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RESUMO: 

As problemáticas que envolvem as crianças são objetos complexos e interessantes para as 
pesquisas dentro do cenário da educação na contemporaneidade. Compreender as vinculações 
que as crianças estabelecem com os brinquedos no decorrer de seu crescimento e 
desenvolvimento é importante na tentativa de se estabelecer estratégias para delinear uma 
práxis pedagógica para educar as mesmas. Nesse sentido, o estudo apresenta o brinquedo 
como signo de subjetivação/objetivação que contribuem na aculturação de padrões de beleza 
corporal nas crianças. O brinquedo é um artefato social e a criança ao brincar interage a partir 
dele criando diversos mundos e significados/sentidos. O texto tem por objetivo compreender e 
denunciar o brinquedo como formador de uma cultura precoce de estética infantil fundada no 
consumismo e captura de corpos que com ela brincam e se deixam brincar. 

PALAVRAS CHAVE: Infância. Brinquedo. Educação Infantil. Significação estética de corpo. 

 

RESUMEN: 

Las problemáticas relacionadaas com los niños son complejas y importantes en la educación 
contemporánea. Compreender las relaciones que los niños estableçecen con los jugetes en su 
 crescimiento y desarrollo es importante en la elaboración de estrategias relacionadas con las 
práticas pedagógicas con ellos. En ese sentido, este estudio considera el juguete como signo 
de subjetivación/objetivación  que contribuye en la aculturación de los modelos de belleza 
corporal en los niños. El juguete es un artefacto social y los niños al jugar interactuan 
partiendo de el y fabrican diversos mundos y significados/sentidos. El presente trabajo tiene 
como objectivo compreender y denunciar el juguete como formador de una cultura temprana 
de estética infantil fundamentada en el consumismo y captura de corpos que con ella juegan y 
se dejan jugar. 

PALABRAS CLAVE: Infância. Juguete. Educación Infantil. Significación estética del 
cuerpo.  
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INTRODUÇÃO  

 

O brincar é um ato humano, o homem enquanto espécie é um ser que brinca – homo 

ludens. Somos seres complexos que se assumem não tão somente no faber que há em nós, 

mas também secretamos o mito, a magia e o rito da brincadeira. O brincar e o brinquedo nos 

reportam a uma dimensão, não somente enquanto crianças, porque o brincar não é exclusivo 

da criança e sim do homem – que em determinado momento, se experimentou no mundo 

enquanto criança.  

O homem se realiza na sua particularidade de ente humano pela e na cultura. Logo sua 

dimensão lúdica emerge e se afirma a partir de seu contexto cultural. Este texto vem 

apresentar o brinquedo basicamente como um fator de cultura, isso não significa que não 

reconheçamos o seu viés pedagógico, sua função psicológica, dentre outras, mas nosso foco 

principal estará centrado na significação cultural do brincar e do brinquedo. 

Sendo assim o escrito foi dividido em 03 partes. Num primeiro momento abordamos a 

infância e o brinquedo como componente centrado na infância. Neste sentido são trabalhados 

os conceitos de infância e de brinquedo ao mesmo tempo que estabelecemos uma relação 

entre eles. 

Na segunda parte o texto delineia-se a apresentar o brinquedo como signo cultural 

que traz em si a materialização de valores de um contexto social. Pelo brinquedo a criança se 

apropria de imagens e de papéis/representações de seu grupo, logo o brinquedo é apresentado 

como um artefato social dotado de um sistema simbólico que lhe atribui sentido/significado.   

Na terceira e ultima parte do texto o brinquedo é analisado como gerador de signos 

que são intersubjetivados dentro de uma cultura e nas práticas sociais desta. Aqui o foco da 

relação tensiva: “brinquedo, cultura e subjetivação/objetivação” são os valores estéticos de 

corpo que são vendidos subliminarmente junto aos brinquedos.  
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A INFÂNCIA E O BRINQUEDO 

 

A criança é o elo mais fraco e exposto da cadeia social. 

Se um país é uma árvore, a criança é o fruto. 

A criança está para o progresso social e econômico como 

semente para a plantação. 

 

 (Gilberto Dimenstein) 

 

A forma sob a qual é compreendida a infância na atual conjuntura social é fruto de 

discussões teórico/acadêmicas, bem como da superação de um período histórico quando a 

criança era vista tão somente como um adulto reduzido/inacabado e ainda imperfeito. 

