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“Quando uma mulher toma a decisão de abandonar o 
sofrimento, a mentira e a submissão. Quando uma mulher 
diz do fundo de seu coração: ‘Basta, cheguei até aqui’. Nem 
mil exércitos de ego e nem todas as armadilhas da ilusão 
poderão detê-la na busca de sua própria verdade. Aí se 
abrem as portas de sua própria alma e começa o processo 
de cura. O processo que a devolverá pouco a pouco a si 
mesma, a sua verdadeira vida. E ninguém disse que esse 
caminho seria fácil, mas é ‘o Caminho’. Essa decisão em si 
abre uma linha direta com sua natureza selvagem, e é aí 
onde começa o verdadeiro milagre”.  
(Clarissa Pinkola Estes em Mulheres que Correm com os 
Lobos, 1992)  
 
 
 
 



 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho investiga a representação feminina infantil nas narrativas 
comunicacionais que são consumidas por crianças e adultos. Através deste 
enfoque, a pesquisa tem como objetivo geral o desenvolvimento de um produto 
comunicacional - livro infantil ilustrado – que se utilize da literatura como uma forma 
de ruptura de padrões normativos, inserindo e ampliando um diálogo sobre 
liberdade, equidade e empoderamento infantil. Para tanto, a abordagem teórica foi 
ancorada em autores que tratam da representação social, feminismo, gênero, 
literatura e questões acerca do infantil, como Simone de Beauvoir, Serge Moscovici, 
Pierre Bourdieu e Guacira Lopes Louro. Para compreender melhor o público-alvo do 
produto final, foi desenvolvida uma pesquisa empírica por meio de um grupo focal 
com crianças entre 8 e 10 anos. Em síntese, o trabalho traz uma reflexão sobre a 
absorção de papéis de gênero pelas crianças e como elas, a sua maneira, 
representam a si e ao outro. Entre os resultados obtidos, além da discussão dessas 
temáticas do ponto de vista teórico e empírico, foi criado o livro infantil “Vivi Lobo e o 
quarto mágico”. Configura-se, assim, um produto comunicacional para o público 
infantil que aborda, de forma lúdica, questões feministas acerca de sororidade e 
protagonismo feminino; questiona-se ainda os estereótipos de gênero ao passo que 
produz diferentes narrativas e possibilidades não-hegemônicas aos personagens 
masculinos e principalmente, as meninas e mulheres da narrativa ficcional.  
 

 
Palavras-chave: Feminismo. Gênero. Representação. Literatura. Infância.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
This research investigates the feminine children representation on communication 
narratives that are consumed by kids and adults. Through this approach, the general 
objective of this research is to develop a communication product - feminine children’s 
book - that uses literature as a way of breaking normative standards, inserting and 
increasing a conversation about liberty, equity and empowerment of children. For 
this purpose, the theoretical approach was sustained upon authors whom discuss 
about social representation, feminism, gender studies, literature and children issues; 
as Simone de Beauvoir, Serge Moscovici, Pierre Bourdieu e Guacira Lopes Louro. 
To comprehend the target audience of the product, an empirical research was done 
in a focus group with 8 and 10 year old children. To summarize, this work brings a 
reflection about the gender roles absorption by children, and how they represent 
themselves in their way. Among the results and beyond the discussion of subject 
areas as a theoretical and empirical point of view, the children’s book “Vivi Lobo e o 
quarto mágico” was created; which is a communication product that approaches, in a 
playful way, feminist questions around sorority and female protagonist; the book also 
question gender stereotypes in a way that different narratives are created, as well as 
non-hegemonic possibilities to the male characters, and mainly, to the girls and 
women of fictional narratives. 

 
Key-words: Feminism. Gender. Representation. Literature. Childhood. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO…………………………………………………………..……….…..........11 

1. REPRESENTAÇÃO………………………………………...…………….................17  

1.1 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL…………………………………………………….17  

1.2 REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO FEMININO NAS NARRATIVAS 

COMUNICACIONAIS.................................................................................................21  

2. O FEMININO: A CONSTRUÇÃO DO ''SER'' MULHER A PARTIR DE 
BEAUVOIR................................................................................................................35 
2.1 O QUE É UMA MULHER?...................................................................................35  

2.2 O FEMININO CONSTRUÍDO: COMO A FEMINILIDADE É CONSTRUÍDA E 

PERFORMADA PELAS MULHERES E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS…...42  

3. O INFANTIL…………………………………………………………..…………………47   

3.1 O QUE É A INFÂNCIA?.......................................................................................47 

3.2 A INFÂNCIA E O PERÍODO DE FORMAÇÃO IDENTITÁRIA: GÊNERO COMO 

FORMA DE APRENDIZADO NA ESCOLA, FAMÍLIA, MÍDIA E 

CONSUMO………………………………………………………………………………....52  

4. A LITERATURA INFANTIL E AS QUESTÕES DE GÊNERO………………......66 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA LITERATURA INFANTIL: O SURGIMENTO DO LIVRO 

IMPRESSO E A SEGMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS ………….........................66  

