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RESUMO 

 

O presente texto apresenta uma reflexão sobre a imagem das meninas na publicidade de 

brinquedos. Ele é parte de um estudo sobre a relação entre o conteúdo da publicidade e o 

imaginário social que conforma o feminino e o masculino. Essa relação foi investigada a 

partir da análise do conteúdo da publicidade destinada ao público infantil. O estudo limitou-

se ao universo de filmes publicitários veiculados por ocasião do “dia das crianças” nos anos 

de 2000 e 2010. Esse artigo aborda uma parte da investigação realizada. Nele apresento 

uma análise de alguns comerciais de bonecas que classifiquei nos universos: da 

maternagem e dos cuidados e da beleza.  

 

PALAVRAS-CHAVE: publicidade; consumo; bonecas; gênero. 

 

Gênero, Consumo e Televisão 

 

A publicidade é um dos componentes do sistema cultural mais amplo e, como tal, 

opera como um mecanismo de representação, ao mesmo tempo em que atua como 

constituidora de identidades culturais.  

PEREIRA e JOBIM (2005) assinalam que a importância da publicidade como um 

discurso que ultrapassa o aspecto de proporcionar uma adesão ao consumo. Ela é também 

uma forma de saber e atua como construtora de subjetividades, já que oferece não apenas os 

produtos, mas, ao mesmo tempo, propõe determinados modos de ser e de viver, veiculando 

o seu discurso sobre o mundo e sobre os sujeitos. 

ANDRADE (2011) também reforça que “não consumimos apenas produtos e 

serviços, mas também padrões de beleza, identidades, valores, entre outros, os quais surgem 

na sociedade do consumo… e que acabam por produzir efeitos no nosso próprio corpo e na 

forma como nos subjetivamos”. 

Para SABAH (2001), muito mais do que seduzir o consumidor ou induzi-lo a 

consumir determinado produto, percebeu-se que a publicidade opera a partir de uma prática 

pedagógica, fundamentada em currículos culturais. Entre outras coisas, essa pedagogia e 
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esse currículo produzem valores e saberes; regulam condutas e modos de ser; fabricam 

identidades e representações; constituem certas relações de poder. 

KELLNER afirma que, embora os defensores da indústria publicitária acentuem o 

caráter essencialmente informativo da publicidade, não é este seu principal aspecto. Uma 

análise criteriosa dos anúncios deixa transparecer seu caráter simbólico, mostrando que suas 

imagens não se limitam a tentar vender um determinado produto. A publicidade tenta associá-

lo com certas qualidades que são socialmente desejáveis, propagandeando também uma visão 

de mundo, um estilo de vida e um sistema de valor compatíveis com aqueles apregoados pela 

lógica do capitalismo de consumo (KELLNER, 2001, apud FELIPE, 2001). 

Dentre os valores que são difundidos pela publicidade, principalmente aquela 

veiculada pela TV, os que mais nos interessam são aqueles relativos às definições de 

gênero. Uma análise, ainda que superficial, dos filmes publicitários destinados às crianças, 

ou que veiculem produtos a elas dirigidos, chama a atenção pela maneira excludente e 

dicotômica em que o universo das crianças é retratado. Não há como observar um desses 

comerciais sem nos reportar às já clássicas distinções entre o universo dos 

“homens/meninos” e das “mulheres/meninas”, estabelecidas de forma a naturalizar as 

diferenças entre eles, e muitas vezes fundamentadas em características biológicas.  

Embora existam diferentes concepções a respeito do conceito de gênero, podemos 

afirmar que o seu desenvolvimento está ligado a um contexto de superação das teses 

biologistas, representadas pelo conceito de sexo, que interpretava as diferenças biológicas 

como determinantes na definição das desigualdades entre mulheres e homens. 

SCOTT (1990) acentua que, além da crítica ao determinismo biológico, o 

surgimento do conceito de gênero também está associado à busca de solução para as 

questões metodológicas nos estudos feministas ao focalizar o sexo ou a mulher como 

categoria analítica. O conceito de “gênero” foi, então, utilizado para expressar as relações 

sociais, fundamentadas em desigualdades social e culturalmente construídas, rejeitando 

explicitamente as explicações biológicas.  

FELIPE (2001) reconhece a importância de considerar-se as questões relativas às 

relações de gênero dentro de uma perspectiva não essencialista, tomadas como imutáveis e 

universais. Entretanto, a autora reconhece a dificuldade em romper com esta visão 

naturalizada sobre as diferenças, principalmente quando o que está em jogo são os aspectos 

ligados à masculinidade e feminilidade. As concepções existentes que associam 

naturalmente às mulheres/meninas uma maior sensibilidade e aos homens/meninos uma 
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maior agressividade estão muito difundidas atualmente. Isto aumenta a necessidade de 

problematizá-las buscando compreendê-las historicamente. 