Compreender a infância para além desse reducionismo foi fruto do amadurecer de um 

pensamento que começou a surgir somente a partir dos séculos XVI e XVII. 

A criança é hoje compreendida e delineada a partir de várias dimensões que a 

caracteriza como igual às demais ao mesmo tempo em que é única e diferente de todas. A 

criança, assim como todo ser humano, é um ser dotado de uma estrutura biológica e 

psicológica que lhe atribui características, de certo modo, universais. No entanto, não 

podemos reduzir a criança a isso, já que ela possui também um contexto cultural, econômico e 

político mediado por pessoas e instituições. 

Por isso, falar de infância é algo complexo, pois a criança tem em sua essência a 

fragilidade biológica e a estrutura psicológica em formação, ao mesmo tempo em que está 

mergulhada em um contexto social que denuncia o desenvolvimento econômico, social e 

político de um povo. Sob esse viés, o presente texto compreende a infância a partir de Martins 

Filho et al. (2006, p. 15), estes autores compactuam com o nosso modo de ver e compreender 

a infância ao mencionarem que:  

 

Busca-se investigar a infância como categoria social, geracional e cultural, 
apresentando os pequenos meninas e meninos como atores sociais ativos; 
bem como reconhecendo como sujeitos empíricos tendo vez, voz, 
perspectivas próprias, ação, como co-construtores e cidadãos de direitos no 
momento presente. Por este enfoque é possível ver as crianças com base em 
suas experiências e manifestações, principalmente aquelas construídas por 
meio de relações estabelecidas com adultos e com seus pares, e não mais 
como sujeitos passivos e meros receptores e consumidores de cultura, e 
ainda que se reconheça que sejam interdependentes dos adultos ou de outros 
grupos sociais, como, por exemplo, a família e as esferas institucionais de 
educação.  
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Para nós, a infância compreende a fase da vida caracterizada desde o nascimento até 

aproximadamente 10 a 12 anos de idade. Deixar de ser criança não se trata simplesmente de 

um processo físico, marcado pelo ato de crescer quando as roupas começam a ficar pequenas 

e os objetos da alta prateleira mais acessíveis. Deixar a fase da infância passa também por um 

processo psíquico de conquista da autonomia, bem como de um processo social em que o 

sujeito se percebe como membro ativo/responsável de um grupo social, mais amplo que a 

escola e a sua própria família. 

Ser criança significa em grande parte: Brincar. O brincar é uma atividade que a criança 

desenvolve a todo o momento, no âmbito de sua vida familiar e nas relações com os colegas 

de sua idade. A criança desenvolve por meio do ato de brincar, o seu prazer e sua recreação, 

atividades estas que permitem a ela – sob o olhar sociológico do jogo – entrar em contato com 

os outros: os adultos, os pais e amigos de sua idade, e também com o espaço, com o meio 

ambiente, com a cultura na qual vive. 

Mas nesse momento é preciso que fiquem claros os conceitos de jogo, brinquedo e 

brincadeira para melhor discorrermos o prosseguir do texto. O jogo para Kishimoto (2006) é o 

resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social; é um sistema 

de regras e também um objeto. Para esta autora, o que difere jogo de brinquedo é a relação 

íntima que o brinquedo supõe com a criança e uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a 

ausência de um sistema de regras que organizam sua utilização.  

Uma menina ao brincar com uma boneca pode manipular a mesma para a realização de 

várias brincadeiras: pode brincar de cozinheira, de miss, de mamãe e filhinha, de cabeleireira. 

Por meio da boneca a criança atinge uma dimensão funcional de conceitos ou de objetos, e as 

representações passam a se tornar parte de uma realidade mais concreta para a criança. Por 

exemplo, ao brincar de cabeleireira, a criança desempenha papéis e assume posturas na qual 

ela joga com conceitos de bonito e de feio, de velho e de novo. A partir disso, a criança 

também manipula escolhas baseadas no seu contexto cultural para materializar na boneca, 

algo que para ela assume um valor concreto. Aqui percebemos o brinquedo construindo o 

imaginário da criança, mas ao mesmo tempo, a criança dando sentido e re-construindo o 

brinquedo. 

