexo biológico, as 

atribuições do que vem a ser masculino ou feminino, em determinadas sociedades, 

em determinadas épocas. Nossa existência é produzida com base no sexo biológico, 

o que, a princípio, determina se seremos meninas ou meninos, homens ou mulheres. 

Em um primeiro momento, pode parecer evidente que as construções sociais estão 

baseadas nas determinações biológicas. Contudo, a biologia já não é destino, ou seja, 

um corpo biológico “macho” nem sempre é masculino, nem sempre segue padrões de 

comportamentos construídos historicamente como masculinos. O mesmo pode ser 

considerado para o corpo biológico “fêmea”, que nem sempre é feminino, de acordo 

com os padrões estabelecidos. Isso nos leva a questionar as próprias construções de 

gênero que, apesar de terem como base o sexo biológico, não se resumem a ele. 

Para Saffioti (1992, p.187),  

 
As relações de gênero não resultam da existência de dois sexos, macho e 
fêmea. [...] O vetor direciona-se, ao contrário, do social para os indivíduos que 
nascem. Tais indivíduos são transformados, através das relações de gênero, 
em homens ou mulheres, cada uma destas categorias-identidades excluindo 
a outra. 

 

 Nesse sentido, masculino e feminino podem ser tomados como um conjunto de 

características que se construiu culturalmente para o sexo “macho” e o sexo “fêmea”, 

respectivamente. Entretanto, essa construção não é estática, e já consideramos a 

existência de masculinidades e feminilidades, ou seja, várias formas de ser homem 

ou mulher, se apropriando tanto de características ditas femininas como masculinas. 

Isso já me soa um pouco confuso. Se “masculino” e “feminino” transitam por ambos 

os sexos, qual a razão de se manter esse binarismo?  
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 Saffioti (1992) defende a ideia de que o gênero se constrói e se expressa 

através das relações sociais, constituindo uma totalidade dialética, o que se distancia 

da lógica de complementaridade. 

 
As relações de gênero, evidentemente, refletem concepções de gênero 
internalizadas por homens e mulheres. [...] Não se trata, no entanto, da lógica 
da complementaridade. As relações de gênero não derivam de características 
inerentes ao macho e à fêmea, que se complementam na cópula procriadora. 
Concepções de gênero, organicamente construídas, inter-relacionam-se 
dialeticamente, dando, assim, ensejo à superação das contradições nelas 
contidas, através da prática política. [...] Quando não se concebe o gênero 
como relação social que é, mas como oposições decorrentes de traços 
inerentes aos distintos seres, não se é capaz de perceber os diferentes 
poderes detidos-sofridos por homens e mulheres. (SAFFIOTI, 1992, p.193) 

 

Partindo dessas considerações, meninas e meninos, ou melhor, crianças, 

deveriam ser educadas fora de padrões de gênero que afirmam um binarismo 

masculino-feminino. No entanto, em nossa sociedade, os diversos espaços de 

socialização se mantêm estruturados de maneira a reafirmar uma oposição entre 

masculino e feminino. Oposição esta, que afirma uma lógica de complementaridade e 

conserva desigualdades de gênero. 

 

3.2 Divisão sexual do trabalho  

 

 Uma discussão sobre a divisão sexual do trabalho é aqui realizada, a partir de 

uma apresentação acerca das últimas transformações em relação à participação das 

mulheres na sociedade. Desse modo, venho problematizar a desvalorização sofrida 

pelas atividades consideradas femininas. 

Pensando as relações sociais entre os sexos, trago para o debate Danièle 

Kergoat (2003), que aborda homens e mulheres como indivíduos biologicamente 

distintos, e que constituem dois grupos sociais, cujas relações se exprimem através 

da divisão social do trabalho entre os sexos, chamada divisão sexual do trabalho. Para 

Kergoat (2003, p. 04), 

 
[...] falar em termos de divisão sexual do trabalho é ir mais além de uma 
simples constatação de desigualdades: é articular esta descrição do real com 
uma reflexão sobre os processos pelos quais a sociedade utiliza esta 
diferenciação para hierarquizar estas atividades. 

 

Segundo Helena Hirata e Danièle Kergoat (2007), a divisão sexual do trabalho, 

enquanto conceito, teve suas bases teóricas assentadas por uma onda de trabalhos 
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impulsionados pelo movimento feminista, na França, no início dos anos 1970. As 

autoras observam que, 

 
Foi com a tomada de consciência de uma “opressão” específica que teve 
início o movimento das mulheres: torna-se então coletivamente “evidente” 
que uma enorme massa de trabalho é efetuada gratuitamente pelas 
mulheres, que esse trabalho é invisível, que é realizado não para elas 
mesmas, mas para outros, e sempre em nome da natureza, do amor e do 
dever materno. (HIRATA; KERGOAT, 2007, p.597) 

  

 Pensando nas diferenças entre homens e mulheres, é importante destacar 

algumas transformações em relação à participação das mulheres na sociedade. Não 

venho aqui traçar um percurso histórico de toda a trajetória das mulheres, mas busco 

olhar para alguns pontos que considero relevantes, após o período da industrialização 

no Brasil.  

 Foi apenas em 1932 que as mulheres passaram a ter o direito ao voto, quando 

Getúlio Vargas promulga o novo Código Eleitoral. Também em 1932 foi estabelecida 

a jornada de 8 horas de trabalho no comércio e na indústria, além de ser 

regulamentado o trabalho feminino, proibindo-se às mulheres o trabalho noturno e 

estabelecendo salário igual para homens e mulheres (CARVALHO, 2007).  

 Em contrapartida, durante o Estado Novo (1937-1945), foi criado o Decreto-lei 

3199, estabelecendo as bases da organização dos desportos em todo o país, e 

proibindo às mulheres a prática esportiva, conforme mostra o artigo 548, de 14 de abril 

de 1941: “Art. 54. Às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis 

com as condições de sua natureza, devendo, para este efeito, o Conselho Nacional 

de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país.”. Tal 

proibição demonstra que homens e mulheres não tinham os mesmos direitos. 

 Entre os anos de 1945 e 1964, período entre regimes autoritários, houve uma 

democracia populista, onde, a partir da Constituição de 1946 coexistiram os três 

direitos, sendo mantidas as conquistas sociais do período anterior, e garantidos os 

direitos políticos e civis. Em 1945, a igualdade de direitos entre homens e mulheres é 

reconhecida através da Carta das Nações Unidas. Em 1962, sob a presidência de 

João Goulart, a lei 41219 trouxe disposições sobre a situação jurídica da mulher 

                                                           
8 Decreto-lei 3199 de 14 de abril de 1941. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3199-14-abril-1941-413238-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 23 jul. 2013. 
9 Lei 4121 de 27 de agosto de 1962. Disponível em: 
<http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/1962/4121.htm>. Acesso em: 23 jul. 2013. 

http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/42/1962/4121.htm
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casada, contrariando o Código Civil de 1916 que previa a necessidade de autorização 

do marido para que a mulher pudesse exercer suas atividades, inclusive referentes a 

profissão e herança. 

 No entanto, com o golpe militar de 1964, e a retomada do regime autoritário, 

muitos direitos foram suspensos, principalmente a liberdade de expressão, do 

pensamento e de organização. De acordo com José Murilo de Carvalho (2007), o 

período de 1974 a 1985, governado pelo General Ernesto Geisel, já apresenta indícios 

de retorno a uma democracia, observando-se nesse momento uma abertura política, 

e, com isso, renascia os movimentos de oposição, que culminaram em 1984, com a 

campanha pelas eleições diretas. Voltando o olhar para as mulheres nessa época, é 

preciso destacar que, em 1979, impulsionado pela atitude da equipe feminina de judô, 

que se inscreveu no campeonato sul-americano na Argentina com nomes de homens, 

foi revogado o Decreto-lei 3199/41, que proibia a participação das mulheres em 

diversos esportes, no entanto, o futebol feminino só foi reconhecido por lei em 1982. 

 De acordo com Maria Cristina Aranha Bruschini (2007), importantes 

transformações demográficas, culturais e sociais, ocorridas no país nas últimas 

décadas do século XX, apresentaram grande impacto sobre o trabalho feminino. A 

expansão da escolaridade é apontada pela autora como um dos fatores que 

possibilitou às mulheres acesso a novas oportunidades de trabalho. Bruschini (2007, 

p.552) destaca que, juntamente com a expansão das universidades públicas e 

particulares,  

 
[...] uma intensa transformação cultural, a partir do final dos anos 60 e, 
sobretudo, nos 70, na esteira dos movimentos sociais e políticos dessa 
década, impulsionou as mulheres para as universidades, em busca de um 
projeto de vida profissional e não apenas doméstico.  

 

 Nos anos 80, em meio à crise do Estado e com a redemocratização do país, a 

Constituição de 1988 ficou conhecida como Constituição Cidadã (CARVALHO, 2007), 

e, em 1989, houve a primeira eleição direta para presidente da República, que não 

ocorria desde 1960. Nesse período de crise do Estado, muitas mulheres acabam 

compondo o campo de trabalho para contribuir e até mesmo suprir suas necessidade 

e de sua família, o que leva a uma reorganização do espaço familiar, onde as mulheres 

já não se encontram restritas ao ambiente doméstico.  

 Ao abordar as principais transformações no mundo do trabalho no século XXI, 

Ricardo Antunes e Giovanni Alves (2004, p.337), apontam um “aumento significativo 
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do trabalho feminino, que atinge mais de 40% da força de trabalho em diversos países 

avançados, e que tem sido absorvido pelo capital, preferencialmente no universo do 

trabalho part-time, precarizado e desregulamentado”. Em contrapartida, os autores 

destacam que, em relação à temática salarial, as mulheres ainda apresentam níveis 

de remuneração, em média, inferiores aos homens, desigualdade que também se 

observa em relação aos direitos sociais e de trabalho. 

 De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego - PME10, em 2014 foram 

apontadas disparidades entre os rendimentos de homens e mulheres e, também, 

entre brancos e pretos ou pardos.  

 
O rendimento de trabalho das mulheres, em 2014, estimado em R$ 1.770,99, 
continua sendo inferior ao dos homens, estimado em R$ 2.387,60. 
Comparando a média anual dos rendimentos dos homens e das mulheres, 
verificou-se que, em média, as mulheres ganham em torno de 74,2% do 
rendimento recebido pelos homens, um avanço de 0,6 ponto percentual em 
relação a 2013. (IBGE, 2014, p.294) 

 

A pesquisa mostra que, em doze anos, o crescimento do rendimento médio real 

dos trabalhadores homens foi inferior ao das mulheres, enquanto para eles o aumento 

foi de 32,2%, para elas foi de 38,4%. Esse panorama apenas confirma o quão 

desvalorizado foi, e ainda não deixou de ser, o trabalho de mulheres que, embora o 

rendimento das trabalhadoras tenha apresentado crescimento relativamente superior 

ao rendimento dos trabalhadores, o salário das mulheres ainda não se equipara ao 

dos homens. Nesse sentido, Bruschini (2007, p.561) ressalta que “a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho brasileiro tem sido caracterizada através do tempo 

pela precariedade”. Para a autora, “[...] as condições de desigualdade perante os 

homens se revelam também na persistência da responsabilidade das mulheres e das 

mães pelos afazeres domésticos e pelos cuidados com as crianças e demais 

familiares, [...]”. (BRUSCHINI, 2007, p.571). Neste ponto, Hirata e Kergoat (2007, 

p.602) destacam que, apesar de já observarmos uma “reorganização simultânea do 

trabalho no campo assalariado e no campo doméstico”, a conciliação de vida familiar 

e vida doméstica cabe quase que exclusivamente às mulheres e, quando não há essa 

conciliação, e o trabalho doméstico é externalizado, é delegado geralmente a outras 

mulheres. Com isso, os homens continuam, em sua maioria, excluídos das 

                                                           
10 Pesquisa Mensal de Emprego, PME, implantada em 1980, com a finalidade de produzir indicadores 
para o acompanhamento conjuntural do mercado de trabalho nas Regiões Metropolitanas de Recife, 
Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e de Porto Alegre. 
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responsabilidades domésticas, o que nos remete à ideia de uma hierarquia ainda 

existente entre atividades ditas femininas e masculinas, entre o espaço público e o 

doméstico, entre produção e reprodução.  

Saffioti (1992) retoma o conceito de patriarcado, afirmando ser esse um 

fenômeno recente dentro do campo de gênero, uma possibilidade para as relações de 

gênero, que demonstra a desigualdade e a opressão, e que deve ser considerado no 

debate sobre gênero. Certamente, as relações sociais existentes não se resumem ao 

patriarcado, estão permeadas por classes sociais, etnias, gerações, e outras 

configurações identitárias.  No entanto, ainda podemos observar relações patriarcais 

com outras roupagens.  

 
A socialização familiar, a educação escolar, a formação na empresa, esse 
conjunto de modalidades diferenciadas de socialização se combinam para a 
re-produção sempre renovada das relações sociais. As razões dessa 
permanência da atribuição do trabalho doméstico às mulheres, mesmo no 
contexto da re-configuração das relações sociais de sexo a que se assiste 
hoje, continua sendo um dos problemas mais importantes na análise das 
relações sociais de sexo/gênero. (HIRATA; KERGOAT, 2007, p.607) 

 

Conforme colocação das autoras, acerca da “re-produção sempre renovada 

das relações sociais”, é possível citar também a presença dos brinquedos na 

socialização das crianças, que, apesar de grandes inovações decorrentes das novas 

tecnologias e de outras configurações sociais, muitos brinquedos ainda mantêm o 

retrato da divisão sexual do trabalho.  

 Grande parcela dos brinquedos representam parte do cotidiano doméstico, 

marcado pela imagem da mulher, em função de sua maternação11, conforme defende 

Nancy Chodorow (1990). Para a autora, maternação refere-se ao cuidado, quem 

materna é aquela pessoa, não necessariamente mulher, principal a cuidar da criança, 

é quem age de maneira a alimentá-la e ampará-la. Essa ideia da função social das 

mulheres, enquanto cuidadoras de crianças e donas de casa, ainda é muito 

conservada, e pode ser facilmente observada através dos brinquedos e brincadeiras 

destinados frequentemente às meninas. Lavar e passar roupas, limpar a casa, fazer 

comida, lavar louças e cuidar de bebês são algumas das atividades propostas pelos 

brinquedos. Mas por que são estes geralmente destinados apenas às meninas? E os 

meninos, como se relacionam com as tarefas domésticas? A participação das 

                                                           
11 Conceito abordado por Chodorow (1990) como elemento central e constituinte na organização e 
reprodução social do gênero. 
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mulheres na esfera pública não as desvinculou da vida doméstica, e, apesar do 

ocasional envolvimento dos homens na vida privada, estes ainda mantêm sua posição 

social na esfera pública. Portanto, o que parece ocorrer é uma acumulação de tarefas 

pelas mulheres que, além de cuidarem do ambiente doméstico, se fazem presentes 

também no âmbito público. 