4.2 O MERCADO EDITORIAL INFANTIL E AS NARRATIVAS DE GÊNERO 

………….…………….........................................................................….....................71 

5. PESQUISA EMPÍRICA: DEFININDO E CONHECENDO O  PÚBLICO-ALVO DO 
PRODUTO FINAL….....................…....……………………………………………..79  
5.1  DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO………………….............................................79 

5.2. METODOLOGIA DA PESQUISA: OS GRUPOS FOCAIS…………………81  

5.3 AS ATIVIDADES PROPOSTAS PELO GRUPO FOCAL E O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO EM CURITIBA ……………………………………...................................84 

5.4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS……………………87  

5.4.1 DIA UM: LUIZA E PAULA.................................................................................90 

5.4.2 DIA DOIS: ESCOLA ANJO DA GUARDA…………………………………........101 

5.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO GRUPO FOCAL………..................................125 



 

 

 

6. O PRODUTO FINAL: A CRIAÇÃO DO LIVRO ‘’VIVI LOBO E O QUARTO 
MÁGICO’`...........………......................................................................................125 
6.1 O PROCESSO CRIATIVO: DEFINIÇÃO DO PRODUTO E A BUSCA POR 

REFERÊNCIAS....................................................................................................125 
6.2 A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA...............................................................129  

2.2.1 ENREDO E ARGUMENTO.........................................................................129 

6.2.2 A CRIAÇÃO DOS PERSONAGENS: ELEMENTOS NARRATIVOS E 

ESTÉTICOS.........................................................................................................131  

6.3 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FINAL.....................................................136 

6.3.1 VIVI LOBO E O QUARTO MÁGICO...........................................................137 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................156 
REFERÊNCIAS………………………………….……............................................161 
APÊNDICES........................................................................................................165 
APÊNDICE 1 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS E DA ATIVIDADE ‘’SE EU FOSSE 
UM ESCRITOR’’..................................................................................................165 
APÊNDICE 2 – TERMO DE USO DE IMAGEM..................................................166 
 
 

 

 

 

 
 
  



11 
 

INTRODUÇÃO 
 

A cada seis meninas, cinco acham que só são valorizadas pela aparência. 

Apenas 1% delas dizem ser tratadas igual aos meninos. Os dados são parte da 

pesquisa ''Every Day Sexism'' patrocinado pelas organizações não-

governamentais Plan International e Our Watch, entre 2015 e 2016. Os estudos 

foram realizados com 3 mil garotas de até 15 anos em 5 países - Austrália, 

Nicarágua, Equador, Paquistão e Zimbábue - e são um reflexo da desigualdade 

de gênero presente em todo o globo.  

A violência contra as mulheres - em suas variadas formas, da agressão 

física à pressão estética - é um problema mundial que se manifesta nas diversas 

instâncias sociais e culturais de uma sociedade. A desigualdade de gênero não é 

natural, mas naturalizada. Não é dada, mas ensinada. Nesse contexto e de forma 

invariável, a mídia e os produtos comunicacionais configuram-se como umas das 

agências socializadoras (BACCEGA, 2004) responsáveis por ditar, ensinar e 

reproduzir valores construídos socialmente que confinam e destinam às mulheres 

um lugar limitado e inferior aos homens. As narrativas comunicacionais estão, 

com efeito, à mercê da lógica machista e sexista de uma sociedade patriarcal, 

que de acordo com O segundo Sexo (1960) escrito por Simone de Beauvoir, 

oprime as mulheres desde os primórdios da humanidade.  

Assim, é através das representações sociais estereotipadas presentes em 

boa parte dos produtos de comunicação (como revistas, filmes, livros, etc) que as 

mulheres, desde a infância, absorvem seus papéis restritos representados pela 

feminilidade. A feminilidade, quase sempre, pressupõe a fragilidade, a 

cordialidade, a passividade, a maternidade, a submissão e pode ser traduzida, 

por exemplo, pelas atribuições socialmente construídas ao que é ''de menina'' - 

como a cor rosa, as bonecas, os vestidos, os brinquedos que remetem ao lar - e 

pelas princesas delicadas e femininas que povoam os principais livros e filmes da 

cultura pop ocidental destinados às crianças. 

De forma geral, não há grande ambição nas personagens femininas. Em 

grande parte, seus valores estão, intrinsecamente, atribuídos a características 

estéticas e a mercê da aprovação e validação de um personagem masculino. 
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Com exceções, o protagonismo feminino raramente é incentivado e as 

representações sociais presentes na mídia - seja direcionado a infância ou ao 

público adulto - reduzem-se a estereótipos que limitam a vivência plural e 

complexa das mulheres, fomentando, assim, a violência simbólica (BOURDIEU, 

1998) e estética que sofrem desde crianças, como podemos ver pela pesquisa 

apresentada no começo desse texto.  

É em meio a essas questões e problemáticas, que nos deparamos com a 

pergunta que norteia nossa pesquisa: como se dá a formação da representação 

feminina infantil nas narrativas comunicacionais e ficcionais, principalmente na 

literatura para crianças.  