As representações estão de tal forma naturalizadas, que qualquer inversão produz 

um sentimento de estranhamento e quebra da “ordem natural” do mundo. Assim, a autora 

diz que uma menina que se encaixe nos atributos tidos como predominantemente 

definidores da masculinidade será considerada “como presunçosa, arrogante, 

exageradamente madura e demasiadamente precoce”. (WALKERDINE, 1999: 78). 

Observou-se que existe um grande investimento da sociedade, em geral, para que os 

sujeitos sejam ou se comportem desta ou daquela forma, que gostem de determinadas coisas 

em função do seu sexo. Os tipos de jogos, brinquedos e brincadeiras que disponibilizamos 

para meninos e meninas, a utilização dos espaços que permitimos a um e a outro, são 

exemplos de como os indivíduos vão se constituindo (FELIPE, 2001). 

A publicidade de brinquedos contribui para a naturalização das definições de 

gênero. Se, de um lado um brinquedo não possui em si nada que o caracterize como 

exclusivamente de meninas ou de meninos, a sua inserção num comercial apresenta 

possibilidades de seu uso exclusivamente para meninos ou meninas, ou para ambos.  

Na realidade, ao confeccionar-se um brinquedo direcionado a um ou outro dos 

gêneros, buscam-se os aspectos definidos pela cultura para caracterizar cada um deles. 

Nesse sentido, sim, talvez se possa afirmar que um brinquedo em si já define determinadas 

possibilidades de utilização por meninos ou por meninas na medida em que nesse caso o 

estamos considerando como um produto cultural.  

Já os brinquedos de meninos apresentam características que, em geral, são opostas. 

Eles compõem o universo dos meios de transporte terrestre, navais e aéreos de todas as 

dimensões e de todos os tipos: navios de guerra, porta-aviões, mísseis nucleares, naves 

espaciais e armas (da pistola de cow-boy até os fuzis-metralhadoras), espadas, cimitarras, 

arcos e flechas, canhões. Elementos que a autora classifica como “um verdadeiro arsenal 

militar” (BELOTTI, 1981: 75-6). 

Esta mesma distinção é apontada por outros autores. FELIPE (2001) afirma que 

aqueles brinquedos, considerados próprios para os meninos, caracterizam-se 

constantemente pela menção ao esporte. Eles enfatizam “as atividades que exijam 

movimentos amplos, força física, competitividade e uma forte carga de agressão”, somados 

a uma grande variedade de “bonecos ou super heróis com aspectos sisudos, envoltos em 

armaduras, escudos, capacetes, espadas etc.” (FELIPE, 2001). 
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Quando se trata dos brinquedos direcionados às meninas, a caracterização é feita 

buscando-se associá-los à domesticidade, à maternagem e ao cultivo da beleza. De acordo 

com a autora, o apego ao mundo doméstico e o incentivo à maternidade estão intimamente 

imbricados (FELIPE, 2001). 

Assim, o universo doméstico encontra-se representado através de vários brinquedos 

disponíveis no mercado. Encontramos panelinhas, aparelhos de chá ou jantar, vassourinhas, 

ferros de passar, e até brinquedos mais sofisticados como máquinas de fazer sorvete e 

liquidificadores que funcionam de verdade e que “só podem ser comprados na cor rosa”.  

Podemos encontrar ainda as casinhas da Barbie, ou as mini cozinhas, feitas 

especialmente para o tamanho de crianças na faixa dos 3 anos, que imitam uma cozinha de 

verdade. De acordo com FELIPE (2001), esses brinquedos operam não apenas como artefatos 

que possibilitam a diversão, mas divulgam uma determinada representação sobre o mundo 

das meninas que busca associá-las ao universo doméstico, aos aspectos a ele relacionados 

bem como a tudo que ele representa: “a exigência de que sejam sempre caprichosas e 

dedicadas ao lar e à família.” (FELIPE, 2001). 

Assim, esses dois universos são apresentados como opostos, não havendo espaço 

“para as escolhas tolerantes, para as concessões”. Mesmo quando consideramos os jogos 

que se destinam tanto para meninas como para meninos, observamos que na realidade a 

intenção é de que eles sejam utilizados de maneira mais freqüente pelos meninos. Esta 

conclusão ocorre a partir de uma análise superficial das embalagens desses brinquedos. 