 O espaço doméstico, contudo, se constitui enquanto um ambiente onde as 

mulheres detêm o poder. As regras estão sob o controle feminino. As meninas, ao 

brincarem de casinha, criam situações de dominação ao se encontrarem no comando. 

Entretanto, em uma esfera mais ampla de relações, este comando torna-se reduzido, 

visto que é subordinado ao espaço público, caracterizado majoritariamente pela 

atuação masculina. Considerando que as mulheres já habitam também esses espaços 

públicos, como se justifica sua permanência no espaço privado?  

 Como já foi colocado, muitas transformações já permeiam as relações sociais 

entre os sexos, no entanto, ainda nos deparamos com hierarquias em relação ao 

trabalho e outras atividades consideradas femininas, as quais se reproduzem em 

diversas esferas da vida, inclusive no brincar. 
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4. UM CENÁRIO DE MUITAS PEÇAS 

 

4.1 Conversando com a Empresa X 

 

 Trago para início da discussão o que me foi apresentado nas respostas do 

questionário12 e em conversas com o setor de marketing da Empresa X. Durante a 

apresentação, alguns comentários já são realizados, a fim de abrir caminho para a 

discussão dos catálogos.   

 O questionário (Apêndice A) foi organizado com o intuito de se compreender a 

visão da Empresa X sobre a produção e oferta de brinquedos, buscando um melhor 

entendimento dos catálogos aqui analisados. A primeira parte do questionário 

caracteriza-se por indagar o entendimento da fábrica acerca de alguns conceitos 

envolvidos nessa pesquisa, a saber, brinquedo, jogo, crianças, infância, menina e 

menino. Em seguida, a atenção é direcionada ao setor de marketing, a fim de 

conhecer suas principais características e compreender seu funcionamento na fábrica. 

Em um terceiro momento, busco informações acerca da escolha dos brinquedos a 

serem fabricados. E, por fim, trago alguns questionamentos sobre a oferta dos 

brinquedos, buscando compreender permanências e modificações observadas nos 

catálogos. 

 Para a Empresa X, brinquedo “é um produto ou objeto utilizado pela criança 

para distração/diversão, podendo ou não conter cunho educativo”, o que se diferencia 

de jogo, sendo este uma “Atividade recreativa envolvendo regras, pode ser individual 

ou em grupo”. A distinção entre jogo e brinquedo apresentada é coerente com a que 

trago para justificar a parcela dos catálogos com a qual trabalho. Conforme destacado 

no questionário, ao desenvolverem seus produtos, não pensam em meninos ou 

meninas, mas em crianças, independente do sexo. Por isso, não foi definido o 

entendimento de “menina” e “menino” separadamente, apenas de crianças, 

entendidas como “Pequenos indivíduos em fase de desenvolvimento e aprendizagem, 

seres iluminados que necessitam de nossa atenção e auxilio para uma evolução 

saudável”. Com isso, a empresa demonstra uma preocupação com a infância, com o 

                                                           
12 O questionário foi elaborado como um roteiro de entrevista, visto que o deslocamento até a fábrica 
era dificultado pela distância. Como tratava-se de muitas informações, uma visita não daria conta de 
tudo, deste modo, minha informante sugeriu que a entrevista fosse realizada em forma de questionário, 
o que otimizaria também o tempo para as respostas. Uma conversa após, em visita à fabrica, foi 
realizada para complementar algumas informações. 
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desenvolvimento das crianças, não deixando transparecer em seu discurso uma 

intencionalidade em educar meninas e meninos de maneira diferente. 

 De acordo com as respostas apresentadas, o setor de marketing da Empresa 

X teve início no ano de 1998, sendo composto, inicialmente por apenas um homem. 

No ano 2002, passou a contar com duas pessoas, ambas do sexo feminino, uma delas 

permanecendo no setor até hoje. A composição atual do setor de marketing está 

formada desde 2013, quando o setor passa a contar com quatro mulheres e, em 2015, 

é agregado ao grupo um homem. O setor é organizado com uma gerente, dois 

analistas de marketing e dois responsáveis pela criação. São realizadas uma reunião 

gerencial mensal, uma reunião semanal de organização de job13 e reuniões diárias 

conforme a necessidade. 

 Em relação à concorrência com outras empresas fabricantes de brinquedos, foi 

colocado que, como a Empresa X trabalha com várias linhas, são mais de 650 

produtos, então não existe uma concorrência forte, e sim um concorrente para cada 

linha de produto. Contudo, no que se refere aos grandes fabricantes de brinquedos, 

como Lego, Mattel e Hasbro, foi relatado que existe uma influência dessas empresas 

sobre a produção de brinquedos – temáticas, modelos, cores, indicação de gênero e 

idade – visto que “eles têm mais acesso a pesquisas e dados de mercado são eles 

que ditam tendências, por isso muitas vezes acabamos nos espelhando neles!”. Sobre 

a relação da Empresa X com outros grandes fabricantes de brinquedos, afirmou-se 

que “Os brinquedeiros possuem uma relação muito tranquila, cada um trabalha dentro 

do seu nicho de uma forma muito tranquila e correta. Inclusive já fechamos parcerias 

para distribuição de grandes marcas pelos canais da Empresa X”.   

 Desse modo, é possível perceber que os fabricantes de brinquedos não estão 

isolados, ao contrário, encontram-se em uma teia de relações que não se resume 

apenas aos consumidores, mas principalmente a outros fabricantes, a um mercado 

mundial de brinquedos. É nesse ponto que se faz necessário um olhar mais atento 

antes de partirmos para qualquer conclusão a respeito das “escolhas” de brinquedos 

a serem fabricados. O que se reflete nessas “escolhas” são as tendências de mercado, 

afinal, o objetivo de toda empresa é ter seus produtos aceitos pelo público consumidor, 

o que acaba dificultando grandes inovações, conforme relatou minha informante, 

afirmando que não podem, de repente, ofertar uma geladeira azul, por exemplo, pois 

                                                           
13 Organização de trabalho. 
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a mesma, provavelmente, não terá grande aceitação do público consumidor e, com 

isso, não será vendida, o que leva a um prejuízo maior à fábrica, pois ao se fabricar 

um brinquedo, não é produzida apenas uma unidade, mas várias, para que possam 

ser repassadas aos vendedores. 

 As discussões realizadas para a escolha dos brinquedos, conforme relatado 

em questionário, ocorrem entre os setores de Desenvolvimento de produto, Marketing, 

Vendas e Diretoria, e as escolhas são baseadas em informações de mercado. É 

destacado ainda que cada linha de brinquedo produzida visa “diversão, aprendizado 

e socialização”. E as relações de gênero, como são pensadas nesse momento? 

Segundo a Empresa X, “No momento da concepção do brinquedo, pensamos na 

criança e na brincadeira como um todo, e não em um gênero especifico. Existem 

produtos que já vêm com o gênero pré defino automaticamente, é cultural, mas 

estamos trabalhando isso da melhor forma possível. Prova disto será a nova cozinha 

confeccionada em vermelho e preto saindo do tradicional rosa, o que propicia à 

criança a escolha da brincadeira sem direcionamento por parte dos adultos”. 

 Tal colocação aponta a cultura como responsável por “pré definir” o gênero de 

alguns brinquedos. E, desta forma, essas pré definições acabam sendo reproduzidas 

na fabricação dos brinquedos, pois, como já foi colocado, os fabricantes buscam a 

aceitação de seus produtos pelo público consumidor. Consequentemente, temos uma 

via de mão dupla se considerarmos que a produção de brinquedos também contribui 

para a produção renovada de estereótipos de gênero. No entanto, nem a cultura, 

tampouco o mercado de brinquedos são estáticos. As mudanças ocorrem, mas nem 

sempre são reconhecidas de imediato. Aquilo que foge aos padrões pré estabelecidos 

pode causar estranheza, pois desacomoda, exige novas adaptações. Essas 

modificações já são apontadas pela Empresa X com a confecção da nova cozinha, 

em vermelho e preto. Essa nova escolha de cores para brinquedos representantes do 

ambiente doméstico, antes confeccionados apenas em tons de rosa, demonstra um 

ponto significativo para a presente pesquisa. O problema do direcionamento de muitos 

brinquedos não é, necessariamente, o brinquedo e o que ele representa, mas talvez 

as cores e seus significados. 

 No questionamento sobre os estudos que subsidiam as decisões acerca dos 

brinquedos a serem fabricados, bem como o que é levado em consideração para a 

escolha dos brinquedos, afirmou-se que “Muitos estudos e pesquisas são levados em 

consideração, assim como o ambiente, a sociedade, as crianças mudaram, e essas 
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mudanças também precisam ser levadas em consideração”. Foi destacado ainda, em 

relação às permanências, modificações e retiradas de produtos, que “Todo produto 

tem um ciclo de vida, é preciso também um acompanhamento do mesmo no mercado 

para verificação da aceitação por parte dos consumidores, não existe uma fórmula 

mágica, é baseado no acompanhamento e conhecimento de mercado”. No mesmo 

sentido, afirmou-se que, para tomar as decisões acerca dos brinquedos a serem 

produzidos e ofertados, buscam inspiração “Em tendências mundiais, feiras 

internacionais, no próprio mercado, em encontros com lojistas e representantes 

comerciais”. 

 Sobre a indicação dos brinquedos em relação à idade e gênero, foi colocado 

que “Os brinquedos são pensados de acordo com a idade a qual se destinam, existe 

uma preocupação com o produto, sua funcionalidade e contribuição no 

desenvolvimento do indivíduo, a questão de gênero é secundária”. Acrescentou-se 

ainda que a idade adequada para cada brinquedo é definida pelo Inmetro. Sobre a 

indicação de gênero, entende-se aqui, como já foi destacado anteriormente, que é 

definida pela cultura e, consequentemente pelo mercado de brinquedos. Em relação 

à definição das cores dos brinquedos, foi relatado que são levadas em consideração 

“Pesquisas sobre o que cada cor desperta na criança, qual cor indicada para cada 

faixa etária, entre outras”.  

 Por fim, em relação às embalagens e organização de imagens nos catálogos, 

foi destacado que são levadas em consideração a “Praticidade, coerência entre 

imagem e produto, reprodução de cenas cotidianas, maior fidelidade possível entre o 

produto real e o apresentado no material”. Em conversa posterior, foi acrescentado 

que a presença de crianças junto a alguns brinquedos nos catálogos objetiva, 

principalmente, indicar as dimensões reais do brinquedo, para que os consumidores 

não sintam-se enganados pelas imagens que nem sempre conseguem se mostrar 

conforme realmente são. Neste ponto, a presença de meninas e/ou meninos em 

determinados brinquedos também se dá conforme padronizações culturais de gênero, 

e, segundo minha informante, não se pode mudar a realidade de uma hora para outra, 

as mudanças ocorrem, mas lentamente, conforme já pode ser observado em alguns 

catálogos, onde meninos e meninas compartilham o ambiente doméstico. 

 Em um dos primeiros contatos com o setor de marketing, me foi explicado que 

os supervisores de vendas eram os responsáveis por buscar informações no mercado 

sobre a venda dos brinquedos, portanto, as questões debatidas a seguir se referem, 
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principalmente, ao trabalho desses supervisores de vendas. De acordo com a 

Empresa X, “São eles que orientam os representantes comerciais, apresentam 

lançamentos, visitam clientes e colhem alguns feedbacks no mercado. Através deles 

também recebemos muitas solicitações de clientes acerca de alterações de produtos 

e problemas detectados posteriormente”. Segundo minha informante, a curva de 

vendas foi o que contribuiu para a permanência ou modificação de brinquedos 

ofertados ao longo dos anos. Ela aponta como fatores que influenciam as vendas dos 

brinquedos, a sazonalidade, personagens, finalidade, mídia, entre outros. 

 Após essa conversa com a Empresa X, o cenário a ser percorrido se apresenta 

mais nítido. Detalhes antes ofuscados já podem ser percebidos, outras pistas são 

lançadas em meio à brincadeira. Vamos em frente! 

 

4.2 Um panorama dos brinquedos nos catálogos de 2009 a 2015 

 

 Aqui apresento um panorama geral dos brinquedos ofertados nos catálogos de 

2009 a 2015, mostrando as permanências e modificações ocorridas nas linhas de 

brinquedos neste período. Em seguida, delimito dois pontos de análise que são 

abordados na sequência. 

 A partir de 2009 nos deparamos com um aumento na oferta de diferentes linhas 

de brinquedos. O catálogo de 2009 apresenta-se renovado. Neste ano é lançada a 

linha “Casinha Flor”, composta por sete brinquedos, todos representantes do ambiente 

doméstico, com cores predominantes lilás e branca, indicados para meninas, a partir 

de três anos de idade. Semelhante a essa linha, encontra-se a linha “Disney 

Princesas”, ofertada inicialmente na seção de Licenciados do catálogo, passando para 

a seção de Jogos e Brinquedos a partir de 2010. Essa linha apresenta os mesmos 

produtos da “Casinha Flor”, porém, com pequenos detalhes que diferenciam a marca 

do produto. Em 2009, nela são ofertados cinco itens, com cores predominantes rosa, 

roxa e branca, apenas para meninas, a partir de três anos de idade.  

 Dos brinquedos lançados em 2006/2007, permanecem em catálogo, em 2009, 

apenas o carrinho de boneca “Doce Passeio”, que em 2011 é incorporado à linha 

“Casinha Flor”, e o Balancinho da linha “Baby Basic”, o qual já sai de linha em 2010, 

não se constituindo em foco de análise. O Quadro 1, abaixo, apresenta as linhas de 

brinquedos ofertadas para meninas em 2009.  



72 
 

Linha Idade Indicação de gênero Nº brinquedos 

Casinha Flor 3+ Menina 7 

Descrição: Refrigerador duplex com som (dispenser de água sonoro, freezer 

separado, prateleiras internas e gavetas móveis, 24 peças); Refrigerador (dispenser 

de água, 24 acessórios); Refrigerador duplex (dispenser de água, freezer separado, 

prateleiras internas e gavetas móveis, 24 acessórios); Fogão (som de fogão e 

prateleiras internas, 16 acessórios); Micro-ondas (som, 10 acessórios); Lava-louças 

(som de lava-louças e prateleiras móveis, 16 acessórios); Lava roupas (som de 

lavadora de roupas, 6 acessórios). 

Cores predominantes: lilás e branco. 

Baby basic 3+ Menina 1 

Descrição: Balancinho (chupeta, chocalho e mamadeira, vira bebê conforto). 

Cores predominantes: rosa e roxo. 

Doce passeio 3+ Menina 1 

Descrição: Carrinho de boneca (vira bebê conforto). 