Já no jogo, a criança teria que, de modo implícito ou explícito, seguir determinadas 

regras que dela então exigiriam certas habilidades definidas pelo próprio objeto ou pelas 

próprias regras. 
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E o que seria então a brincadeira? Dando sequência às conceituações e diferenciações 

feitas por Kishimoto, apresentamos a brincadeira como sendo “a ação que a criança 

desempenha ao concretizar as regras do jogo, ou mergulhar na ação lúdica. Pode-se dizer que 

é o lúdico em ação. Desta forma, jogo, brinquedo e brincadeira relacionam-se diretamente 

com a criança e não se confundem com o jogo”. (KISHIMOTO, 2006, p. 21). 

No entanto, vale lembrar que nos primeiros anos de vida o brinquedo é apenas um 

objeto a determinar a ação da criança sobre ele – concreto. Mas a partir dos 05 anos, a criança 

começa a manipular o brinquedo a partir das ideias – abstrato/imaginação. O brinquedo passa, 

assim, a estar representado dentro de um mundo imaginário, a boneca deixa de ser um objeto 

para ser a “filhinha que precisa ser cuidada pela criança – mamãe”.  

 

O BRINQUEDO COMO SIGNO DE SUBJETIVAÇÃO/OBJETIVAÇÃO CULTURAL 

 

Quando a criança brinca, ela não se encontra diante de 

uma reprodução fiel do mundo real, mas sim  

de uma imagem cultural que lhe é particularmente destinada. 

 

(Gilles Brougère) 

 

A criança funda suas práxis a partir de uma mediação com a cultura na qual está 

inserida. A sua identidade é construída socialmente ao mesmo tempo em que é regulada e 

mediada por um “eu”, que se reconhece no outro e na relação com as normas de um grupo, 

dentro de uma cultura.  

Assim, os mais variados padrões de significado são incorporados socialmente, 

constituindo a realidade social das crianças dentro de uma determinada cultura. No entanto, os 

padrões de significados incorporados estão inseridos em contextos sociais estruturados que 

envolvem uma rede complexa de relações. Nessa acepção Thompson (1999, p. 176) define 

cultura como sendo: 

 

O padrão de significados incorporados nas formas simbólicas, que inclui 
ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em 
virtude dos quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas 
experiências, concepções e crenças. A análise cultural é, em primeiro lugar 
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e principalmente, a elucidação desses padrões de significado, a explicação 
interpretativa dos significados incorporados às formas simbólicas. 

 
 

Chegamos dessa forma ao conceito de linguagem. A linguagem é a mediação dos 

processos cognitivos com o mundo social. É pela linguagem que o mundo faz sentido para 

nós; sem ela o que entendemos por “realidade” deixa praticamente de existir.  

A partir dessa estreita relação com a realidade, Habermas (2004) define linguagem da 

seguinte forma: linguagem e realidade permeiam uma a outra, e não há possibilidades de 

separá-las. Toda experiência é saturada linguisticamente a tal ponto, que nenhuma 

compreensão da realidade é possível sem ser filtrada pela linguagem. 

A nosso ver, o ser humano – e a criança como tal – é assim, um conjunto de 

significados externalizados (objetivação), reflexo do próprio sentido que o habita 

(subjetivação). A interação sujeito/mundo possui uma realidade objetiva, mas que só faz 

sentido na presença da subjetividade. Porém, não há objetividade sem subjetividade, nem 

subjetividade sem objetividade, muito menos ambas sem o humano em interação com o 

mundo e com o outro.  

Para Rivière (apud Banks-Leite, 2000) pode-se afirmar que o vetor fundamental do 

desenvolvimento humano é definido pela internalização de instrumentos e signos: pela 

conversão dos sistemas de regulação externa em meios de autorregulação, que por sua vez, 

modificam dialeticamente a estrutura da conduta externa. Percebe-se, assim, que o papel do 

meio social e cultural não é de ativador, mas de formador das funções psicológicas. 