(BELOTTI, 1981: 76) 

Podemos verificar que uma das formas privilegiadas para apreender essa dimensão 

simbólica da publicidade é a maneira como as distinções de gênero são apresentadas nos 

anúncios de brinquedos. Segundo WILLIS (1997: 35), nas sociedades atuais a questão de 

gênero passa a estar ligada ao consumo, na medida em que não compramos apenas a partir 

de um estilo determinado mas, também, dentro de um gênero.  

Os valores veiculados pelos filmes publicitários não são os únicos existentes no 

interior da sociedade da qual fazem parte. Os comerciais tentam fixar determinados 

significados, dentre aqueles que compõem esta variedade. Ao mesmo tempo, não podemos 

compreender mecanicamente a relação entre os filmes publicitários e o público ao qual ele 

se destina, caso específico: o público infantil. Os comercias veiculam determinados valores 

culturais, fixando dentre a variedade de significados sociais e culturais aqueles que 
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consideram como fundamentais. A criança, por sua vez, opera uma leitura desses 

comerciais de acordo com o seu universo imediato de referência. 

Embora seja inegável que as crianças cada vez mais estejam envolvidas com 

produtos industrializados e globalmente distribuídos, isso não as impede de fazer outros 

usos (Certeau) desses artefatos. 

Sarmento também ressalta o papel ativo das crianças, na apropriação dos produtos a 

elas destinados, embora não se possa ignorar que o mercado tente promover a colonização 

do imaginário infantil. Em suas palavras: 

 

não se pode também ignorar a resistência a essa colonização, através das 

interpretações singulares, criativas e frequentemente críticas que as crianças fazem 

dessas personagens, reinvestindo essas interpretações nos seus quotidianos, nos seus 

jogos e brincadeiras e nas suas interacções com os outros. Afinal, todas as 

colonizações são imperfeitas... (SARMENTO, 2003) 

 

A publicidade para crianças 
 

Considerando que o interesse era analisar as propagandas veiculadas para o dia das 

crianças sob o viés de gênero, um primeiro critério estabelecido foi o de que a escolha dos 

anúncios independeria do programa e, ou, da emissora nos quais eles foram exibidos. Um 

outro critério adotado foi o de que o número de exibições de um determinado comercial não 

teria nenhuma relevância na escolha das propagandas para análise. Desta forma, não 

importou se o produto foi anunciado apenas uma vez, ou mesmo inúmeras vezes.  

Finalmente, na referida escolha buscou-se selecionar propagandas que 

apresentassem elementos relevantes em função dos objetivos propostos para esse estudo, 

uma vez que essa pesquisa não teve preocupações com representatividades estatísticas. 

Antes de passar à análise de conteúdo propriamente dita, serão tecidas algumas 

considerações de caráter geral sobre as propagandas de brinquedos exibidas, no período 

estudado. A primeira observação diz respeito à desproporção no número de propagandas 

ofertadas “para” meninas, “para” meninos e “para” ambos, percebida no estudo, 

especilmente no ano de 2000. Um outro aspecto que chamou bastante a atenção foi o 

universo em que foram apresentados os brinquedos “para” meninas e “para” meninos, que 

nos remetem à dicotomia entre o mundo da casa e o mundo da rua. Esse elemento e toda a 

polaridade, ainda presente, na forma de retratar o universo feminino e masculino, foram 

considerados e são apresentados quando da análise específica dos anúncios. 

Ao utilizar o termo propaganda “para” meninas e “para” meninos não foi aceita 
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nenhuma definição estanque, cristalizada, que aponte uma essencialização dos papeis 

sexuais. Apenas é possível notar que se opera na publicidade uma separação entre o 

universo de meninos e de meninas, que é própria à nossa cultura. Definem-se alguns 

atributos mutuamente exclusivos, que são sinalizadores ou da feminilidade, ou da 

masculinidade. Neste sentido, a publicidade absorve a cultura e opera a partir dela. 

Também analisou-se como a propaganda de brinquedos contribui para a naturalização 

das definições de gênero. Percebeu-se que de início um brinquedo não possui nenhuma 

característica que o defina como exclusivamente masculino ou feminino. De outro lado, 

refletiu-se também sobre a inserção de um brinquedo no interior de um filme publicitário. Esta 

inserção define determinadas possibilidades de uso do brinquedo exclusivamente por meninos 

ou por meninas ou por ambos.  

As propagandas de brinquedos categorizadas como sendo “para” meninas e “para” 

meninos e analisadas, guardam uma clara semelhança com a categorização operada de forma 

polarizada. Os anúncios, para cada segmentos de público, geralmente excluíam a presença do 

outro. Assim, os universos em que elas e eles foram representados parecem territórios 

exclusivos delas ou deles. E foi baseada neste contexto ou mesmo na forma de retratá-los, que 

os brinquedos foram classificados como sendo “para meninas” ou “para meninos”. 