Cores predominantes: rosa e branco. 

Cozinha Princesas 

Disney (licenciados) 

3+ Menina 5 

 

Descrição: Refrigerador duplex com som (dispenser de água sonoro, freezer 

separado, prateleiras internas e gavetas móveis, 24 acessórios); Micro-ondas (som, 

10 acessórios); Fogão (som de fogão e prateleiras internas, 16 acessórios); Lava-

louças (som de lava-louças e prateleiras móveis, 16 acessórios); Lava roupas (som 

de lavadora de roupas, 6 acessórios). 

Cores predominantes: rosa, roxo e branco 

Quadro 1 – Brinquedos ofertados para meninas em 2009.  

 

  Ainda em 2009, são lançadas quatro linhas de brinquedos, indicadas apenas 

para meninos, a partir de três anos de idade. “Comando X”, “Pinball Eletrônico”, 

“Carrinho CR” e “Carrinho F1” apresentam temáticas de guerra e corridas de carro. 

Além dos lançamentos, permanecem em catálogo as linhas “Flash Speed”, “Power 

Robô” e “Guardião”, lançadas em 2006/2007, conforme apresenta o Quadro 2, abaixo. 

No Anexo A podem ser encontradas as imagens de alguns brinquedos ofertados 

nesse catálogo. 
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Ano de 

Lançamento 

Linha Idade Indicação de 

gênero 

Nº 

brinquedos 

2009 Comando X 3+ Menino 8 

Descrição: Missão Solitária; Missão Defesa; Missão Terra-Ar; Missão 

Resgate; Missão Guerrilha; Missão Heroica; Missão Avançada; Missão 

Ataque Rápido. 

Cores predominantes: verde, marrom / camuflado 

2009 Pinball Eletrônico 3+ Menino 1 

Descrição: Racing F1 (corrida de Fórmula 1) 

Cores predominantes: vermelho e azul 

2009 Carrinho CR 3+ Menino 4 

Descrição: Off Road, High Speed, Moster Truck, Max. 

Cores predominantes: vermelho, amarelo e preto. 

2009 Carrinho F1 3+ Menino 2 

Descrição: Carrinho F1 Azul, Carrinho F1 Vermelho 

Cores predominantes: vermelho, azul e amarelo. 

2006/2007 Flash Speed 5+ Menino 1 

Descrição: Multipista Desafio dos Velozes 

Cores predominantes: azul, amarela. 

2006/2007 Power robô 6+ Menino 4 

Descrição: PR Swat, PR Interceptor, PR Comander, PR Ice. 

Cores predominantes: cinza, preto, branco, azul, verde, vermelho. 

2006/2007 Guardião 6+ Menino 3 

Descrição: G Aeronave, G Tanque, G Helicóptero. 

Cores predominantes: cinza, preto, vermelho, azul. 

Quadro 2 – Brinquedos ofertados para meninos em 2009. 

 

 Os brinquedos lançados em 2006/2007 que permaneceram em catálogo em 

2009, já não são ofertados a partir de 2010, assim como o “Pinball eletrônico”, lançado 

em 2009, portanto não serão considerados na discussão do trabalho.  

 Em 2010, além das linhas que permaneceram em catálogo, foram lançadas 

nove linhas de brinquedos, sendo todas Blocos de Encaixe, totalizando 12 linhas 

indicadas apenas para meninos. Essas linhas comportam 44 brinquedos, dentre eles, 

30 são blocos de encaixe, variando entre 30 e 713 peças, cujas temáticas perpassam 

cenários de corridas de carros, “Defensores da Ordem”, “Cidade em Obras” e diversos 
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robôs. Também em 2010, os brinquedos das linhas “Casinha Flor” e “Disney 

Princesas”, lançados em 2009, passam a ser ofertados para meninas e meninos. Em 

contrapartida, são lançados 11 itens na linha “Casinha Flor” (a qual chamarei de 

Casinha Flor II), que apresentam indicação apenas para meninas. O Quadros 3, a 

seguir, ilustra a oferta de brinquedos em 2010, trazendo descrição apenas dos 

lançamentos. As imagens desses lançamentos são apresentadas no Capítulo 4, junto 

à discussão. 

 

Linha Idade Indicação de Gênero Nº brinquedos 

Comando X 3+ Menino 8 

Carrinho CR 3+ Menino 4 

Carrinho F1 3+ Menino 2 

Supercarro (40 peças) 6+ Menino 4 

Descrição: Speed, Turbo, Campeão, Tecno. 

Cores predominantes: vermelho, verde, azul, amarelo. 

Corredores Furiosos 

(30 peças) 

6+ Menino 4 

Descrição: Detonando, Voador, Radical, Ecomaxxi. 

Cores predominantes: azul, vermelho, amarelo, verde. 

Corrida Maluca 6+ Menino 4 

Descrição: Sem Limites (59 peças), Sem Barreiras (62 peças), Toda Fúria (61 peças), 

Sem Derrota (60 peças). 

Cores predominantes: amarelo, verde, vermelho, azul. 

Defensores da Ordem 6+ O 5 

Descrição: Polícia (459 peças), Polícia (119 peças), Polícia (268 peças), Bombeiros 

(713 peças), Bombeiros (240 peças). 

Cores predominantes: azul, branco e cinza; vermelho, preto, branco e amarelo 

Super Máquina 6+ Menino 1 

Descrição: SM na Pista. (97 peças). 

Cores predominantes: vermelho e preto. 

Cidade em Obras 6+ Menino 4 

Descrição: Caçamba (142 peças), Escavadeira (151 peças), Caminhão (174 peças), 

Betoneira (189 peças). 

Cores predominantes: amarelo, cinza e preto. 

Super Robô 6+ Menino 2 
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Descrição: Nave de Fuga (156 peças), Carro de Ataque (184 peças). 

Cores predominantes: vermelho, preto, amarelo, branco. 

Andróide 6+ Menino 2 

Descrição: Nave Espacial (176 peças), Jipe Explorador (151 peças) 

Cores predominantes: verde, branco, cinza e amarelo. 

Robô Guerreiro 6+ Menino 4 

Descrição: Red Armor (59 peças), White Armor (55 peças), Yellow Armor (57 peças), 

Blue Armor (65 peças). 

Cores predominantes: vermelho, branco, amarelo e azul. 

Quadro 3 – Oferta de brinquedos aos meninos, em 2010. 

 

 Contrastando com a quantidade de linhas de brinquedos indicadas aos 

meninos, em 2010, encontramos apenas três linhas indicadas às meninas, totalizando 

24 brinquedos, todos característicos do ambiente doméstico, conforme apresenta o 

Quadro 4. 

 

Linha Idade Indicação Nº brinquedos 

Disney Princesas 3+ Menina/Menino 5 

Casinha Flor 3+ Menina/ Menino 7 

Casinha Flor II 3+ Menina 11 

Descrição: Pia (16 acessórios); Kit cozinha (16 peças); Berço (com porta-coisas do 

bebê, musical); Banheira (som de água); Cafeteira (2 xícaras, 2 colheres, luz e som); 

Torradeira (som e luz); Espremedor de frutas (2 copos, 2 colheres e 2 pratos, gira de 

verdade); Liquidificador (2 copos e 2 colheres, gira de verdade); Batedeira (funções 

que funcionam de verdade, pazinhas intercambiáveis; parte superior móvel e que 

funciona em separado); Ferro de passar roupas (dispositivo para água que funciona 

de verdade, botão para luzinha); Caixa registradora com balança (cheia de cores e 

sons. Faz som quando se passa o cartão, tem leitor de código de barras iluminado e 

com som, uma esteira deslizante para as compras, uma gaveta com chave que abre 

sozinha, a calculadora com som de caixa registradora e a balança com mostrador que 

se movimenta de verdade). 

Cores predominantes: rosa e branco. 

Doce Passeio 3+ Menina 1 

Quadro 4 - Brinquedos ofertados inicialmente às meninas, e modificações na 
indicação de gênero do catálogo de 2010. 
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 Em 2011, permanecem em catálogo as nove linhas de blocos de encaixe, 

lançadas em 2010, e passam a ser ofertadas outras quatro linhas de brinquedos, 

sendo duas de blocos de encaixe, ainda indicados apenas para meninos, conforme 

pode ser observado no Quadro 5. Deixam de ser ofertadas as três linhas lançadas em 

2009 (“Comando X”, “Carrinho CR” e “Carrinho F1”). As imagens dos lançamentos 

podem ser conferidas no Capítulo 4 (blocos de encaixe) e no Anexo B. 

 

Linha Idade Indicação Nº brinquedos 

Circuito Radical 5+ Menino 2 

Descrição: Desafiando a Gravidade, Desafio Voando Baixo. 

Cores predominantes: preto e vermelho. 

Supercarro  6+ Menino 4 

Corredores Furiosos  6+ Menino 4 

Corrida Maluca 6+ Menino 4 

Super Máquina 6+ Menino 2 

Lançamento em linha já ofertada: SM Off Road (264 peças). 

Cores predominantes: vermelho e preto 

Defensores da Ordem 6+ Menino 7 

Lançamentos em linha já ofertada: Central de Comando (1230 peças), Patrulha 

Rodoviária (220 peças),  

Cores predominantes: azul, branco e cinza; vermelho, preto, branco e amarelo 

Embarque Imediato 6+ Menino 2 

Descrição: Avião de Passageiros (434 peças), Aeroporto (791 peças). 

Cores predominantes: branco, cinza, azul. 

Mecânicos em Ação 6+ Menino 1 

Descrição: Car Center (520 peças) 

Cores predominantes: branco, verde, amarelo, cinza. 

Cidade em Obras 6+ Menino 6 

Lançamentos em linha já ofertada: Super Guindaste (395 peças), Guindaste e 

Caminhão (238 peças). 

Cores predominantes: amarelo, cinza e preto. 

Super Robô 6+ Menino 2 

Andróide 6+ Menino 2 

Robô Guerreiro 6+ Menino 4 

Moto Força 6+ Menino 14 
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Descrição: * Moto Patrulheiros (10): Ninjas A Preto, Ninjas A Verde, Ninjas B Azul, 

Ninjas B Preto, Ninjas C Branco Vermelho, Ninjas C Branco Azul Vermelho, Ninjas D 

Preto, Ninjas D Vermelho, Ninjas E Vermelho Preto, Ninjas E Azul. 

* Moto Viajante (2): Vingador Amarelo, Vingador Vermelho. 

* Moto Protetor Estelar (2): Amarelo, Vermelho. 

Quadro 5 – Oferta de brinquedos aos meninos, em 2011. 

 

 Em relação aos brinquedos indicados apenas para meninas, o catálogo de 

2011 mantêm as linhas e indicações de gênero conforme ofertadas anteriormente e 

lança a “Teacup Piggies”, uma linha de “06 porquinha simpáticas, amáveis, falantes e 

personalizadas”, conforme descrição no catálogo, que emitem 20 sons diferentes. 

Essa linha, que permanece em catálogo até 2012, oferta seis miniaturas de 

porquinhas, cada uma dentro de uma xícara, que podem acompanhar diferentes itens, 

como: bolsinha, mamadeira, certidão de nascimento, coleira, roupas diversas, e três 

cenários – spa, limosine e passarela.  Essa linha pode ser visualizada no Anexo C. 

Neste ano, o carrinho de boneca Doce Passeio é incorporado à linha “Casinha Flor”, 

e são lançados três brinquedos na linha “Disney Princesas”, a qual já é indicada 

também para meninos, porém, esses três lançamentos apresentam indicação apenas 

para meninas, são eles: pia, banheira e berço. O Quadro 6 nos mostra os brinquedos 

ofertados apenas para meninas e, para meninas e meninos, em 2011.  

 

Linha Idade Indicação Nº brinquedos 

Teacup Piggies 3+ Menina 12 

Descrição: 06 porquinhas simpáticas, amáveis, falantes e personalizadas. Contém: 1 

porquinha, 1 xícara, 1 laço, 1 mamadeira e 1 certidão de nascimento. As porquinhas 

emitem 20 sons diferentes. 

Modelos: Snow flake (xícara vermelha); Cooper (xícara azul); Goldie (xícara preta); 

Princess (xícara branca); Locket (xícara roxa); High tops (xícara amarela).  

Coleção de roupas: Roupa com capuz; Roupa de festa; Roupa dia-a-dia; Roupa de 

ginástica; Roupa de inverno; Roupa primavera. 

Cores predominantes: rosa, branco, preto. 

Teacup Piggies baby 3+ Menina 6 

Descrição: Acompanha bolsinha, mamadeira, certidão de nascimento e coleira. 

Modelos: Natalie, Charlie, Sarah, Jasmine, Zoe, Jessie. 

Cores predominantes: rosa, branco, azul claro. 
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Teacup Piggies em... 3+ Menina 3 

Descrição: Spa (7 acessórios e 1 roupão, não acompanha porca); Limosine (vira 

camarim, 7 acessórios e 1 roupinha, não acompanha porca); Passarela (7 acessórios, 

1 roupinha e a porquinha Princess). 

Cores predominantes:  rosa, preto, roxo. 

Disney Princesas 3+ Menina 3 

Pia (16 acessórios, abastecida com água); banheira; berço (porta-coisas de bebê). 

Cores predominantes: 2 tons de rosa. 

Disney Princesas 3+ Menina/Menino 5 

Casinha Flor 3+ Menina/Menino 8 

Casinha Flor 3+ Menina 12 

Doce Passeio foi incorporado nessa linha.  

Quadro 6 – Oferta de brinquedos às crianças, predominantemente meninas, em 
2011. 

 

 Em 2012, são mantidas as linhas e indicações de gênero anteriores, e é 

lançada a linha “Minnie Mouse Bow-tique”, composta por banheira, carrinho e berço, 

em tons de rosa e branco, indicada apenas para meninas. Nas linhas “Casinha Flor” 

e “Disney Princesas” são lançados dois brinquedos, um fogão e um refrigerador em 

cada linha, todos com indicação para meninas e meninos, em tons de rosa e roxo, 

conforme apresentam o Quadro 7. 

 

Linha Idade Indicação de gênero Nº brinquedos 

Teacup Piggies  3+ Menina 12 

Teacup Piggies baby 3+ Menina 6 

Teacup Piggies em... 3+ Menina 3 

Minnie Mouse Bow-Tique 3+ Menina 3 

Descrição: Banheira; carrinho; berço (com porta coisas do bebê). 

Cores predominantes: rosa (2 tons), branco. 