Desse modo, o brinquedo pode ser visto como um grande contribuinte no 

desenvolvimento infantil, pois é intrínseco à natureza do brinquedo este jogo tensivo entre 

situações reais e situações de pensamento – imaginação. A significação dada pelo ato de 

brincar é de suma importância na apropriação de hábitos culturais. Sob esse viés a Proposta 

Curricular do estado de Santa Catarina (1998, p. 224), no volume que trata da Educação 

Infantil, menciona que: 

A situação imaginária está, em princípio, intimamente ligada à situação real. 
A criança brinca representando situações reais, vivenciadas por ela no seu 
dia-a-dia, sem separar a situação imaginária da situação real. Estes jogos de 
papéis envolvem regras, porque neles estão presentes normas que 
determinam os comportamentos a desempenharem. Quando a menina brinca 
de “mamãe e filhinha”, ela assume estes papéis, portanto está produzindo 
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ações vivenciadas no cotidiano. A imitação do real pressupõe um 
comportamento preexistente. Desta forma se estabelecem as regras.  

 

É nesse brincar com papéis sociais que a criança se projeta como um ser pertencente 

a um determinado grupo. É por meio dele que a criança vai se constituindo enquanto 

sujeito/identidade. A partir dessa lógica, por exemplo, são construídos os brinquedos que 

definem a relação de gênero das crianças, por isso os meninos ganham caminhõezinhos e 

soldados e as mulheres ganham bonecas. 

“A infância é, conseqüentemente, um momento de apropriação de imagens e de 

representações diversas que transitam por diferentes canais. As fontes são muitas. O 

brinquedo é, com suas especificidades, uma dessas fontes.” (BROUGÈRE, 2004, p. 40). Se o 

brinquedo traz para a criança um suporte de ação, de manipulação, de conduta lúdica, traz-

lhes também, forma e imagens, símbolos para serem manipulados e apropriados. 

(BROUGÈRE, ibid). 

Percebe-se, assim, que o brinquedo é um artefato social dotado de um sistema 

simbólico que lhe atribui sentido. O brinquedo é também um dispositivo prático, composto 

por sistemas de verdades e não-verdades, cujo efeito não é só a sujeição no plano da razão, 

mas também a subordinação no plano das relações materiais.  

O brinquedo gera uma rede de signos que são intersubjetivados dentro de uma cultura 

e nas práticas sociais desta. Eles são compartilhados e incorporados, gerando práxis em torno 

de si. Pierre Bourdieu (2001) explicita-nos esta relação acerca do símbolo e do sentido social 

por ele gerado. Para este autor, os símbolos são instrumentos por excelência da integração 

social: enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o 

consensus acerca do sentido do mundo social, que contribui fundamentalmente para agirmos 

sobre ele e sobre a ordem social. 

Novamente, tomamos como exemplo as crianças, que são subjetivadas/objetivadas 

pelos mais variados brinquedos, os quais por meio da manipulação ao brincar acabam 

assumindo determinadas identidades. Um menino brasileiro quando ganha uma bola de 

futebol está ganhando com ela todo um contexto social de identidade, de ídolos, de cultura 

corporal de movimento. Ao fazer parte de um grupo cultural a criança é objetivada por vários 

brinquedos que a induz a modos de comportamento e apropriação de competências. Isso vem 
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justificar a proibição de brinquedos como armas de plástico em centros de Educação Infantil, 

em algumas cidades de Santa Catarina. 

 

O BRINQUEDO E A ACULTURAÇÃO DE MODELOS ESTÉTICOS 

 

O brinquedo tem grande importância no desenvolvimento da criança, 

pois cria novas relações entre situações no pensamento e situações reais.  

 

(Edda Bomtempo) 

 

Neste início de milênio a submissão à estética pelo público infantil vem sendo cada 

dia mais evidente dentro da sociedade. Prova disso é o fato fortemente evidenciado na 

abertura dos últimos jogos olímpicos em Pequim, 2008, quando nos deparamos com a 

informação de que a linda canção Ode à Pátria, representada pela garotinha Lin Miaoke, de 

apenas 09 anos, cantou para o mundo inteiro na abertura dos jogos olímpicos, era apenas um 

fantoche corpóreo, pois a doce voz vinha de uma criança ainda mais jovem.  

A verdadeira cantora foi Yang Peiyi, de 07 anos, que por azar estava em plena troca 

de dentição e acima do peso padrão para a idade, algo absolutamente normal a qualquer ser 

humano, mas, segundo os chineses, não a alguém que cantaria na abertura de um evento tão 

grandioso como as olimpíadas. Então, aconteceu o inesperado, usou-se a imagem de uma 

criança e a voz de outra, que cantou escondida nos bastidores, enquanto a bela dublava e 

representava.  