 

O universo de referência na publicidade de brinquedos direcionada “para” meninas 

 

Na análise dos brinquedos ofertados “para meninas”, não se considerou nem o 

número de anúncios e nem o número de total de produtos veiculados.  A análise foi 

efetuada em função de universos de referência, estabelecidos a partir de elementos 

presentes nos comerciais, com o objetivo de analisar todo o volume e diversidade existente 

nos anúncios. No estabelecimento destes universos levou-se em consideração o principal 

apelo da propaganda. Sendo assim, os brinquedos considerados “para meninas” foram 

classificados nos seguintes universos de referência: maternagem e cuidados, beleza, faz-de-

conta, independência, trabalho. E os “para meninos” foram categorizados em: aventura, 

criação, velocidade e trabalho. 

 

O universo da maternagem e dos cuidados 

 

Escolhenos para aparesentação neste trabalho, as propagandas que contêm os 

brinquedos que têm o universo da maternagem e, ou, dos cuidados correlatos como foco 

central, porque esse grupo de anúncios teve destaque quantitativo sobre os demais.  
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Embora não se preocupando com significados numéricos, reconheceu-se que esses 

dados podem ser um indicador do tipo de brinquedo que os publicitários elegem como mais 

apropriado para se dirigir ao público infantil feminino. Além do universo da maternagem, o 

mundo da beleza também foi bastante explorado. 

Essa característica remete às analises já apresentadas de diferentes autores que 

ressaltam que os anúncios vendem mais que produtos. Eles, na realidade, divulgam padrões 

de comportamento, estilos de vida. Desta maneira, esses comerciais difundem modelos que 

apresentam as mulheres representando os seus papéis “naturais”, ocupando seu “verdadeiro” 

lugar no mundo, seja como “mães” e, ou, como mulheres sedutoras.  

Todos os anúncios de brinquedos, classificados neste universo, utilizaram sempre as 

meninas como protagonistas, raramente apresentaram meninos e, quando esses estavam 

presentes jamais tinham papel ativo na relação com o brinquedo. Esse fato leva a refletir 

sobre um aspecto problematizável, isto é, a idéia da maternagem nas mulheres ser vista 

como um “fato natural”, ou seja, que faz parte da natureza e do instinto feminino. Esse tipo 

de afirmação não leva em consideração que o comportamento humano é determinado 

culturalmente, ficando implícito que a questão biológica seria a responsável por essa  

situação. Na verdade, as relações de gênero se dão entre pessoas. 

Embora a participação da mulher no mercado de trabalho tenha crescido 

significativamente, ela ainda é considerada (e às vezes se considera) a principal responsável 

pelas atividades maternais na família. Os comerciais aqui analisados serviram para que se 

pudesse perceber como esse tipo de comportamento é reforçado nas propagandas de 

brinquedos estudadas.  

Em 2000, neste universo de representação foram categorizados 11 anúncios que 

mostravam 17 brinquedos diferentes, sendo 17 bonecas(os) e, na grande maioria bebês em 

2010 o volume de publicidades neste universo diminuiu significativamente. 

Brincar de boneca, tradicionalmente, “sempre” foi uma brincadeira “simples” e 

“usual” entre as meninas. No entanto, percebe-se que cada vez mais esse tipo de brincadeira, 

ou melhor, esse brinquedo se diversifica e assume outros contornos que o tornam cada vez 

mais “complexo”. Isso pode ser observado em relação as/aos bonecas/os-bebês produzidos 

atualmente.  Essa atividade - brincar de bonecas – é, geralmente, interditada aos meninos. 

Entretanto, cada vez mais eles vêm se envolvendo neste tipo de brincadeira, especialmente a 

partir da criação dos bonecos, na maioria das vezes heróis, robôs, monstros. 
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Esse tipo de brincadeira, atualmente, não se restringe apenas aos bebês. Há toda uma 

parafernália que os envolve, que vai desde os cuidados diários como a nutrição representada 

pelo Bebê Comidinha Surpresa, com as necessidades fisiológicas dos Cocolins e dos Bebês 

Cochilo e Bercinho e com a higiene do Bebê Banhinho até os esporádicos como a 

preocupação e o cuidado com umbigo do Primeiro Choro e também a atenção nos casos de 

“doenças” como a quebra de partes do corpo vivenciada pelo Bebê Gessinho ou a febre do 

Nené Cuida-de-Mim.  