Disney Princesas 3+ Menina 3 

Disney Princesas 3+ Menino/ Menina 7 

Lançamentos em linha já ofertada: Refrigerador Luxo (dispenser de água, freezer 

separado, prateleiras internas e gavetas móveis, 24 acessórios, som e cubinhos de 

gelo); Fogão Luxo (som de fogão e prateleiras internas, 16 acessórios, acende 

luzinhas na boca do fogão, 2 sons diferentes). 
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Casinha Flor 3+ Menino/ Menina 9 

Lançamentos em linha já ofertada: Refrigerador Luxo (som e cubinhos de gelo); 

Fogão Luxo (acende luzinhas na boca do fogão, 2 sons diferentes). 

Casinha Flor 3+ Menina 12 

Quadro 7 – Oferta de brinquedos às crianças, predominantemente meninas, em 
2012. 

 

 Quanto aos brinquedos ofertados apenas aos meninos, em 2012 quatro linhas 

são lançadas, todas de blocos de encaixe, “Porto Internacional”, “Trem Expresso”, 

“Quadrante X” e “Aliança Justica e Paz”. Além dessas linhas, outros três brinquedos 

são lançados em duas linhas já existentes, conforme mostra o Quadro 8, apresentado 

abaixo. Neste ano saem de catálogo as linhas “Super Robô” (2010; 2011) e “Moto 

Força” (2011). As imagens dos lançamentos encontram-se Capítulo 4. 

 

Linha Idade Indicação de Gênero Nº brinquedos 

Circuito Radical 5+ Menino 2 

Supercarro  6+ Menino 4 

Corredores Furiosos  6+ Menino 4 

Corrida Maluca 6+ Menino 4 

Super Máquina 6+ Menino 2 

Defensores da Ordem 6+ Menino 9 

Lançamentos em linha já ofertada: Táticas Aéreas (305 peças), Bombeiro Resgate 

Aéreo (123 peças). 

Cores predominantes: azul, branco e cinza; vermelho, preto, branco e amarelo. 

Embarque Imediato 6+ Menino 2 

Porto Internacional 6+ Menino 2 

Descrição: Navio Cargueiro (801 peças), Terminal de Cargas (289 peças). 

Cores predominantes: azul, branco, cinza, vermelho, verde. 

Trem Expresso 6+ Menino 2 

Descrição: Viagem para Casa (320 peças), Estação Central 8 em 1 (721 peças). 

Cores predominantes: vermelho, preto, cinza, bege  

Mecânicos em Ação 6+ Menino 2 

Lançamentos em linha já ofertada: FI X Super Equipe (600 peças). 

Cores predominantes: branco, verde, amarelo, cinza. 

Quadrante X 6+ Menino 3 
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Descrição: Estação Espacial (704 peças), Cruzador Estelar 5 em 1 (310 peças), 

Caçada Estelar 3 em 1 (174 peças). 

Cores predominantes: branco, azul e cinza. 

Cidade em Obras 6+ Menino 6 

Aliança Justiça e Paz 6+ Menino 5 

Descrição: Defesa Terrestre Bateria Antiaérea (226 peças), Defensor dos Mares (388 

peças), Ofensiva Aérea Beta (391 peças), Ofensiva Aérea Alfa (384 peças), Defesa 

Terrestre Tanque (577 peças). 

Cores predominantes: cinza, marrom e preto. 

Andróide 6+ Menino 2 

Robô Guerreiro 6+ Menino 4 

Quadro 8 – Brinquedos ofertados aos meninos em 2012. 

 

 De 2010 a 2012 é mantida uma divisão de brinquedos para meninos e para 

meninas. Já em 2013 todos os brinquedos do catálogo passam a ser indicados para 

eles e para elas. Nesse ano, permanecem as linhas ofertadas até então apenas para 

meninas, e é lançado o “Reino cor de rosa”, blocos de encaixe com 305 peças e cores 

predominantes rosa e roxa, já indicado para meninas e para meninos.  Também são 

mantidas em catálogo outras 13 linhas, indicadas até então para meninos, sendo 

lançadas mais uma linha de blocos de encaixe, “Transforça”, cuja imagem pode ser 

conferida no Capítulo 4. Desse modo, o catálogo de 2013 totaliza 89 brinquedos, 

sendo 55 blocos de encaixe, dentre os quais, 49 já eram ofertados em ano anterior, 

apenas para meninos. O Quadro 9, abaixo apresentado, nos mostra a oferta de 

brinquedos em 2013.  

 

Linha Idade Indicação de gênero Nº brinquedos 

Minnie Mouse Bow-Tique 3+ Menina/Menino 3 

Disney Princesas 3+ Menina/Menino 10 

Casinha Flor - nova embalagem  3+ Menina/Menino 21 

Reino cor de rosa 6+ Menina/Menino 1 

Descrição: Castelo da Princesa: blocos de encaixe. 305 peças. 

Cores predominantes: rosa e roxo. 

Supercarro  6+ Menina/Menino 4 

Corredores Furiosos  6+ Menina/Menino 4 
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Corrida Maluca 6+ Menina/Menino 4 

Super Máquina 6+ Menina/Menino 2 

Defensores da Ordem 6+ Menina/Menino 6 

Bombeiros  6+ Menina/Menino 3 

Embarque Imediato 6+ Menina/Menino 2 

Porto Internacional 6+ Menina/Menino 2 

Trem Expresso 6+ Menina/Menino 2 

Mecânicos em Ação 6+ Menina/Menino 2 

Quadrante X 6+ Menina/Menino 3 

Cidade em Obras 6+ Menina/Menino 6 

Aliança Justiça e Paz 6+ Menina/Menino 5 

Transforça 6+ Menina/Menino 4 

Descrição: Avante (322 peças), Guardião (385 peças), Líder (593 peças), Invicto (544 

peças). 

Cores predominantes: vermelho, preto, cinza, amarelo. 

Robô Guerreiro 6+ Menina/Menino 4 

Quadro 9 – Brinquedos ofertados em 2013. 

 

 Em 2014 algumas linhas saem de catálogo, a saber, “Porto Internacional” 

(2012, 2013), “Trem Expresso” (2012, 2013) e “Mecânicos em Ação” (2011, 2012, 

2013), e outras são lançadas, linha “Park Garagem”, com dois brinquedos, um Super 

Máquina na Cidade (Linha Super Máquina, agora com três brinquedos), a “Fórmula 

Mundi”, um brinquedo de encaixe com 303 peças, “Casa de férias”, com 431 peças, e 

“Salão de beleza”, com 91 peças, apresentando, esses últimos dois brinquedos, cores 

predominantes rosa, roxa e cinza. O catálogo de 2014 pode ser visualizado a partir do 

Quadro 10, e as imagens dos lançamentos, no Anexo H. 

 

Linha Idade Indicação de gênero Nº brinquedos 

Minnie Mouse Bow-Tique 3+ Menina/Menino 3 

Disney Princesas 3+ Menina/Menino 12 

Lançamentos em linha já ofertada: Fogão Chef Gourmet (com chamas de LED, luz 

interna e som. Grade do forno deslizante, acompanha acessórios); Refrigerador Side 

by side (luz interna, dispenser de latinhas, som, compartimento para água de verdade 

e cubos que imitam gelo). 

Cores predominantes: tons de rosa, e branco 
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Casinha Flor  3+ Menina/Menino 23 

Lançamentos em linha já ofertada: Refrigerador Side by side (design inovador, luz 

interna, dispenser de latinhas, som); Fogão Chef Gourmet (com chamas de LED, luz 

interna e som. Grade do forno deslizante, acompanha acessórios). 

Cores predominantes: rosa, branco e roxo. 

Reino cor de rosa 6+ Menina/Menino 1 

Blocos de Encaixe 6+ Menina/Menino 2 

Descrição: Casa de férias (431 peças); Salão de beleza (91 peças). 

Cores predominantes: rosa, roxo e cinza. 

Park Garagem  3+ Menina/Menino 2 

Descrição: 4 andares; 3 andares. Acompanha 2 carrinhos. 

Cores predominantes: vermelho, verde, azul, amarelo. 

Supercarro  6+ Menina/Menino 4 

Corredores Furiosos  6+ Menina/Menino 4 

Corrida Maluca 6+ Menina/Menino 4 

Super Máquina 6+ Menina/Menino 2 

Lançamentos em linha já ofertada: SM na Cidade (170 peças). 

Cores predominantes: vermelho e preto. 

Fórmula Mundi  6+ Menina/Menino 1 

Descrição: carrinho com 303 peças. 

Cores predominantes: vermelho, verde, azul, amarelo. 

Defensores da Ordem 6+ Menina/Menino 6 

Bombeiros  6+ Menina/Menino 3 

Embarque Imediato 6+ Menina/Menino 2 

Porto Internacional 6+ Menina/Menino 2 

Trem Expresso 6+ Menina/Menino 2 

Mecânicos em Ação 6+ Menina/Menino 2 

Quadrante X 6+ Menina/Menino 3 

Cidade em Obras 6+ Menina/Menino 6 

Aliança Justiça e Paz 6+ Menina/Menino 5 

Transforça 6+ Menina/Menino 4 

Robô Guerreiro 6+ Menina/Menino 4 

Blocos de Encaixe 3+ Menina/Menino 1 

Descrição: Posto de gasolina (67 peças). 

Cores predominantes: vermelha, cinza, branca, azul e rosa. 

Quadro 10 – Brinquedos ofertados em 2014. 
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 Em 2015, temos o lançamento da ‘Cozinha Top’ na linha “Casinha Flor”, que se 

destoa dos demais produtos característicos do ambiente doméstico por conta das 

cores que apresenta, as quais se distanciam da tão esperada cor rosa. Nesse catálogo 

também são lançadas a ‘Feirinha Casinha Flor’ e a ‘Cozinha Princesa Disney’, que se 

assemelha a ‘Cozinha Top Casinha Flor’, porém, mantendo a tonalidade tradicional. 

Dentre os blocos de encaixe, são lançadas a linha “Dino Saga”, que comporta cinco 

brinquedos com temática de dinossauros, onde a cor verde é predominante. Os 

carrinhos de controle remoto fazem parte da linha “Blocos Winner”, quatro carrinhos 

que variam de 170 a 205 peças, nas cores vermelha, verde e amarela. A linha “Monte 

e Brinque” oferta cinco itens que variam de 36 a 123 peças e possibilitam a construção 

de variados meios de transporte, apresentando peças bastante coloridas. Esta linha é 

indicada para crianças a partir de 5 anos de idade, diferente das demais que recebem 

indicação para maiores de 6 anos de idade. Outros três brinquedos de blocos de 

encaixe, ofertados para crianças a partir de 3 anos de idade, concretizam os seguintes 

cenários, ‘Bombeiros em ação’ (49 peças), ‘Aeroporto’ (33 peças) e ‘Polícia rodoviária’ 

(53 peças), os quais também apresentam uma variedade de cores. Esses 

lançamentos podem ser conferidos no Capítulo 4. 

 Após realizada essa apresentação, retrato no Quadro 11, a seguir, uma síntese 

das linhas e quantidades de brinquedos ofertados ao longo do período de 2009 a 

2015, a fim de permitir uma melhor visualização desse panorama de brinquedos. 

 

Linhas de brinquedos Quantidade de brinquedos por linha a cada ano 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lançados 

em 

2006/2007 

Flash Speed 1 - - - - - - 

Power robô 4 - - - - - - 

Guardião 3 - - - - - - 

Lançado 

em 2008 

Doce passeio 
(em 2011 vai para a 
linha Casinha Flor) 

 
1 

 
1 

 
Considerada na Casinha Flor II 

 

 

Lançados 

em 2009 

Comando X 8 8 - - - - - 

Pinball Eletrônico 1 - - - - - - 

Carrinho CR 4 4 - - - - - 

Carrinho F1 2 2 - - - - - 

Casinha Flor I 7 7 8 9 21 23 18 

Disney Princesas I 5 5 5 7 10 12 13 
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Lançados 

em 2010 

Casinha Flor II* 
(em 2013 recoloco 

essa linha junto com a 
Casinha Flor I) 

- 11 12 12  
Considerada na 

Casinha Flor I 

Supercarro (40 

peças) 

- 4 4 4 4 4 4 

Corredores 

Furiosos (30 peças) 

- 4 4 4 4 4 4 

Corrida Maluca - 4 4 4 4 4 4 

Defensores da 

Ordem 

- 5 7 9 9 9 9 

Super Máquina - 1 2 2 2 3 3 

Cidade em Obras - 4 6 6 6 6 6 

Super Robô - 2 2 - - - - 

Andróide - 2 2 2 - - - 

Robô Guerreiro - 4 4 4 4 4 4 

 

 

Lançados 

em 2011 

 
Disney Princesas II* 

- -  
3 

 
3 

Considerada na 

Disney Princesas I 

Circuito Radical - - 2 2 - - - 

Embarque Imediato - - 2 2 2 2 2 

Mecânicos em Ação - - 1 2 2 - 2 

Moto Força - - 14 - - - - 

 

 

Lançados 

em 2012 

Minnie Mouse  

Bow-Tique 

- - - 3 3 3 3 

Porto Internacional - - - 2 2 - 2 

Trem Expresso - - - 2 2 - 2 

Quadrante X - - - 3 3 3 3 

Aliança Justiça e 

Paz 

- - - 5 5 5 5 

Lançados 

em 2013 

Reino cor de rosa - - - - 1 1 1 

Transforça - - - - 4 4 4 

 

Lançados 

em 2014 

 Casa de férias - - - - - 1 1 

Salão de beleza - - - - - 1 1 

Park Garagem  - - - - - 2 2 

Fórmula Mundi  - - - - - 1 1 

Posto de gasolina - - - - - 1 1 
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Lançados 

em 2015 

Cozinha Top – 
Casinha Flor 

- - - - - - 1 

Feirinha –  
Casinha Flor 

- - - - - - 1 

Dino Saga - - - - - - 5 

Blocos Winner - - - - - - 4 

Monte e Brinque - - - - - - 5 

Bombeiros em ação - - - - - - 1 

Aeroporto - - - - - - 1 

Polícia Rodoviária - - - - - - 1 

Total de brinquedos por ano 36 80 95 103 88 93 124 

Total brinquedos para meninas 13 24 28 34 88 93 124 

Total brinquedos para meninos 23 56 67 69 88 93 124 

* As linhas Casinha Flor e Disney Princesas são aqui apontadas em dois momentos, já discutidos em 
texto. Casinha Flor I e II, bem como Disney Princesas I e II, são a mesma linha, porém apresentam 
conjuntos de brinquedos com indicações de gênero diferentes até 2012. 
Legenda: 

 Blocos de encaixe. 

 Brinquedos indicados apenas para meninos. 

 Brinquedos indicados para meninos e meninas. 

 Brinquedos indicados apenas para meninas. 