Esse fato comprova que a preocupação com a estética corporal é um fenômeno 

mundial, ele existe e é indiferente entre ocidente e oriente, pois a maquiagem é a mesma e a 

beleza está acima de tudo, ou quase tudo. Até quando se trata de crianças, a beleza parece 

ocupar o mais alto degrau do pódio numa cultura que da Grécia não herdou somente os Jogos 

Olímpicos, mas também “o reflexo do espelho de Narciso”.  

Toda fala que tenha como foco o “endeusamento” da beleza vai nos remeter 

historicamente a um Deus da antiguidade grega: Narciso. Conta o mito que no dia de seu 

nascimento, o adivinho Tirésias professou que Narciso teria vida longa desde que jamais 

contemplasse sua própria figura. Narciso se achava tão belo que desdenhava suas 
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pretendentes. Uma ninfa graciosa chamada Eco se apaixonou em vão por Narciso, pois ele 

rejeitou sua afeição e então Eco desesperada, definhou e morreu de melancolia.  

Os deuses comovidos por Eco condenaram Narciso a apaixonar-se pelo seu próprio 

reflexo. Então um dia, enquanto caminhava pelos jardins, Narciso viu sua imagem no lago e 

se apaixonou profundamente por si próprio, inclinando-se cada vez mais para o seu reflexo na 

água, acabou por cair na lagoa e se afogar.  

Narciso tem seu nome derivado da palavra grega narc que significa “entorpecido”. O 

mito de Narciso surge de uma superstição grega, segundo a qual contemplar a própria imagem 

prenunciava má sorte, o mito possui um simbolismo que fez dela uma das mais duradouras da 

mitologia grega. 

Nesse início de século XXI, o padrão estético de corpo caracteriza-se pelo biotipo 

longilíneo e magro, como aqueles de modelos vistos em campanhas televisivas, mídia escrita 

e outdoors. Corpo este em que “um quilinho a mais” faz muita diferença, sim, então, para 

perdê-lo não são poupados esforços.  

O corpo é manipulado pelos slogans, pela publicidade massiva; enganado pela 

massificação cultural, pelas frases feitas nos discursos da mídia. É em nome desses signos que 

regem o padrão de corpo ideal dentro de uma determinada cultura e, é também, em nome 

desses signos de beleza que os indivíduos pautam seus gestos e rituais em relação a seu 

próprio corpo.  

O corpo, para ser bonito na atualidade, deve seguir a regra do padrão estético 

culturalmente difundido e disseminado, ou seja, é fabricado um padrão visual e estético 

preestabelecido, que deve ser buscado e consumido pela sociedade. Os dispositivos de poder 

utilizam os meios de comunicação de massa para captar e administrar os desejos, 

pensamentos e ações dos corpos, transformando-os em necessidades adquiridas 

Sob esse viés Wulf (2005, p. 113) menciona que: 

Muitas vezes a atmosfera e a emoção articuladas pelos gestos permanecem 
no inconsciente dos que os realizam e também dos que os percebem ou 
interagem com eles. Esse efeito subconsciente é uma parte essencial da 
dimensão social dos gestos. Isso é válido também para os gestos indicados 
pelas instituições, assim como pelas normas, valores e vontade de poder que 
são inseparáveis delas. Os gestos sugeridos pelas instituições são percebidos 
e imitados por aqueles que entram em contato com elas, sem que eles 
tenham consciência disso. 
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Este corpo-padrão é, então, transformado em objeto de consumo, no momento em que 

se idealiza um padrão estético na população e cria-se toda uma intenção de adquirir, ou até 

mesmo de comprar, este corpo ideal. Por trás disso surge todo um mercado que traz em suas 

prateleiras, opções tais como: próteses de silicone, operações de lipoescultura, lipoaspiração, 

retirada de costelas (para afinar a cintura), e sessões de bronzeamento artificial.  

Sendo assim, ao impor a prática de gestos específicos, a “instituição da estética” 

afirma sua autoridade. “Por meio da realização de gestos, as normas e os valores de uma 

instituição são inscritos nos corpos de seus membros e de sua clientela. É assim que seu valor 

se confirma” (Wulf, 2005, p. 109). 