Com essas “novas” características, os cuidados maternos foram enfatizados nas 

propagandas destas/es bonecas/os ofertadas/os. Nelas, as protagonistas, ou seja, as meninas 

eram “mães” e estavam sempre preocupadas com o banho, a alimentação, o sono e a saúde 

de seus “filhos/as”. Em nenhum destes comerciais foi observada a participação de meninos, 

ou seja, da figura paterna desempenhando papéis ligados à proteção e, ou,  aos cuidados, o 

que consagra esses tipos de cuidados como sendo “função” das mulheres.  

A publicidade dos brinquedos na realidade reforça esse domínio como sendo exclusivo 

da mulher, isto é, são elas que cuidam, dão banho, trocam fraldas, nutrem e até mesmo, ou 

principalmente, dão carinho, embora se perceba que aos poucos essa relação vem se 

modificando no interior das famílias, tais “avanços” ainda não se tornaram públicos na mídia, 

especificamente na publicidade de brinquedos para o “dia das crianças”. 

BELOTTI (1981) chama a atenção para o “adestramento” das meninas para esse 

tipo de atividades. Esta autora  afirma que não basta ofertar os brinquedos às meninas. Junto 

ao ato de presentear, há a necessidade de se “ensinar” à menina como “cuidar” deste 

brinquedo que, neste momento, assume então um status humano de “filha” ou “filho”.  Esse 

tipo de ensinamento não é repassado aos meninos, pois essa brincadeira lhes é interditada.  

Para exemplificar, destaca-se primeiramente a propaganda das/os bonecas/os-bebês da 

Estrela. Em um filme publicitário, exibido em 2000, foram veiculados, na realidade, 3 

bonecas/os diferentes no mesmo anúncio, mas todas/os apontavam para o universo da 

maternagem. No comercial meninas no papel de “grávidas” speravam a chegada de seus bebês. 

No mesmo anúncio as meninas/”mães” aparecem já com seus bebês que 

“nasceram”, ou seja, que elas ganharam e então passam a cuidar delas/es arrumando suas 

“roupinhas” seus “sapatinhos” empregando sempre gestos de carinho seja ao dar mamadeira 

para as/os suas/seus “filhas/os” onde elas as “mães” beijam seus bebês ou abraçam e ninam 

suas/seus “filhas/os”. Os gestos de abraçar, e mesmo de colocar a chupeta na boca do bebê, 

parecem trazer consigo a marca do carinho e da atenção que essas “mães” dedicam ou 
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devam dedicar a suas/seus filhas/os. A aproximação dos rostos é elucidativa, pois transmite 

a idéia de afeto, de ligação íntima entre mãe e filho(a). 

Na propaganda das/os Bebês da Estrela, pode-se observar que as palavras que as 

“mães” empregam, ao se referir aos utensílios e acessórios de suas/seus “filhas/os”, foram 

sempre no diminutivo, atribuindo às suas ações gestos de carinho e atenção.  

Essa forma de comunicação - uso de palavras no diminutivo - também foi observada 

nas propagandas de outros bebês. Eis algumas palavras que apresentam essa característica e 

foram empregadas em alguns destes anúncios, permitindo observar esse aspecto salientado: 

“banhinho”; “fraldinha”; “maletinha”; “gessinhos”; “chupetinha”; “barriguinha”;  

“vasinho”; “punsinho”; “pipizinho”; “belezinha”; “rupinha” (sic.); “lencinho”; 

“saculinha” (sic); “iguarzinha” (sic.); “doentinho”; “papinha”; “palmadinha”; “filhinha”; 

“umbiguinho”; “pulseirinha”; “deitadinho”; “mãozinhas”. 

Cabe ressaltar que nenhuma propaganda de brinquedos direcionados aos meninos utilizou 

palavras no diminutivo em seus textos/falas. Isso talvez consagre essa forma de linguagem como 

sendo a preferida pelos publicitários para se dirigir às meninas, considerando que o que se procura 

associar a essas propagandas é a maternagem e muitas vezes essa ainda é uma forma comumente 

utilizada pelas mães ao se relacionar como suas/seus filhas/os.  

Na descrição de dois outros anúncios de bebês pôde-se verificar mais uma vez como 

esse elementos são reforçados. Na propaganda do Bebê Banhinho percebeu-se a 

preocupação da “mãe” com a temperatura da água. Essa busca em atribuir delicadeza aos 

gestos empregados pela menina “mãe” ao lidar com sua/seu bebê “filha/o”.   

Na propaganda do Bebê Banhinho, ao colocar a esponja e o sabonete na banheira e 

mesmo ao testar a temperatura da água, os gestos empregados parecem valorizar as mãos 

das meninas e, nelas, a delicadeza e o cuidado da mãe para com as/os filhas/os. permite uma 

visão geral dos aspectos aqui salientados. 