Quadro 11 – Panorama da oferta de brinquedos no período de 2009 a 2015 

 

 Apresentado esse panorama, convido para adentrarmos dois pontos que 

merecem atenção especial, a linha de brinquedos “Casinha Flor” e os blocos de 

encaixe. Segundo a classificação de brinquedos proposta pela I.C.C.P.14, os 

brinquedos da linha “Casinha Flor” podem ser categorizados como “Brinquedos que 

reproduzem o mundo técnico”, bem como, “Brinquedos para o desenvolvimento 

afetivo”. Enquanto que, os blocos de encaixe podem ser designados como 

“Brinquedos para atividades intelectuais”. Através dessa classificação, já se 

apresentam distinções entre o brincar proposto para meninas e para meninos. 

 

 

                                                           
14 Classificação elaborada pelo Centre National d’ Information sur le Jouet – (Centro Nacional de 
Informação sobre o Brinquedo) e o International Council of Children’s Play (Conselho Internacional do 
Brincar) em 1981. (MICHELET, 1992)   
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4.2.1 “Casinha Flor”, um percurso de 7 anos 

 

 A linha de brinquedos “Casinha Flor” foi lançada pela Empresa X em 2009 e 

permanece em catálogo até 2015. A cada ano, novos detalhes foram incorporados 

aos produtos da linha, novos brinquedos foram criados, buscando sempre utilizar 

recursos disponíveis para que cada brinquedo se apresentasse o mais próximo 

possível da realidade. Sons, luzes, designs diversificados, cores atraentes, todos os 

detalhes se combinavam para ganhar um espaço nas brincadeiras.  

 Ao ser lançada, a linha “Casinha Flor” apresentava sete itens, com cores 

predominantes lilás e branca, dentre eles, três modelos de refrigerador, um fogão, um 

micro-ondas, uma máquina para lavar louças e uma máquina para lavar roupas, cujas 

descrições, conforme apresentação em catálogo, podem ser acompanhadas a seguir: 

Refrigerador duplex com som (dispenser de água sonoro, freezer separado, 

prateleiras internas e gavetas móveis, 24 peças); Refrigerador (dispenser de água, 24 

acessórios); Refrigerador duplex (dispenser de água, freezer separado, prateleiras 

internas e gavetas móveis, 24 acessórios); Fogão (som de fogão e prateleiras 

internas, 16 acessórios); Micro-ondas (som, 10 acessórios); Lava-louças (som de 

lava-louças e prateleiras móveis, 16 acessórios); Lava roupas (som de lavadora de 

roupas, 6 acessórios).  

 Representantes do ambiente doméstico, principalmente da cozinha, os 

brinquedos dessa linha foram inicialmente ofertados apenas às meninas. Em 2010, 

encontramos algumas modificações em relação à indicação de gênero da linha. Os 

brinquedos já ofertados em 2009, passam a apresentar indicação para meninas e 

meninos, conforme mostram as ilustrações abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Refrigerador 
Duplex Figura 3 - Refrigerador 
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 No entanto, em 2010, são lançados outros onze itens, também representantes 

do ambiente doméstico, com indicação apenas para meninas e cores predominantes 

rosa, branca e lilás. Conforme apresentação em catálogo, os lançamentos foram: Pia 

(16 acessórios); Kit cozinha (16 peças); Berço (com porta-coisas do bebê, musical); 

Banheira (som de água); Cafeteira (2 xícaras, 2 colheres, luz e som); Torradeira (som 

e luz); Espremedor de frutas (2 copos, 2 colheres e 2 pratos, gira de verdade); 

Liquidificador (2 copos e 2 colheres, gira de verdade); Batedeira (funções que 

funcionam de verdade, pazinhas intercambiáveis; parte superior móvel e que funciona 

em separado); Ferro de passar roupas (dispositivo para água que funciona de 

verdade, botão para luzinha); Caixa registradora com balança (cheia de cores e sons. 

Faz som quando se passa o cartão, tem leitor de código de barras iluminado e com 

som, uma esteira deslizante para as compras, uma gaveta com chave que abre 

sozinha, a calculadora com som de caixa registradora e a balança com mostrador que 

se movimenta de verdade). As imagens podem ser conferidas abaixo: 

 

Figura 5 - Fogão 

Figura 4 – Lava-louças 

Figura 6 – Micro-
ondas 

Figura 7 – Lava 
roupas 
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Figura 9 – 
Liquidificador 

Figura 8 - Pia 

Figura 11 - Kit Cozinha Figura 10 - Banheira 

Figura 13 - Batedeira 
Figura 12 - Cafeteira 

Figura 15 - Berço 

Figura 14 – Ferro de 
passar roupas  
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 Em paralelo com a colocação de Araújo (2000), podemos pensar a produção e 

oferta de brinquedos enquanto produtoras de sentido, onde os fabricantes ali colocam 

suas intenções, de maneira que o brinquedo ofertado carrega consigo não apenas a 

imagem que o aproxima da realidade, mas imagens que o fabricante tem de si mesmo, 

de seus consumidores e dos diversos atores sociais que compõem os cenários 

apresentados. Desse modo, ao produzir e ofertar a linha “Casinha Flor”, a Empresa X 

externaliza parte dessas imagens. Aqui, estou interessada em olhar apenas para as 

relações de gênero que se apresentam, dessa forma, outras reflexões, não menos 

importantes, podem ficar às sombras.  

 Podemos observar que, com a divisão na indicação de gênero proposta no 

catálogo de 2010, as tarefas domésticas passam a ser direcionadas de maneira 

desigual a meninos e meninas. Tal direcionamento nos remete a uma divisão sexual 

do trabalho doméstico, onde aos meninos são ofertados eletrodomésticos de grande 

porte, que geralmente facilitam o trabalho doméstico, como é o caso da lavadora de 

louça e da lavadora de roupas. Em contrapartida, apenas às meninas são ofertados 

utensílios que demandam maior dedicação, e cujas tarefas nem sempre são 

valorizadas, como é o caso da pia para lavar louça, do ferro de passar roupas, e outros 

eletrodomésticos de pequeno porte. Além disso, o cuidado de bebês também 

permanece restrito às meninas, desconsiderando-se a presença da figura masculina 

nessas atividades. E, por fim, as compras em mercados, sugeridas pela “caixa 

registradora com balança”, o que não deixa de estar entre as atividades domésticas, 

é atribuída como responsabilidade somente das meninas. Com isso, uma pequena 

Figura 17 Caixa registradora com balança 
Figura 16 – Espremedor de frutas 
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parcela do ambiente doméstico é ofertada aos meninos, o que supõe que apenas 

parte dessas tarefas deve ser realizada por homens. 

 As marcas carregadas pelas imagens nos permitem compreender alguns dos 

motivos pelos quais os brinquedos receberam determinadas características e não 

outras. Conforme sugere Penn (2002), procuro chamar a atenção para a construção 

das imagens, identificando elementos culturais que perpassam a oferta de brinquedos. 

As cores e as situações que representam os brinquedos da linha “Casinha Flor” são 

pontos chave para esse debate. 

 Ao se propor uma aproximação com a realidade, não ficam de fora as relações 

que nela se inscrevem, ou seja, quem comumente atua nessa realidade. Pensando o 

ambiente doméstico, principalmente a cozinha, o cuidado com as roupas, e o cuidado 

de bebês, logo nos vêm à mente uma imagem feminina, de mulheres, mesmo que 

tenhamos consciência de que este já não é mais um espaço “habitado” apenas por 

mulheres, contudo, assim permanece sendo representado. Nessas condições, os 

brinquedos característicos do ambiente doméstico carregam consigo a marca das 

cores, que perpassam tons de rosa, lilás e a cor branca, cores estas associadas 

culturalmente, em nossa época e sociedade, a um universo feminino, meigo, delicado, 

carinhoso, enfim, a um conjunto de características que se combinam para traduzir um 

determinado padrão de feminilidade.  

 Essa diferenciação dos brinquedos em relação à indicação de gênero 

permanece em catálogo até 2012, ano em que são lançados outros dois itens nessa 

linha, ambos indicados para meninas e meninos, o Refrigerador Luxo (som e cubinhos 

de gelo) e o Fogão Luxo (acende luzinhas na boca do fogão, 2 sons diferentes), 

conforme descrição em catálogo. Nesses lançamentos, as cores predominantes 

apresentam-se mais fortes se comparadas aos anos anteriores, passando a constar 

a cor roxa, além da branca e rosa. As ilustrações abaixo apresentam a oferta desses 

lançamentos. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 - Refrigerador Luxo 
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 Como pode ser observado acima, junto aos brinquedos são apresentadas 

crianças brincando, o que possibilita visualizar o tamanho real do objeto ofertado. No 

entanto, a presença das crianças não se dá de forma neutra, visto que os catálogos 

são intermediários entre o fabricante e os consumidores, através deles objetiva-se 

atrair o público alvo, ter seus produtos aceitos, consumidos, vendidos. Ao lado do 

Refrigerador (Figura 18), encontra-se apenas uma menina, em duas fotos que 

apresentam detalhes do brinquedo ofertado. Em seguida, junto ao fogão (Figura 19), 

apresentam-se uma menina e um menino, brincando juntos, ambos segurando uma 

panela e uma frigideira, possivelmente com o intuito de chamar a atenção para os dois 

sons diferentes produzido pelo fogão. Neste caso, a presença da imagem de um 

menino junto ao fogão parece reforçar a indicação de gênero do brinquedo ofertado. 

Contudo, as imagens de meninos ainda permanecem em minoria, se comparadas às 

imagens de meninas que encontramos em catálogo nessa linha de brinquedos. 

 Em 2013 todos os brinquedos do catálogo passam a ser ofertados para 

meninas e meninos, sem alterações de cores ou modelos. No entanto, a linha 

“Casinha Flor” passa a contar com novas embalagens, e os brinquedos ganham um 

colorido mais imponente, com a substituição da cor lilás, em alguns itens, pela rosa-

choque, conforme apresentam as imagens abaixo. 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Fogão Luxo 
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Figura 20 – Banheira, 2013 

Figura 21 – Fogão Estilo, 2013 

Figura 22 – Berço, 2013 

Figura 23 – Pia, 2013 

Figura 24 – Lava louças, 2013 

Figura 25 – Lava roupas, 2013 

Figura 26 – Micro-ondas, 2013 

Figura 27 – Refrigerador duplex com 
som, 2013 Figura 28 – Refrigerador duplex, 2013 
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 Conforme pode ser observado nas imagens acima, dois itens ofertados desde 

2009 – Fogão e Refrigerador – passam a apresentar a imagem de um menino e uma 

menina brincando juntos, reforçando novamente a indicação desses brinquedos aos 

meninos. Apesar dessa indicação dos brinquedos também para meninos, e da 

presença de imagens de meninos na linha “Casinha Flor”, esses brinquedos 

continuam sendo caracterizados pelas cores rosa, roxa e branca, uma combinação 

que, em nossa cultura, ainda correspondem a um universo considerado feminino. As 

tonalidades mais vivas das cores rosa e roxa não deixam de fazer alusão a esse 

universo. 

 Em 2014, são lançados outros dois itens, os quais carregam outras 

modificações em relação às cores apresentadas pela linha até o momento. O 

Refrigerador Side by side (design inovador, luz interna, dispenser de latinhas, som), e 

o Fogão Chef Gourmet (com chamas de LED, luz interna e som. Grade do forno 

deslizante, acompanha acessórios), conforme descrição em catálogo, carregam 

predominantemente as cores rosa-choque e cinza, conforme ilustração abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 29 – Lançamentos Casinha Flor 2014, novas cores. 
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 Percebe-se, talvez na tentativa de aproximação à realidade, a busca de uma 

neutralidade das cores, sem que se perca o que esse ambiente traz de característico 

ao longo dos anos, a cor rosa. O tom de cinza combinado com a força da cor rosa, 

que quase se faz roxa, provoca uma sensação de estarmos diante de um 

eletrodoméstico real, que funciona de verdade, que combina tecnologia e brincadeira, 

e, ao mesmo tempo, não abandona os padrões culturais que se configuram na cor 

rosa. 

 Já em 2015, abrindo a seção de “Jogos e Brinquedos” nos deparamos com o 

lançamento da ‘Cozinha Top Casinha Flor’, um brinquedo que comporta pia, fogão, 

forno e lavadora de roupas, e acompanha 18 utensílios de cozinha, é indicado, assim 

como todos os outros brinquedos do catálogo, para meninas e meninos. Porém, já 

não se caracteriza pela tradicional combinação de cores entre rosa, roxa e branca. 

Apresenta cores predominantes vermelha, preta e cinza, uma combinação que 

aproxima o brinquedo ainda mais da realidade. Conforme retratado na figura abaixo, 

junto ao brinquedo, encontram-se um menino e uma menina brincando juntos, 

compartilhando o mesmo cenário da brincadeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na mesma página, também encontramos o lançamento da ‘Feirinha Casinha 

Flor’, um brinquedo que acompanha imitação de frutas e legumes, e contém 

calculadora, balança e cestinho de compras, conforme demonstra a figura abaixo. As 

cores predominantes são branca e rosa, além do colorido das frutas e legumes. O 

detalhe em amarelo na parte superior da feirinha ameniza a intensidade da cor rosa, 

o que proporciona maior neutralidade ao brinquedo. 

Figura 30 – Cozinha Top, 2015. 
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 Na imagem acima podemos observar uma menina e um menino brincando, o 

que, mais uma vez, reforça a indicação de gênero do produto. A menina parece estar 

vendendo os produtos da feira ao menino, que aguarda o cálculo de seus gastos. Aqui 

está retratada apenas parte da brincadeira, o que realmente se passa no cenário 

apresentado ficará por conta da imaginação de cada observador.  

 Ao adentrar um pouco mais essa seção do catálogo, nos deparamos com a 

presença de outros meninos acompanhando as meninas junto a diversos brinquedos 

já ofertados em anos anteriores. As imagens abaixo deixam transparecer a 

persistência da Empresa X em ofertar brinquedos, tidos culturalmente como 

“brinquedos de meninas”, também para meninos, visto que já se apresentam 

modificações sociais que devem passar a ser refletidas nos brinquedos, afinal, esses 

se constituem também como um dos meios pelo qual as crianças se inserem no 

mundo adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Feirinha, 2015 

Figura 32 – Presença de meninos na linha Casinha Flor em 2015 



96 
 

 Após percorrer a linha “Casinha Flor” nos catálogos de 2009 a 2015, é possível 

perceber que essa trajetória é marcada por modificações que buscam eliminar 

disparidades no brincar de meninas e meninos, possibilitando a eles e a elas as 

mesmas oportunidades, a fim de que cada criança possa realmente escolher o seu 

brinquedo e, com ele, modelar suas brincadeiras, longe de distinções de gênero 

impostas por uma cultura que delimita o feminino e o masculino, e inferioriza o que se 

construiu como feminino. 