No Brasil percebemos que os gestos e rituais, que dão bases aos comportamentos que 

fundam uma cultura pautada na exagerada preocupação da estética corporal, estão cada vez 

mais precoces. As crianças desde muito cedo são capturadas pelo ideal da beleza. A “boneca 

Susi” é uma realidade da maioria das meninas de classe média, alta e baixa hoje em dia no 

Brasil. É um brinquedo que vem, há mais de 30 anos, fazendo a felicidade da infância de 

muitas meninas brasileiras. A sua nova versão está muito mais moderna e contemporânea, e 

ainda, vem dentro do mais alto padrão estético, com seu cabelo, seu corpo e sua juventude. 

Para comemorar sua edição de aniversário a Susi, que já foi mãe, secretária, aniversariante, 

aeromoça e bailarina, agora é a Susi hora de malhar. A Susi que adora fazer exercícios e 

vem com halteres, pesinhos, garrafa de água, discman e fone de ouvido. E na sua caixa ela 

traz os seguintes dizeres: “Nada como manter a forma e deixar o corpo bem bonito de um 

jeito divertido! Susi nunca perde o bom humor na hora de malhar”.  

O modelo difundido por essa boneca – não simplesmente a boneca e seu nome, mas 

todo o contexto e subordinação que vem embutida nessa mensagem que a boneca traz – vem 

materializar um exemplo da relação do corpo com o símbolo, e sua contribuição para a 

formação e estruturação de uma nova mentalidade, de uma novo sentido. 

Sob esse viés Bhabha (1998) menciona que esses “entrelugares” fornecem o terreno 

para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a 

novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de 

definir a própria ideia de si e de sociedade.  
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Além da boneca Susi, temos hoje no Brasil produtos estéticos desenvolvidos para 

crianças como: maquiagens, salão de beleza infantil, em que a criança torna-se a 

materialização da Susi, ou até mesmo da glamorosa Barbie. Isso tudo acaba por configurar um 

ciclo vicioso, a mãe que não foi subjetivada tão cedo, além de que há alguns anos não 

existiam cosméticos infantis e as crianças ainda brincavam despretensiosamente. A estética 

acaba por transformar a filha em uma boneca da qual a mãe não tinha, ou seja, sua Barbie 

viva.  

Temos aqui no Brasil até concursos de mini miss, como o Mini Miss Brasil que teve 

sua edição em Salvador no mês de julho de 2008, com a participação de crianças pré-

selecionadas nas edições estaduais. Crianças de 05 anos que participam, desfilando trajes 

típicos como: traje de gala, fantasia para show de talentos e maiô. Meninas com 1,20 metros 

de altura, que têm problemas com a leitura na escola, porém sabem passar o batom e 

conhecem as marcas de cosméticos mais famosos da Europa. A bagagem das 

meninas/crianças de hoje se confundem em meio a mamadeiras e maquiagens, trajes de 

pedalar e rolar na grama com vestidos de festas mirins. E cadê o “bico”? Será que a famosa 

chupeta deu lugar ao batom? 

Mas não são apenas as meninas vítimas dessa subjetivação estética. O modelo de 

homem belo, forte com músculos definidos também tem nos brinquedos, uma ferramenta de 

análise para se perceber a constituição de modelos estéticos buscados pelo homem nos dias 

atuais. 

O Dr. Harrison Pope³ menciona em um documentário intitulado “Bigger, stronger, 

faster: the side effects of being american“ (ver referências) as seguintes considerações sobre a 

constituição cultural da estética corporal masculina:  

Nossos pais e nossos avôs nunca se preocuparam em ter ou não uma barriga 
de tanquinho, ou qual a percentagem de gordura corporal. Então porque é 
que existe no século XXI essa imensa preocupação com a imagem corporal 
que não existia antes? 

 

No documentário Pope apresenta um boneco chamado G.I. Joe que nos anos de 1960, 

quando foi feito pela primeira vez e comenta: ele é um homem de aparência normal. Em 

seguida, ele mostra o mesmo boneco 10 anos mais tarde, e cita que o mesmo já tem abdome, 

músculos peitorais, braços e pernas já muito mais definidos, e brinca: “ele deve ter gastado 
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um bom tempo na academia”. E para surpresa de todos, ele mostra o mesmo Joe na década de 

1990, e menciona: “o bíceps deve estar com uns 50 cm e agora, além dos músculos 

abdominais frontais, o boneco já esboça musculatura abdominal lateral.  