Na propaganda dos bonecos Nené Cuida-de Mim e Bebê Comidinha Surpresa, 

novamente foram propagandeados dois bonecos(as) no mesmo anúncio. No primeiro 

representa-se uma criança “doente”, com febre. Chama a atenção, nesta situação, a forma 

como a mãe/médica (“a doutora é você e a diversão é ser feliz”) parece ter poderes 

curativos. Com um abraço e a aplicação de uma injeção, ela é capaz de reverter o estado 

febril do seu bebê. Isso se traduz no anúncio pela face triste e depois alegre da “mãe” ao 

verificar o termômetro que, tudo indica, apresentava, inicialmente, uma temperatura alta 
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que depois diminui, as imagens ressaltam esse poder da mãe que, quase num passe de 

mágica, “cura” sua/seu “filha/o”.  

O segundo brinquedo propagandeado, ou seja, o Bebê Comidinha Surpresa, ao 

contrário do anterior reproduz um evento cotidiano e não um cuidado esporádico como no 

caso da doença, a “mãe” é retratada cuidando da alimentação de sua/seu filha/o. O que 

importa parece ser o afeto imputado a esse ato.  

A presença da mãe chama a atenção para o aspecto pedagogizante ou para o 

adestramento que essa parece representar junto à sua filha, no sentido de lhe “ensinar” a 

cuidar de sua/seu filhas/os, ou seja, preparar-se para desempenhar com sucesso sua “função 

natural” de “mãe”.  

Dentre as propagandas deste universo (maternagem e cuidados), duas 

propagandearam bonecas/os representando crianças em cenas ligadas às suas 

necessidades fisiológicas, um urinava e o outro evacuava.   

O primeiro comercial, no qual o bebê urinava, merece ser destacado porque reproduz 

a maneira como no cotidiano as pessoas constroem concepções de masculinidade e 

feminilidade em nossa sociedade. Trata-se da propaganda do Cocolin Pipizinho, na qual são 

anunciados dois brinquedos, um boneco e uma boneca. Nela, percebe-se como a liberdade 

sexual é permitida ao homem e negada à mulher, mesmo na infância, onde “eles” podem 

mostrar seus órgãos genitais e “elas” não.  

Neste anúncio, o boneco representa um menino que é “danado” e “atrevido”. Ele 

aparece urinando, inclusive no rosto da “enfermeira”. Todos acham graça e uma pergunta é 

lançada a respeito da boneca-bebê menina “E a Cocolin menina o que quê tem?”, que neste 

momento aparece,  vestida de rosa, é claro. Através desta camuflagem, a exibição dos 

órgãos genitais dela é evitada ou quem sabe “castrada”.   

Os brinquedos oferecem para as meninas a possibilidade de vivenciarem “a 

maternidade”, pela associação cada vez maior de acontecimentos diários comuns aos bebês 

nos brinquedos. Neste produto, a assadura parece humanizar esse/a boneco/a, mas junto a 

esse problema a solução que a “mamãe poderá propiciar as suas/seus filhas/os, ou seja, como 

a própria propaganda apregoa “se a bundinha ficar vermelha; com uma aguinha logo sai” .   

O anúncio do Cocolin Popó apresenta o boneco num contexto familiar de chegado de 

viagem, onde toda a família está “apertada” para ir ao banheiro e o boneco é o primeiro a 

satisfazer as suas necessidades. Nesta propaganda fica claro como os acontecimentos do dia a 

dia foram incorporados aos brinquedos e às brincadeiras, ou seja, as/os bonecas/os têm 
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necessidades fisiológicas, o que requer alguém para cuidar destes. A família chega de viagem, 

todos com muita vontade de ir ao banheiro e a menina leva o seu “bonequinho” ao banheiro.   

Além da propaganda do Cocolin Pipizinho, o anúncio do boneco Primeiro Choro 

também exibiu a genitália masculina, sem que houvesse um motivo aparente para justificar 

a escolha de mostrar o bebê como menino e não como menina. Pode-se verificar na 

descrição do comercial, que tanto o menino quanto a menina poderiam ser personagens 

desta trama, mas uma vez esse tipo de representação parece ser interditada para as meninas. 

O bebê “enrugadinho”, idealizado, parece ser um esforço em oferecer à crianças, ou 

melhor, às meninas, um bebê “de verdade” ou quase. Ele é tão “real” que nas figuras 

seguintes é alimentado e recebe cuidados para com o seu “umbiguinho”. Desta forma, o 

mundo da menina foi representado com uma conexão bem mais próxima ao real, ao passo 

que o dos meninos, a fantasia esteve mais presente. 