 

4.2.2 Blocos de Encaixe 

 

 Enquanto as meninas são incentivadas, inicialmente, a permanecer em 

ambiente doméstico, os meninos têm a oportunidade de vivenciar diversos ambientes, 

construindo seus brinquedos. Estou me remetendo aos blocos de encaixe, lançados 

em 2010 com indicação apenas para meninos. Nove linhas de aventuras diversas são 

lançadas. “Supercarro” (40 peças), “Corredores Furiosos” (30 peças), “Corrida 

Maluca” (entre 59 e 62 peças) e “Super Máquina” (97 peças), garantem a velocidade 

nas estradas, a liberdade sugerida pelos carros de corrida. A ordem na cidade é 

responsabilidade dos “Defensores da Ordem”, com cenários de polícia e bombeiros 

variando de 119 a 713 peças. Com a “Cidade em Obras”, é preciso trabalhar bastante 

para construir ‘caçamba’, ‘escavadeira’, ‘betoneira’ e ‘caminhão’, o que varia de 142 a 

189 peças. “Super Robô”, “Andróide” e “Robô Guerreiro” nos levam a missões 

espaciais com uma variação de 55 a 184 peças. As imagens abaixo retratam o cenário 

apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33 – Linha Supercarro: Campeão; Tecno; Turbo; Speed. 40 
peças cada. 
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Figura 34 - Linha Corredores Furiosos: Detonando; Voador; Radical; Ecomaxxi. 
30 peças cada. 

Figura 35 – Super Maquina na cidade. 97 peças. 

Figura 36 – Linha Corrida Maluca: Sem Limites (59 peças), Sem Barreiras 
(62 peças), Toda Fúria (61 peças), Sem Derrota (60 peças). 
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 Em 2011, permanecem as nove linhas de blocos de encaixe e são lançadas 

outras quatro linhas de brinquedos, sendo duas de blocos de encaixe, “Embarque 

imediato” e “Mecânicos em ação”. Além dessas linhas, também são lançados outros 

brinquedos em linhas já ofertadas. A “Cidade em Obras”, já ofertada em 2010, passa 

a contar com um ‘Super Guindaste’ (395 peças) e com ‘Guindaste e Caminhão’ (238 

peças). Uma ‘Central de Comando’ (1230 peças) é inaugurada para os “Defensores 

da Ordem”, que agora contam também com uma ‘Patrulha Rodoviária’ (220 peças). 

Por fim, a “Super máquina”, que permanecia até então ‘na pista’, agora enfrenta outras 

aventuras fora dela, com o lançamento da ‘Super máquina off road’. Assim, o catálogo 

Figura 37 – Linha Defensores da Ordem 
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de 2011 oferta onze linhas de blocos de encaixe, totalizando 38 brinquedos. Esses 

lançamentos podem ser conferidos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 – Linha Embarque Imediato 

Figura 39 – Linha Mecânicos em Ação - Car Center (520 peças) 
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Figura 40 – Linha Cidade em Obras - Super Guindaste 
(395 peças) e com Guindaste e Caminhão (238 peças) 

Figura 41 – Linha Defensores da Ordem – ‘Central de Comando’ (1230 peças), 
‘Patrulha Rodoviária’ (220 peças). 

Figura 42 – Super Máquina Off Road (264 peças) 



101 
 

 Em 2012, apenas uma linha de blocos de encaixe deixa de ser ofertada, a 

“Super robô”, lançada em 2010. Em seu lugar quatro linhas de brinquedos foram 

lançadas, todas de blocos de encaixe, ainda com indicação apenas para meninos. O 

catálogo deste ano, então, apresenta 14 linhas de blocos de encaixe, totalizando 51 

brinquedos. Para ampliar o setor de transportes são inaugurados o “Porto 

Internacional” e “Trem Expresso”. A defesa de territórios fica por conta da “Aliança 

Justiça e Paz” e as aventuras espaciais são garantidas pelo “Quadrante X”. Os 

“Defensores da ordem”, mais uma vez, recebem reforço, com o lançamento das 

‘Táticas Aéreas’ (305 peças) e ‘Bombeiro Resgate Aéreo’ (123 peças). Uma super 

equipe de fórmula 1 pode ser montada com o auxílio da ‘F1-X Super Equipe’ (600 

peças), vinculada aos “Mecânicos em ação”. As imagens a seguir concretizam as 

descrições realizadas acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 43 – Linha Porto Internacional 

Figura 44 – Linha Trem Expresso 
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Figura 45 – Linha Defensores da Ordem – ‘Táticas Aéreas’ (305 peças) e 
‘Bombeiro Resgate Aéreo’ (123 peças). 

Figura 46 – Linha Mecânicos em Ação – ‘F1-X Super Equipe’ 
(600 peças). 

Figura 47 – Linha Quadrante X 
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 Podemos afirmar que durante esses 3 anos, o foco dos brinquedos indicados 

para meninos encontrava-se nos blocos de encaixe, os quais continham de 30 a 1230 

peças, com cores fortes e variadas, como amarela, azul, branca, vermelha, cinza, 

verde e preta. Todos eles apresentavam temáticas envolvendo corridas de carros, 

robôs, meios de transporte variados, guerras, segurança e defesa de territórios – 

polícia, bombeiros.   

 O catálogo de 2013, como visto anteriormente, passa a ofertar todos os 

brinquedos para meninas e meninos. Com isso, os blocos de encaixe já não se 

restringem mais aos meninos. Neste ano, a única linha de blocos de encaixe que sai 

de catálogo é a “Andróide”, lançada em 2010. Em 2013, é lançada a linha “Transforça”, 

com 4 brinquedos que variam de 322 a 593 peças, já indicada para meninos e para 

meninas, apresentando características semelhantes aos brinquedos antes ofertados 

apenas para meninos, conforme mostra a imagem abaixo. 

Figura 48 – Linha Aliança Justiça e Paz 
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 Mas os blocos de encaixe não param por aí. O catálogo deste ano, além do 

lançamento da linha “Transforça”, nos traz outra novidade, o “Reino cor de rosa”, onde 

encontramos o ‘Castelo da Princesa’, com 305 peças. Lançado com cores 

predominantes rosa e roxa, esse brinquedo propõe a construção de cinco cenários 

diferentes, conforme apresenta a imagem abaixo. 

Figura 49 – Linha Transforça: Avante (322 peças), Guardião 
(385 peças), Líder (593 peças), Invicto (544 peças). 
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 Neste momento cabe questionar o motivo pelo qual se passou a ofertar blocos 

de encaixe com outras temáticas e cores. Por que esse brinquedo não foi ofertado em 

anos anteriores? Em conversa com minha informante, ela apontou que já existiam 

muitos blocos de encaixe e todos remetiam a brincadeiras masculinas. Seria 

interessante, então, ofertar blocos mais direcionados para meninas, visto que muitas 

meninas também tinham interesse em blocos de encaixe. Além disso, foi explicado 

que os blocos de encaixe são brinquedos importados e, até então, só eram 

disponibilizados modelos masculinos. Depois a fábrica passou a solicitar e foram 

apresentados outros modelos. 

 Em 2014, três linhas de blocos de encaixe deixam de ser ofertadas, “Porto 

Internacional” e “Trem Expresso”, lançadas em 2012, e “Mecânicos em Ação”, lançada 

em 2011. Por outro lado, são apresentados novos lançamentos. Permeando a 

temática de carros, passamos a contar com a “Fórmula Mundi” e suas 303 peças, e, 

para garantir o abastecimento dos veículos, é inaugurado o ‘Posto de gasolina’, com 

apenas 67 peças, já que é indicado para crianças a partir e três anos de idade, 

diferente dos demais blocos ofertados até o momento, que apresentam indicação para 

maiores de 6 anos de idade. Depois de abastecer, podemos seguir viagem com a 

‘Super Máquina na cidade’, através de suas 170 peças, avistando, enfim, 431 peças, 

nas cores rosa, roxa e cinza, chegamos à ‘Casa de férias’. No caminho, também é 

possível dar uma passada no ‘Salão de beleza’, composto por 91 peças. Esse cenário 

pode ser conferido nas imagens abaixo. 

 

Figura 50 – Reino cor de rosa: Castelo da Princesa (305 peças). 
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 Nesse momento, é oportuno observar que, juntamente com a oferta de todos 

os blocos de encaixe para meninas e meninos, a partir de 2013, houve também o 

lançamento de blocos de encaixe com temáticas femininas, já indicados para elas e 

para eles. Tal fato, em um primeiro momento, me provoca a sensação de uma 

necessidade em se delimitar o feminino e o masculino, mesmo quando esses dois 

polos já são “permitidos” para meninas e meninos. No entanto, é preciso ter em vista 

Figura 51 – Fórmula Mundi (303 peças) 

Figura 53 – Posto de gasolina (67 peças) 

Figura 55 – Casa de Férias (431 peças) 
Figura 54 – Salão de Beleza (91 peças) 

Figura 52 – Super máquina na 
cidade (170 peças) 
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o contexto em que essas modificações ocorrem. Aqui estamos tratando de uma 

fábrica de brinquedos, cuja finalidade é vender seus produtos. Conforme colocado 

anteriormente, a oferta de brinquedos segue padrões da cultura, arriscando outros 

passos de forma gradual, cuidadosamente, para não pisar em falso.  
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5. RETRATOS E SUAS SOMBRAS 

 
Nem toda palavra é 

Aquilo que o dicionário diz 
Nem todo pedaço de pedra 

Se parece com tijolo ou com pedra de giz 
(O Teatro Mágico, 2008) 

 

5.1 De 2009 a 2012: retratos do feminino e do masculino 

 

 Neste momento venho discutir os catálogos de brinquedos no período de 2009 

a 2012, onde é mantida uma divisão na indicação de gênero de cada brinquedo. Faço 

uma descrição daquilo que se propõe como masculino e como feminino através 

desses brinquedos ofertados. 

 Ao percorrer os catálogos de 2009 a 2012 nos deparamos com um 

direcionamento de brinquedos para meninas e/ou para meninos, o que retrata e 

reforça imagens do feminino e do masculino. Certamente, essas imagens refletem as 

construções de gênero que se apresentam em nossa sociedade. Sobre a escolha dos 

brinquedos, Oliveira (1986, p.60) chama a atenção para o fato de que, 

 
[...] os pais, ao comprarem um brinquedo a seus filhos, muitas vezes não se 
dão conta de que o brinquedo é também portador de papéis sociais. Exemplo: 
boneca/menina/mãe/dona-de-casa/criação e educação dos filhos, etc.; ou 
ainda: uniforme militar/menino/responsabilidade/autoridade/virilidade, etc. 

 

 É sobre esse direcionamento dos brinquedos que procuro me deter. Ao olhar 

para os catálogos, me questiono, quais sombras podem ser visualizadas, 

compreendidas, a partir de cada brinquedo ofertado?  

 Os catálogos aqui abordados reservam às meninas o ambiente doméstico, 

mais precisamente a cozinha, o cuidado com as roupas e o cuidado de bebês. As 

linhas “Casinha Flor”, “Disney Princesas” e “Minnie Mouse Bow-Tique”, são 

representantes desse ambiente. 

 Conforme discutido no capítulo anterior, a linha “Casinha Flor”, bem como a 

“Disney Princesas”, apresentam modificações nesse período, e parte de seus 

brinquedos passam a ser ofertados, de 2010 a 2012, também para meninos. No 

entanto, os lançamentos da linha “Casinha Flor” em 2010, e da “Disney Princesas” em 

2011, continuam sendo ofertados apenas para meninas. As cores predominantes de 

todos os brinquedos indicados para meninas perpassam os tons de roxo, rosa e a cor 
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branca, sem apresentar muitas variações. Isso se mantém inclusive para os 

brinquedos que passam a ser indicados também para meninos, e o design dos 

brinquedos não é modificado. 

 Nessa mudança esconde-se uma divisão sexual do trabalho doméstico, já 

discutida anteriormente, mas que aqui retomo, a fim de chamar atenção para os 

retratos do feminino e do masculino que se configuram através dos brinquedos. É 

possível perceber que já se reconhece a presença masculina em ambiente doméstico, 

no entanto, esta presença é marcada pelo auxílio e não pela apropriação do trabalho 

doméstico como um todo, visto que aos meninos são ofertados eletrodomésticos de 

grande porte, como fogão, refrigerador, micro-ondas, lava-louças e lava-roupas, itens 

que facilitam o trabalho doméstico, enquanto apenas às meninas são ofertados 

eletrodomésticos de pequeno porte, que requerem maior dedicação, e itens voltados 

ao cuidado de bebês, como banheira e berço. Nesse sentido, as sombras que se 

apresentam configuram cenas onde apenas as meninas assumem tarefas como lavar 

a louça na pia quando não se dispõe de lavadora de louças, passar a roupa que 

encontra-se amassada, preparar alimentos utilizando liquidificador, batedeira, 

torradeira, cafeteira e espremedor de frutas, e, por fim, realizar as compras de casa, 

atividade sugerida pela caixa registradora com balança. Além disso, o cuidado de 

bebês também se mostra restrito às meninas, desconsiderando a presença masculina 

nessa tarefa.  

 A colocação de Chodorow (1990, p.226) contribui para o entendimento do 

cenário apresentado, apontando que 

 
A maternação das mulheres na família nuclear isolada típica da sociedade 
capitalista contemporânea cria características específicas de personalidade 
nos homens que reproduzem a ideologia e a psicodinâmica da superioridade 
masculina e submissão às exigências da produção. Prepara os homens para 
a participação na família e sociedade machista, para sua participação menos 
emocional na vida familiar, e para sua participação no mundo capitalista do 
trabalho. 

  

 Nesse sentido, fica evidente que a oferta de brinquedos reafirma a maternação 

de mulheres e, com isso, corrobora para a reprodução de hierarquias de gênero. 

Essas mudanças na indicação de gênero ocorridas no catálogo de 2010 e mantidas 

até 2012 são abordadas em conversa com minha informante, que aponta a ideia da 

Empresa X de passar a indicação de todos os produtos, gradativamente, para 

meninas e meninos.  Contudo, justifica que a indicação apenas para meninas dos 
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lançamentos na linha “Casinha Flor”, nesse período, foi falha da empresa, 

esquecimento. No entanto, essa indicação permaneceu de 2010 a 2012, e os produtos 

foram, de fato, assim ofertados, o que não desmerece a análise aqui realizada. 

 Em 2011 é lançada a linha “Teacup piggies”, que permanece apenas até 2012. 

Essa linha, também indicada apenas para meninas, traz mais algumas características 

para compor o retrato do feminino nesse período. Trata-se da oferta de seis 

porquinhas “simpáticas, amáveis, falantes e personalizadas”, conforme descrição em 

catálogo. Essa linha também propõe o cuidado, não de bebês, mas das porquinhas, 

que trazem consigo até mesmo certidão de nascimento e mamadeira. Para alternar o 

visual, são ofertados também seis modelos de roupas para as porquinhas, além de 

três cenários, a saber, spa, limosine e passarela. Ambientes luxuosos, de cuidado e 

exibição da beleza, sombras que se manifestam nos cenários apresentados.  