Os soldadinhos de brinquedo vendidos em 1960, os desenhos infantis, os personagens 

de filmes, todos eles ganharam uma imensa massa muscular nesses últimos 50 anos, e estão 

sendo cada vez mais minuciosamente desenhados e projetados com feições muito próximas 

das reais.   

Nesse sentido, não podemos deixar de questionar: Por que as crianças já estão tão 

precocemente sendo subjetivadas pelo ideal estético? A quem isso interessa? Esta formatação 

resultará em que? O que o mercado tem a ver com isso? Quanto será que custa uma infância? 

Por meio dessas formas simbólicas materializadas em brinquedos, vão se constituindo 

enquanto membros de um grupo social e, dessa forma, criando seus valores e hábitos. Os 

sistemas de verdade e os saberes/poderes pregados e propagados por estes brinquedos – e por 

toda uma gama de outras manifestações midiáticas que tem como alvo as crianças, os jogos de 

vídeo game, etc. – vão se incorporando nos indivíduos, dando sentido às suas atitudes, 

pautando assim, o seu comportamento. Este por sua vez corresponde, geralmente, ao padrão 

de indivíduo que a sociedade que o construiu necessita.  

Ainda desse modo, afirmamos que existem técnicas e tecnologias que operam 

diretamente sobre a estruturação dos meios de produção econômica, pautados no ideário da 

propagação de um modelo corporal estético. Há todo um mecanismo de engrenagens que 

giram movidos em torno disso, produzindo e reproduzindo forças que sustentam os meios de 

produção, e as crianças não estão à mercê desse processo.  

É por meio das mais variadas táticas e técnicas, ou seja, por “tecnologias”, que se 

inculcam os padrões de comportamento – hábitos – ao sujeito em todas as suas relações, e 

quanto mais cedo os sujeitos forem capturados para tal, mais eficazes seus resultados. O 

funcionamento das mesmas é inseparável dos dispositivos de poder que as produzem e das 

estruturas de funcionamento sociais que as sustentam. Os sujeitos são artefatos de um jogo 

que ao mesmo tempo produz significantes e significados. 

Não deixemos que nossas crianças sejam tão precocemente envenenadas por essa 

cultura que aflige e aprisiona muitos adultos nos dias de hoje. Os jogos da (in)exclusão 
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estética não podem fazer parte da infância de forma tão violentamente anunciada. Os 

resultados podem provocar choro, aí eu quero ver quem tira “batom de boca de criança”? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O brinquedo, do ponto de vista histórico constituído dentro de uma cultura acaba, de 

alguma forma, por mediar a objetivação/subjetivação das crianças que os experienciam e 

manipulam. Essas objetivações/subjetivações ocorrem no momento que as crianças encontram 

no brinquedo, maneiras de se relacionarem com a apropriação de papéis, valores, regras.  

Desse modo o brinquedo pode ser visto também como disseminador de modelos 

culturais. Neste texto apresentamos de que forma a estética corporal pode ser compreendida 

como o resultado de um complexo processo histórico de fabricação, no qual interpassam os 

discursos que definem as verdades do sujeito, as práticas que regulam seu comportamento e as 

formas de subjetividade nas quais se constitui sua própria interioridade e exterioridade. O 

brinquedo foi visto e analisado dentro desse contexto.  

Desvelar teoricamente estes jogos de verdades que envolvem o brinquedo dentro de 

um contexto cultural no sentido ideológico de propagação de determinado modo ou modelo 

de comportamento, é para nós condição essencial para se criar uma superfície de contato para 

podermos melhor atuar sobre o que nos brinquedos pode estar embutido para consumo das 

crianças. Que valores eles trazem consigo? A serviço de que visão de homem e de mundo tal 

artefato está servindo? 

Ao provisório término deste texto tem-se a consciência de que ele, como todo 

trabalho, será sempre (re)interpretado à luz de novas teorias, fatos e documentos. O tempo e a 

história sempre terão novos olhares para novas reflexões e interpretações, pensar diferente 

seria ir ao desencontro à essencialidade do mesmo. 
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