Será que “elas” não são capazes de sonhar, de imaginar situações diferentes 

daqueles vividas no seu cotidiano? Quando seus sonhos são retratados geralmente parecem 

estar associados ao real e, mais especificamente, à família e aos filhos. Os sonhos das 

mulheres ainda são atrelados à maternidade, onde o príncipe encantado e os filhos estão 

freqüentemente presentes.  

 

O universo da beleza 

 

Este subgrupo é o que englobou as propagandas que tinham a beleza como apelo 

principal. Neste item foram exibidos 11 anúncios que propagandearam 14 brinquedos.  

Se nas propagandas ligadas ao universo da maternagem e dos cuidados as 

protagonistas representavam as “mães”, nestas interpretam a si mesmas, ou seja, as próprias 

meninas/moças. Mas não se trata de qualquer menina e nem mesmo de qualquer mãe. Elas 

são tanto no universo da maternagem quanto no da beleza, na grande maioria das 

propagandas brancas, loiras, belas, bem vestidas e alegres.   

Um outro aspecto que diferencia esse grupo de propagandas do anterior é o uso das 

palavras. Se na primeira foi freqüente o uso de palavras no diminutivo, aqui elas raramente 

tiveram espaço.  

Essas bonecas, direcionadas às meninas, conferem grande importância à beleza e à 

juventude. Essas características são apresentadas como uma condição inerente a todas as 

mulheres. No caso do Brasil, nos últimos anos surgiram bonecas que levam o nome e 

também um pouco da aparência de apresentadoras infantis ou artistas de TV. Todas elas nos 
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remetem a um determinado padrão de beleza, que se pretende hegemônico, associado à 

juventude, ao corpo esguio e à branquidade. (FELIPE, 2001). 

Estamos diante do mundo das bonecas manequins. Nele predominam as Barbies e 

Susis e com elas o luxo, a beleza e a riqueza. Segundo SANTOS (2000), bonecas como 

Barbie e Ken atribuem grande importância à “performance corporal das meninas, na 

aparência do corpo, no vestuário e na cosmética”. Tal preocupação também pode ser 

encontrada nos bonecos direcionados aos meninos. Entretanto, neles é conferida maior 

importância às capacidades físicas. São acentuadas as performances “centradas no treino da 

força, a luta sempre presente”. Assim, ambos os grupos de bonecos difundem determinados 

aspectos relacionados aos atributos considerados “naturais” de meninos e meninas. Para 

elas a sugestão da magreza da juventude e da beleza, para eles a musculação e a brutalidade 

(SANTOS, 2000: 25).  

Em dois anúncios pôde-se observar um apelo para que, através destes acessórios das 

bonecas, a(as) menina(as) possa(m) “arrasar” na linguagem da própria propaganda. Usando 

cores, brilhos, tanto ela quanto a Barbie irão ficar lindas. Remete à vaidade como parte do 

universo feminino, embora hoje, numa sociedade hedonista, o homem cultive corpo e 

beleza. Entretanto, o cultivo do corpo pelo homem, de maneira geral, ainda encontra-se 

associado à questão da força física. Assim, embora já exista uma tendência em nossa 

sociedade, ainda que minoritária, dos homens buscarem salões de beleza para cultivar a sua 

imagem, nada mais distante do universo das propagandas do que representar meninos 

cuidando de sua aparência, ao menos descolada da idéia de força, que nos remete a questão 

da definição da masculinidade. 

A importância da Barbie é reconhecida pela própria vice-presidente da Mattel Toys, 

Meryl Friedman, ao afirmar que “(...) a linha Barbie vende às meninas um sonho, um estilo 

de vida, um padrão de beleza”. Cabe também observar que a ela também reconhece ser a 

boneca Barbie, o brinquedo mais promovido de toda a história. A cada dois segundos uma 

boneca Barbie é vendida em algum ponto do planeta. 

Em um determinado publicidade, a boneca como uma top model deve “encantar” e 

“arrasar”. O apelo para a beleza e de certo modo à sensualidade é materializado tanto a 

partir da Barbie quanto das meninas que encenam o anúncio. Nos comerciais das bonecas 

manequins foi comum observar as meninas vestidas de forma semelhante às bonecas. 

Nestes anúncios, muitas vezes se confundem os papéis, ou seja, “Quem é a boneca?”. Na 
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propaganda da Academia, do Salão de Beleza e da Susi Ginasta, menina e boneca 

compartilham o mesmo universo o da beleza através do culto ao corpo. 

Foi possível perceber que nas propagandas de brinquedos direcionados “para 

meninos”, o destaque parece ser o brinquedo e nas “para meninas”, “elas” assumem 

características de produto “comercializado” juntamente com o brinquedo, principalmente 

nos anúncios pertencentes ao universo da beleza.  