 Desse modo, o retrato do feminino é permeado principalmente pelo cuidado, 

cuidado da casa, cuidado das roupas, cuidado de bebês, cuidado de si mesmo. Entre 

esses cuidados configuram-se outras características, dentre elas, a dedicação, a 

delicadeza, e a vaidade. As cores apresentadas por esses brinquedos permanecem 

entre tons de rosa, roxo e branco, apenas a linha “Teacup Piggies” traz algumas 

variações, porém, não deixa de carregar ao menos alguns detalhes em rosa, o que 

faz refletir nessas cores a ideia de pertencimento a um universo feminino. 

 No mesmo período, de 2009 a 2012, os catálogos indicam aos meninos um 

leque de possibilidades, as quais percorrem temáticas de corridas de carros, guerras, 

robôs, aventuras espaciais, segurança pública, obras na cidade, portos, aeroportos e 

estações de trens. Em 2009, com o lançamento do “Comando X”, os meninos se 

inserem em diversas missões, a descrição apresentada em catálogo demonstra o 

clima de aventuras proposto para as brincadeiras: “Com a linha Comando X você está 

sempre preparado para encarar qualquer tipo de operação, seja na água, na terra ou 

no ar. Preparem-se para viver fortes emoções e aventuras radicais.”. Nesse mesmo 

ano, carrinhos de controle remoto e de Fórmula 1 lançam outras aventuras, e colocam 

os meninos em disputa, combinando tecnologia e velocidade. Os robôs, além de 

transitarem por inúmeros cenários, são blocos de encaixe e requerem dos meninos 

sua montagem, sua criação. 

 Em 2010, é possível observar a presença massiva de blocos de encaixe 

ofertados apenas aos meninos. São lançadas nove linhas de blocos de encaixe, 

dentre as quais, quatro apresentam temática de corrida de carros, três inauguram 
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outras aventuras de robôs, uma se responsabiliza pela segurança pública, e outra, 

pelas obras na cidade. Com isso, são sugeridos aos meninos, além da criação de seus 

brinquedos através do encaixe de peças, cenários diversos, externos, que demandam 

responsabilidade e provocam a imaginação.  

 Em 2011, os meninos dispõem do lançamento de duas pistas de corrida de 

carrinhos, que traz em catálogo a seguinte descrição,  

 
Esta pista é mais um super lançamento da “Empresa X”. Formada por loops, 
pontos de troca de pista e ultrapassagem, pit stop com torre e luz, 
abastecimento, contador de voltas digital e controles com sistema wireless, 
que facilitam o jogo e aumentam a diversão. Mostra que o carro está em 
primeiro. Efeito sonoro no início e no fim da corrida. (CATÁLOGO 2011) 

 

 É possível notar que as duas pistas trazem a velocidade, a competição como 

propostas para a brincadeira dos meninos, o que é sugerido também pelos nomes que 

levam as duas pistas, “Desafiando a Gravidade” e “Desafio Voando Baixo”. Nesse 

ano, os meninos também passam a contar com motocicletas articuladas que viram 

robôs guerreiros. São 14 modelos, de cores variadas, que possibilitam as mais 

diversas aventuras. O lançamento de duas linhas de blocos de encaixe diversifica 

ainda mais as brincadeiras, onde os meninos tornam-se mecânicos e construtores de 

aviões e aeroportos. 

 Por fim, em 2012, o lançamento de quatro linhas de blocos de encaixe completa 

as caraterísticas que compõem o retrato do masculino nesse período. Responsáveis 

pelo transporte de cargas, os meninos podem agora construir portos e navios 

cargueiros. A estação de trem configura-se em alternativa para o transporte de cargas 

ou pessoas. Os meninos são convidados a participar de uma aliança em defesa de 

territórios, buscando justiça e paz, seja pelo ar, pela água ou pela terra. Para os 

meninos, o universo é o limite, e o lançamento do “Quadrante X” possibilita a eles 

explorar esse universo em aventuras espaciais. 

 É possível observar que os catálogos de 2009 a 2012 apresentam uma grande 

variedade de linhas indicadas apenas para meninos, algumas deixam de ser 

ofertadas, mas outras são lançadas, elevando o número de brinquedos a cada ano. 

Com isso o retrato que se tem do masculino é muito mais carregado em detalhes que 

o feminino. O masculino, então, é marcado pela aventura, pela liberdade, permeia 

espaços públicos, é investido de grandes responsabilidades, deve ser criativo, 

construir, controlar, atacar e defender. Por isso, sua missão acaba sendo mais ampla, 
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assim, em ambiente doméstico, não tem tempo de assumir pequenas tarefas, 

podendo apenas auxiliar o trabalho feminino. 

 As diferenças biológicas entre os sexos geralmente são utilizadas para justificar 

a reprodução do modo distinto de se educar meninas e meninos, omitindo-se, com 

isso, a construção cultural do masculino e do feminino, onde são delimitados 

comportamentos e potencialidades de acordo com os padrões aceitos de feminilidade 

e masculinidade dentro de uma estrutura social. De acordo com Chodorow (1990, 

p.237),  

 
[...] os traços de personalidade e orientação de mulheres e homens 
interligam-se com a divisão do trabalho na família e por sexos, e uma 
ideologia desigual de gênero, e modelam sua posição assimétrica numa 
estrutura de produção e reprodução na qual as mulheres em primeira 
instância tornam-se esposas e mães e os homens trabalhadores. 

 

 Em meio a essa configuração, a sexualidade, muitas vezes, é julgada a partir 

das identidades de gênero adotadas pelos sujeitos, o que implica em atribuir uma 

linearidade entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual. Este 

padrão linear de entendimento constitui a base da heteronormatividade, que procura 

moldar os corpos a partir de uma justificativa biológica. Desta forma, quem foge aos 

padrões impostos de masculinidade ou feminilidade acaba tendo sua sexualidade 

questionada, sendo muitas vezes alvo de preconceitos. A preocupação com o controle 

da sexualidade, principalmente dos meninos, se torna evidente quando percebemos 

comentários não apenas das crianças, mas principalmente de adultos que buscam ou 

oferecem brinquedos “apropriados” para elas ou para eles.  

 Diante desse contexto, surge a necessidade de olharmos para outras 

possibilidades de ser menina e menino, as quais, geralmente, são reprimidas. A 

reflexão acerca das diferenças deve contribuir para o entendimento de que meninas 

e meninos se identificam com brincadeiras, roupas, sentimentos, comportamentos, de 

diferentes formas, as quais não devem ser padronizadas de modo a ditar uma 

normalidade, excluindo possibilidades e nutrindo preconceitos. 

 

5.2 Catálogos 2013 e 2014: ampliando possibilidades? 

 

 Neste momento todos os brinquedos passam a ser ofertados para meninas e 

meninos, sem distinções. Mas o que isso significa? É o que tentarei discutir neste 
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capítulo. Será que as possibilidades de brincar se ampliam para meninas e meninos 

ou será que nos deparamos com um binarismo camuflado? 

 O catálogo de 2013 representa um marco na trajetória da Empresa X. Nesse 

ano os brinquedos antes indicados apenas para meninas, passam a ser também 

indicados aos meninos, e vice-versa. Segundo minha informante, nesse momento 

optou-se por fazer alterações em todas as linhas, deixando a critério da criança a 

escolha dos brinquedos. 

 Essa ampliação na indicação de gênero dos brinquedos não provocou, nesse 

período, modificações em cores e modelos dos produtos ofertados. Os brinquedos, 

representantes do ambiente doméstico, antes ofertados apenas às meninas, 

marcados por tons de rosa e roxo, assim permanecem sendo indicados também aos 

meninos. Em contrapartida, os brinquedos que proporcionam ambientes de aventura, 

guerras e velocidade, também mantêm suas cores fortes e vibrantes, distantes da 

delicadeza sugerida pelos tons considerados femininos. 

 Com isso, uma contradição se instala, visto que o que se modificou foi apenas 

a indicação em catálogo, e não cores e designs dos brinquedos. O masculino passou 

a ser indicado também ao feminino e, da mesma forma, o feminino passou a ser 

indicado também ao masculino. Contudo, os retratos do que se construiu como 

feminino e como masculino são mantidos. Será que esse intercâmbio de brinquedos 

entre o masculino e o feminino representa mesmo uma ampliação de possibilidades 

de brincar para meninas e meninos? Ou será que as crianças continuam identificando 

e selecionando os brinquedos de acordo com o que é masculino e o que é feminino? 

Não tenho a pretensão aqui de responder esses questionamentos, apenas provocar 

reflexões. 

 Os brinquedos lançados em 2013 e 2014 já são indicados para meninas e 

meninos. Os lançamentos, nesses dois anos, do “Reino cor de rosa” (2013), “Todos a 

bordo” (2013), “Transforça” (2013), “Park Garagem” (2014), “Fórmula Mundi” (2014), 

“Casa de férias” (2014) e “Salão de beleza” (2014), permite algumas considerações. 

Com exceção de “Park Garagem”, lançado em 2014, todos os outros brinquedos são 

blocos de encaixe. Sendo já indicados para meninas e meninos, podemos deduzir que 

objetiva-se atrair esses “dois” públicos, se é que podemos pensar em dois apenas. No 

entanto, o que parece ocorrer é uma manutenção dos modelos já ofertados 

anteriormente, porém agora, seguindo as novas indicações de gênero do catálogo, ou 

seja, indicados para meninas e meninos. 
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 Apenas quando todos os brinquedos dos catálogos passam a ser ofertados 

tanto para meninas quanto para meninos é que se lançam blocos de encaixe com 

cores e temáticas características dos brinquedos até o momento indicados apenas 

para meninas. “Reino cor de rosa” (305 peças), “Casa de férias” (431 peças), e “Salão 

de beleza” (91 peças) apresentam cores predominantes, rosa, roxa e cinza, e 

reproduzem características tidas como femininas. Por outro lado, “Todos a bordo” (335 

peças), “Transforça” (4 brinquedos de 322 a 593 peças), “Park Garagem” e “Fórmula 

Mundi” (303 peças) são linhas que conservam características dos brinquedos antes 

ofertados apenas a meninos, em relação às formas, cores e temáticas.  

 No entanto, a crítica também poderia partir do contrário, e aqui se esconde a 

contradição. Vamos imaginar que os brinquedos representantes do ambiente 

doméstico, ao serem ofertados também para meninos, passam a receber outras cores 

outros designs, mais masculinos, e, da mesma forma, os carros de corrida, robôs, e 

cenários de guerra, ao serem ofertados também para meninas, passam a ganhar um 

colorido mais leve, delicado, um design mais feminino. A partir dessas transformações 

nos cenários apresentados, a crítica poderia ser feita no sentido de que seria preciso 

adequar os cenários às representações de masculinidade ou feminilidade para que 

pudessem ser habitados e vivenciados por meninos e meninas, respectivamente. 

Estaria se delimitando, dessa forma, um retrato feminino às meninas e um retrato 

masculino aos meninos, independente do cenário em questão. Contudo, a oferta de 

brinquedos que se observa nesses catálogos não delimita característica para meninas 

ou meninos, porém, define ambientes como femininos ou masculinos, possibilitando 

todos eles às crianças, em geral. 

 A partir dessas ofertas e, tendo em vista que os objetivos de uma fábrica de 

brinquedos em nossa sociedade é, em primeiro lugar, vender suas mercadorias, 

podemos compreender, até certo ponto, o motivo pelo qual as mudanças na produção 

e oferta de brinquedos não ocorrem repentinamente. Em meio a um binarismo 

camuflado, transformações acontecem, o que antes era direcionado, agora já 

apresenta outras possibilidades, mas o percurso não é tão simples como pode 

parecer, encontra-se minado, é vigiado, segue normas jamais revisadas, portanto, 

cada passo dado já representa um avanço.  
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5.3 Lançamentos 2015: sombras e cores renovadas 

 

 Aqui pretendo discutir apenas um dos lançamentos de 2015, a cozinha ofertada 

pela linha “Casinha Flor”. Os brinquedos lançados continuam sendo indicados para 

elas e para eles, mas será que alguma coisa mudou? Neste momento, busco discutir 

a problemática das cores, colocando a cor rosa em questão. 

 Em 2015, a Empresa X traz uma grande novidade, que, de certa forma, ilustra 

a discussão realizada no tópico anterior. Trata-se do lançamento da ‘Cozinha Top 

Casinha Flor’, que oferece no mesmo brinquedo pia, fogão, forno e lavadora de 

roupas. No entanto, suas cores nada lembram a tradicional cor rosa que, até então, 

coloriu a linha “Casinha Flor”. Uma combinação de vermelho, cinza e preto, com 

detalhes dos botões em amarelo, configuram a nova cozinha, que se mostra mais 

próxima à realidade e, talvez, mais atraente aos meninos. A imagem abaixo, já 

apresentada em capítulo anterior, possibilita visualizar o lançamento da ‘Cozinha Top’. 

 Ao questionar minha informante sobre a ideia de mudar a cor da cozinha, ela 

apontou que já haviam solicitações de clientes para a fabricação de uma cozinha 

unissex. Com isso, já vinham amadurecendo a ideia e se pensou que seria um nicho 

trabalhar com esses produtos. Diante dessa afirmação, fica evidente que a cozinha 

lançada se propõe unissex e, para isso, foi preciso modificar suas cores, conforme 

mostra a figura abaixo, já apresentada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mas afinal, os outros produtos ofertados, já não eram “unissex”? Já não 

apresentavam a indicação para meninas e meninos? O que significa, então, ser 

unissex? Neste momento a atenção recai sobre as cores, mais precisamente sobre a 
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cor rosa. De acordo com Modesto Farina, Clotilde Perez e Dorinhos Bastos, (2011, 

p.02), 

 
As cores influenciam o ser humano, e seus efeitos, tanto de caráter fisiológico 
como psicológico, intervêm em nossa vida, criando alegria ou tristeza, 
exaltação ou depressão, atividade ou passividade, calor ou frio, equilíbrio ou 
desequilíbrio, ordem ou desordem etc. As cores podem produzir impressões, 
sensações e reflexos sensoriais de grande importância, porque cada uma 
delas tem uma vibração determinada em nossos sentidos e pode atuar como 
estimulante ou perturbador na emoção, na consciência e em nossos impulsos 
e desejos.  