Depois de analisar alguns filmes publicitários de bonecas veiculados durante o 

período estudado, especialmente os que compõem o universo da beleza, é possível 

estabelecer quais são as características da feminilidade mais valorizadas por esses filmes 

publicitários. Essas características não são distintas daquelas enumeradas por FELIPE: 

 

(...) As bonecas, além de jovens são magras, a exemplo da Barbie e suas similares. É 

praticamente inexistente a fabricação de bonecas idosas, gordas ou negras. Talvez se 

possa argumentar que já existem disponíveis nas lojas de brinquedos algumas bonecas 

negras. No entanto, num exame mais atento fica evidente que tais bonecas não são tão 

negras assim, pois possuem traços característicos da branquidade: nariz afilado, 

cabelos no máximo ondulados e olhos castanhos claros, quase verdes. (FELIPE, 

2001). 

 

No que diz respeito aos protagonistas das propagandas, observa-se também a 

valorização de padrões representativos dominantes, sendo constituídos pela “criança urbana, de 

classe média e alta”, revelando o hiato entre a diversidade étnica, econômica e sociocultural 

existente na sociedade brasileira e a apropriação seletiva dessa mesma diversidade com a sua 

conseqüente padronização na comunicação publicitária. (SAMPAIO, 2000). 

Mesmo não sendo objetivo deste trabalho, deve-se lembrar que os brinquedos são 

objetos de uma releitura pelas crianças que estabelecem novas possibilidades de utilização, 

criando novos contextos para seu uso. 

As análises das publicidades, exibidas em 2000 e m 2010, revelaram uma diminuição 

muito expressiva dos anúncios de brinquedos ligados aos cuidados maternais e uma elevação 

proporcinal daquelas que apontam para o universo da beleza. Essa aspecto observado nos faz 

pensar que a publicidade parece deslocar a imagem da muler do papel de mãe cuidadora para o 

de linda mulher. 

 

Considerações Finais 

 

Inicialmente, deve-se salientar a importância que o público infantil tem na sociedade 

contemporânea, principalmente no que tange ao consumo. A criança adquire importância, não 
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só através do uso de sua imagem nos filmes publicitários, mas também como público alvo de 

campanhas que divulgam produtos a serem consumidos por elas ou que possam ser 

consumidos pelas unidades domésticas a partir da influência das crianças. 

Ao mesmo tempo, é necessário reconhecer o destaque que a mídia, em especial a 

televisão desempenha, atualmente, na vida de nossa sociedade e especialmente na das 

crianças. A televisão ocupa um lugar central como meio de comunicação de massa nas 

sociedades moderna e contemporânea. Não há como negar a concorrência exercida pela 

televisão com outros agentes tradicionais de socialização, tais como a família e a escola, por 

exemplo.  

Todas as análises empreendidas nesse estudo partem do suposto de que não é possível 

problematizar as questões relativas ao tema do consumo, sem antes relativizar a idéia de que a 

publicidade desempenha o objetivo de divulgar informações sobre determinada mercadoria, 

ou que ela possua um poder total sobre o telespectador. Neste estudo, buscou-se uma 

compreensão do consumo que não se vincule, necessariamente, à satisfação de necessidades. 

O consumo foi assumido como atividade significativa.  

Analisando a publicidade exibida para o dia das crianças, pôde-se observar como esta 

utilizou, em suas mensagens, imagens de um mundo repleto de felicidade, beleza e harmonia. 

Desta maneira, reconheceu na publicidade estudada a tendência de trabalhar com modelos 

e/ou padrões idealizados. 

Os filmes publicitários aqui estudados divulgam determinados modelos e padrões 

sociais. Esses padrões não são os únicos, mas pode-se considerá-los como hegemônicos. 

Dentre a realidade múltipla e variada, a televisão elenca aqueles considerados pela sociedade 

como mais “naturais”. Esse aspecto ficou patente na análise dos elementos utilizados pelos 

filmes publicitários para definir a distinção entre o universo masculino e feminino. Ao 

perpetuar os estereótipos tradicionais de gênero, a televisão reflete os valores sociais 

dominantes. Ao refletí-los, a TV também os reforça, apresentando-os como “naturais”. 

Definiu-se, desse modo, um universo naturalmente masculino e outro naturalmente feminino, 

dado desde sempre e totalmente avesso a qualquer transformação. 

Verificou-se que a representação de meninas e meninos na TV é amplamente 

tradicional e estereotipada. Isso serve para promover uma polarização dos papéis de gênero. 

À feminilidade estiveram associados traços tais como emoção, prudência, cooperação, um 

senso de comunidade e submissão. A masculinidade foi associada com traços, como 

racionalidade, eficácia, competição, individualismo e desumanidade.  
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