 

 Tal colocação aponta a relevância das cores em nossa vida. Ao provocar 

diferentes sensações, as cores são utilizadas de maneira estratégica na produção e 

oferta de brinquedos. De acordo com minha informante, a Empresa X leva em 

consideração diversas pesquisas sobre o que cada cor desperta nas crianças, quais 

cores são indicadas para cada faixa etária, entre outras não relatadas. Desse modo, 

o colorido dos brinquedos carrega consigo uma intenção de comunicar, mas 

comunicar o quê? Dependendo do brinquedo ofertado as cores variam, 

complementam a imagem carregada pelo objeto, condicionando ao brinquedo a 

produção de determinados sentidos e não outros, em uma dada sociedade. Segundo 

Farina; Perez; Bastos (2011, p.13), 

 
Sobre o indivíduo que recebe a comunicação visual, a cor exerce uma ação 
tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. A cor é vista: 
impressiona a retina. E sentida: provoca uma emoção. E é construtiva, pois, 
tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e capacidade, portanto, 
de construir uma linguagem própria que comunique uma ideia.  

 

 A ação construtiva das cores, apontada pelos autores, é o ponto central nesse 

momento. Ao considerar o valor simbólico das cores e a capacidade de comunicar 

uma ideia, fica fácil compreender a mudança das cores observada no lançamento da 

‘Cozinha Top’ pela Empresa X. A cor rosa, utilizada para colorir o ambiente doméstico 

até o momento, é culturalmente associada ao feminino. Isso pode ser observado em 

inúmeras cenas do cotidiano, principalmente quando se refere à infância. Roupas, 

móveis, ambientes, decorações, tudo que se oferta às meninas, antes mesmo de 

nascerem, é marcado pela cor rosa. Certamente existem outras opções de cores, no 

entanto, a cor que predomina é rosa. Já para os meninos, a cor azul se faz presente, 

mas não com a mesma intensidade da cor rosa para as meninas. Para eles, todas as 

cores são bem vindas, exceto rosa. Os meninos são privados de tudo o que carrega 
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tons de rosa, sob o risco de ferir sua masculinidade. Essa delimitação das cores nos 

é ensinada, imposta e, sem perceber, acabamos reproduzindo os mesmos valores. 

 Ao se dar conta de que as cores carregam significados construídos 

culturalmente, se faz oportuno questionar qual seria a preferência de cada criança 

pelas cores? Será mesmo que meninas preferem a cor rosa? Será mesmo que 

meninos a desprezam? Mas o que tem essa cor de tão feminino? Na realidade, o 

percurso da cor rosa não é regular, em diferentes períodos da história, em diferentes 

sociedades, ela carregou significados diversos, sendo até mesmo associada ao 

masculino. Em trabalho realizado por JeongMee Yoon (2005)15, se aponta que, em 

1914, um jornal americano chegou a aconselhar as mães a usarem rosa para meninos 

e azul para meninas, considerando-se que rosa era um vermelho claro, podendo ser 

associado à cor do sangue, da força, da virilidade. No entanto, segundo a autora, foi 

apenas após a Segunda Guerra Mundial que esse quadro se inverteu e, atualmente, 

essa padronização da cor rosa como característica do feminino é mantida 

principalmente pela publicidade.  

 Nesse sentido, a opção pela não utilização da cor rosa na ‘Cozinha Top’ 

demonstra a intenção de comunicar a ideia de uma cozinha unissex, que, apesar de 

indicada para meninas e meninos, não seja marcada pelo feminino, pois, de certa 

forma, essa marca ainda não se mostra convidativa aos meninos, que, geralmente, 

são ensinados, desde muito cedo, a defender sua masculinidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 The Pink & Blue Project. 2005. Disponível em: <http://www.jeongmeeyoon.com/aw_pinkblue.htm>. 
Acesso em: 02 ago. 2014. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Será que eu falei o que ninguém ouvia? 
Será que eu escutei o que ninguém dizia? 

Eu não vou me adaptar, me adaptar 
(Nando Reis; Arnaldo Antunes, 2007) 

 

 O trecho acima traduz um pouco do sentimento que se apresenta nesse 

momento final da dissertação, onde todo o esforço realizado já encontra-se gravado 

nas páginas que, inicialmente, apresentavam-se em branco, a espera de uma história 

a ser contada. Contei aqui a história de alguns brinquedos, aqueles ofertados pelos 

catálogos da Empresa X, no período de 2009 a 2015. Com ela busquei discutir as 

relações de gênero ali retratadas. Ao chegar nas linhas finais, algumas indagações 

começam a surgir, será que as reflexões aqui propostas conseguirão ultrapassar as 

margens deste trabalho? Ou ninguém está disposto a questionar o que já se encontra 

estruturado? Será que eu realmente consegui perceber tudo o que os catálogos 

tinham a me contar? Não teria eu ouvido apenas as vozes que perturbavam minhas 

ideias? Em meio a tantos questionamentos, finalizo essa dissertação com a certeza 

de que, embora minhas reflexões não tenham abarcado todas as possibilidades, 

podem contribuir para que se despertem outros olhares sobre os brinquedos, sobre 

sua produção, oferta e consequente consumo, não se deixando adaptar às 

tendências, antes de questioná-las, antes de compreender as sombras que se 

escondem por trás de normas e padrões que ditam normalidades. 

 No decorrer do percurso traçado, os catálogos de brinquedos retratam 

mudanças e permanências nas construções de gênero. É notável a conservação de 

um binarismo de gênero, uma demarcação do que é tido como feminino e como 

masculino, o que direciona, em parte do período analisado – de 2009 até 2012, 

brinquedos para meninas ou para meninos. O fato de blocos de encaixe serem 

inicialmente indicados apenas para meninos afirma uma construção desigual do 

brincar de meninas e meninos, reservando apenas a eles a oportunidade de criar, de 

construir, de vivenciar as diferentes aventuras proporcionadas pelas temáticas desses 

brinquedos. Por outro lado, às meninas se possibilita a reprodução do trabalho 

doméstico, o cuidado da casa e de bebês.  

 No entanto, apesar de uma aparente liberdade de escolhas proporcionada a 

meninos, o que realmente se observa é uma privação tanto de meninas quanto de 
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meninos no que se refere aos brinquedos ofertados. Para eles, a vigilância é 

reforçada, afinal, o feminino foi construído com traços mais leves, delicados, como o 

degrau onde se apoia o masculino, a fim de parecer superior, mais imponente, porém, 

às custas de uma inferioridade feminina. Desse modo, os meninos são privados do 

cuidado, da sensibilidade, em defesa de uma superioridade negativa, ou seja, que 

forja sua existência através da negação do feminino, mas tendo ele como base, tal 

qual uma pirâmide, cujo topo só existe em virtude da base que o sustenta. 

 As modificações ocorridas nesse direcionamento dos brinquedos, em 2013 e 

2014, a princípio, não fogem desse binarismo, apenas propõem os mesmos 

brinquedos para elas e para eles. Certamente, tal fato demonstra que as 

configurações de gênero em nossa sociedade vêm se transformando no decorrer do 

tempo, no entanto, um binarismo se conserva, características tidas como masculinas 

e como femininas demarcam dois polos que ora se aproximam, ora se retraem. Nesse 

sentido, os catálogos parecem propor a meninas e meninos a possibilidade de se 

envolverem nesses dois “universos” distintos, construídos como antagônicos, porém, 

que já se encontram entrelaçados, com seus limites borrados. Ou seja, conforme as 

indicações encontradas nos brinquedos dos catálogos, passa a se “permitir” que 

meninas e meninos se apropriem de brinquedos “masculinos” e “femininos”. 

 Contudo, as cores muito têm a nos comunicar, o que dificulta a aproximação 

de meninos à cor rosa, visto que esta apresenta-se, atualmente, relacionada a um 

retrato feminino e, dessa forma, pode borrar a imagem masculina. Além disso, os 

contextos institucionais, acabam por direcionar a atenção e o entendimento das 

crianças a respeito dos brinquedos, de acordo com diferentes interesses que se 

encontram em jogo, contribuindo, muitas vezes, para um processo generificador, onde 

meninas e meninos devem se enquadrar aos ideias do que é tido como feminino e 

masculino, respectivamente. 

 O lançamento da ‘Cozinha Top’ no catálogo de 2015, renova o cenário do 

tradicional ambiente doméstico, até então, caracterizado por tons de rosa. A mudança 

das cores reforça o convite aos meninos, para que compartilhem o trabalho doméstico 

com as meninas, em um ambiente que já não é marcado pelo feminino, que se propõe 

unissex.    

 As relações de gênero já passam por transformações, embora, geralmente 

marcadas pelo sofrimento resultante de preconceitos. A oferta de brinquedos já vem 

borrando suas fronteiras de gênero, os brinquedos ofertados já não se destinam 
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apenas a eles ou elas. Mas ainda é cedo para se perceber uma mudança radical 

nesses padrões de gênero, visto que, em meio a tantos mecanismos reguladores, a 

oferta de brinquedos é apenas um deles. Apesar das indicações de gênero apontadas 

nos catálogos, ainda fica a necessidade de se investigar a recepção dos brinquedos 

pelas crianças, as quais dão a eles outros sentidos, não apenas incorporando o que 

é proposto pelos fabricantes, assunto que aqui não coube no momento, ficando como 

provocação para pesquisas futuras. 

 Desta forma, a análise realizada não limita outras interpretações, não cristaliza 

uma verdade, mas convida à reflexão. Cada retrato de brinquedo apresentado nos 

catálogos carrega uma sombra, aquilo que fica escondido, que apenas aparece 

quando recebe um foco de luz. Sombras podem adquirir diferentes formas, de acordo 

com o ângulo pelo qual o objeto é iluminado. São muitas as sombras que fazem parte 

de um mesmo objeto, mas não são a mesma sombra, apenas o compõem, são reais. 

E o mesmo ocorre com as interpretações que aqui apresentei, fazem parte do objeto, 

mas representam o meu ângulo de olhar. Convido, então, quem tiver interesse, a 

tentar projetar outras sombras em cada retrato aqui abordado, a fim de compreender 

o que possa ter ficado às escuras.  
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Apêndice A – Questionário 

Questionário a ser aplicado ao setor de Marketing da Empresa X como parte da 
pesquisa de Mestrado em Ciências Sociais, da Universidade Federal de Santa Maria. 
Este questionário traz questões abrangentes a respeito do setor de marketing da 
empresa, da escolha e oferta de brinquedos. 

GERAL 

Sabendo que a Empresa X tem mais de 65 anos de história e dedicação com seu 
público, iniciando seu desenvolvimento com artefatos em madeira, passando ao 
plástico e sempre se dedicando ao mundo infantil, qual o entendimento da empresa 
sobre: 

1) Brinquedo? 
 
2) Jogo? 
 
3) Crianças? 
 
4) Infância? 
 
6) Meninas? 
 
7) Meninos? 
 
SETOR DE MARKETING 
 
1) Quando e como teve início o setor de marketing na empresa? 
 
2) Qual a composição da equipe do setor de marketing – quantos funcionários homens 
e quantas funcionárias mulheres, no período de 2006 a 2014? 
 
3) A equipe atual está formada desde quando? Quantos funcionários e funcionárias 
existem neste setor atualmente? 
 
4) Como é a dinâmica de organização deste setor? 
 
5) Quantas reuniões são realizadas e com que periodicidade? 
 
6) O que levam em consideração para tomar decisões? 
 
7) Como lidam com a concorrência de outras empresas fabricantes de brinquedos? 
Quais são as principais concorrentes? 
 
8) Grandes fabricantes, como Lego, Mattel e Hasbro, influenciam as decisões da 
Empresa X no que se refere à produção de brinquedos (temáticas, modelos, cores, 
indicação de gênero e idade...)? De que maneira? 
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9) Como se dá a relação da Empresa X com outros grandes fabricantes de 
brinquedos? 
 
ESCOLHA DOS BRINQUEDOS 
 
1) Como se dá a escolha dos brinquedos a serem fabricados: quem participa das 
discussões/reuniões, quem decide, com base em quê? 
 
2) O que se propõe com cada linha de brinquedo produzida? 
 
3) Como as relações de gênero são pensadas no momento de se decidir os 
brinquedos a serem fabricados? 
 
4) Há estudos que subsidiam as decisões acerca dos brinquedos a serem fabricados? 
Quais? O que levam em consideração? 
 
5) Quais os fatores que pesam para as decisões acerca dos brinquedos a serem 
fabricados: permanências, modificações e retiradas de produtos. 
 
6) O que se leva em consideração para definir para quem é destinado o brinquedo, 
em relação à idade e gênero? 
 
7) O que é levado em consideração para se definir as cores dos brinquedos? 
 
8) O que é levado em consideração para se definir as embalagens e organização de 
imagens nos catálogos? 
 
9) Onde buscam inspiração para tomar essas decisões acerca dos brinquedos a 
serem produzidos e ofertados? 
 
OFERTA DE BRINQUEDOS 
 
1) A quem se dirigem os catálogos? 
 
2) Qual a função dos supervisores de vendas? Quais informações esses supervisores 
buscam obter? 
 
3) Como atuam os supervisores de vendas? 
 
4) Quais informações contribuíram para a permanência ou modificação de brinquedos 
ofertados ao longo do período de 2006 a 2014? 
 
5) Quais os fatores que influenciam as vendas dos brinquedos, e como tais fatores 
são identificados? 
 
6) Considerando apenas os brinquedos que fazem parte da seção Jogos e Brinquedos 
dos catálogos, quem são os consumidores dos brinquedos da Empresa X no Brasil? 
 
7) Para onde a Empresa X exporta seus brinquedos? E quais brinquedos são 
exportados para cada lugar? 
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8) Olhando a seção de ‘Jogos e Brinquedos’ dos catálogos, considerando-se apenas 
os brinquedos (até os baús de Mundo Animal e Mundo Submarino nos catálogos de 
2006 até 2014), quais os brinquedos mais vendidos/procurados pelos consumidores 
ao longo desse período? 
 
9) Olhando para a indicação de idade em cada brinquedo ofertado, percebi que a 
maioria dos brinquedos da seção ‘Jogos e Brinquedos’ recebe a indicação 3+ ou 6+. 
Como se define a idade adequada para cada brinquedo? 
 
10) Como vieram sendo pensadas e decididas as delimitações dos brinquedos para 
meninos e para meninas, apresentadas nos catálogos de 2006 até 2012? 
 
11) E como/por que foram pensadas as mudanças ocorridas nos catálogos de 2013 
e, em seguida de 2014, no que se refere à oferta/indicação de brinquedos para 
meninas ou meninos, onde todos os brinquedos passaram a ser ofertados para elas 
e para eles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 
 

 
 
 

  



131 
 

Anexo A – Brinquedos ofertados em 2009 com indicação para meninos 

 

 Linha Comando X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linha Carrinho CR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linha Carrinho F1 
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Anexo B – Lançamentos 2011 indicados para meninos 

 

 Linha Circuito Radical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linha Moto Força 
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Anexo C – Lançamento para meninas em 2011 

 

 Linha Teacup Piggies 
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Anexo D – Linha Park Garagem, lançada em 2014 para meninas e meninos 

 

 