Por meio desse direcionamento, são definidos os objetivos gerais e 

específicos do trabalho. Em um primeiro momento, é objetivo geral propor e 

desenvolver um livro infantil ilustrado, enquanto produto comunicacional, que trate 

de questões feministas e de gênero para crianças entre 8 e 10 anos. Com o 

intuito de se pensar formas diversificadas, empoderadoras e inclusivas de se 

representar o feminino na literatura infantil. Fugindo, por exemplo, dos 

estereótipos das princesas e pluralizando as possibilidades do ''ser'' mulher ainda 

na infância.  

O primeiro objetivo específico trata de identificar e demonstrar de que 

forma são construídas as representações femininas e os estereótipos de gênero 

na infância pelas narrativas comunicacionais, especialmente as narrativas 

publicitárias. O segundo objetivo específico configura-se em analisar e 

problematizar as representações sociais do feminino nos produtos e discursos de 

consumo infantil, com ênfase na literatura infantil.  

Desse modo, desenvolver e refletir sobre formas pluralizadas de representar 

o feminino na mídia e na comunicação voltada à infância, é um dos pilares para 

continuar garantindo e ampliando a equidade de gênero e os direitos das 

mulheres já conseguidos pelo movimento feminista ao longo da história, como o 

direito de estudar e a conquista do sufrágio universal. É, então, sob essa 

perspectiva que esse trabalho se justifica. De acordo com Beauvoir (1967) e 

Bourdieu (1998), a infância é um dos períodos mais importantes para formação 

identitária de um ser humano e a forma que se dará como sujeito adulto.  
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Assim, pensar em uma comunicação alterna a mídia tradicional que, através 

de representações mais diversificadas, incentive meninas a serem mais 

independentes, possui grande relevância social contribuindo na luta das mulheres 

por mais autonomia e voz contra as violências de gênero.  

Outra perspectiva a ser ressaltada pela importância social de construir 

produtos comunicacionais contra-hegemônicos, é sob o ponto de vista 

mercadológico. Isto é, com as transformações sociais e a emancipação feminina 

das últimas décadas, as mulheres, assim como as novas organizações familiares 

diversificadas, configuram-se como novos mercados consumidores. 

É evidente, então, que cada vez mais o mercado publicitário e editorial, o 

consumo e a indústria cultural devem se adaptar as novas formas de se viver em 

família e sociedade, e assim, elaborar narrativas que representem melhor o 

feminino e suas complexas nuances, abandonando sistematicamente os velhos 

estereótipos. É ''necessário, primeiramente, que o mercado de consumo também 

esteja atento às novas possibilidades identitárias, que não as estereotipadas ou 

homogêneas'' (KELLER, 2014, p.4) 

Entre as questões já citadas que justificam e orientam este trabalho, está a 

motivação pessoal de quem o escreve. É por ter sido uma criança que sofreu 

duramente por não se encaixar no tido como ''normal'', por estar desde cedo 

envolvida com a militância feminista, por acreditar que o feminino e o feminismo 

são o futuro da humanidade, e por último, por ter a escrita, as artes e a ilustração 

como paixão e profissão, que a estudante que desenvolve a presente pesquisa 

propõe, de forma modesta, a criação do livro ‘’Vivi Lobo e o quarto mágico’’. Com 

a finalidade de dar retorno a sociedade ao pensar outras formas de 

representações femininas e, assim, de alguma forma, ajudar a empoderar 

crianças e meninas para que sejam protagonistas de suas vidas desde a infância.  

Tendo em vistas essas considerações, para efetuar e desenvolver este 

Trabalho de Conclusão de Curso, a metodologia aplicada se divide entre a 

pesquisa bibliográfica, a documental e a empírica. A revisão bibliográfica foi feita, 

principalmente, em cima de autores que tratam sobre conceito de representação 

social (são exemplos: Serge Moscovici, Ângela Arruda, Michel Pêcheux e Mary 

Jane Spink), assim como, escritores que pensam sobre o feminino, a construção 
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da feminilidade, a violência de gênero e a dominação masculina marcadas pelas 

obras de Simone de Beauvoir, Guacira Lopes Louro, Virginia Woolf e Pierre 

Bourdieu.  

Para fundamentar os aspectos referentes à infância e ao infantil presentes 

nos objetivos gerais e específicos da pesquisa, foram consultadas obras de 

autores que tratam do assunto, como Sarmento, Lajolo, Zilberman e Áries. Além 

da revisão bibliográfica, durante todos os capítulos foi realizada também a revisão 

documental que consistiu em se debruçar sobre artigos, notícias, matérias, 

imagens e vídeos que serviram de exemplos para embasar a argumentação 

teórica da dissertação. 

Por sua vez, a pesquisa empírica consistiu na realização de um trabalho de 

campo com o público-alvo do livro infantil, para, assim, tentar compreender um 

pouco mais a realidade da infância e como as questões de gênero se dão entre 

as crianças e os produtos midiáticos que elas consomem. Para isso, as técnicas 

metodológicas escolhidas foram o grupo focal e a entrevista. A primeira, por ser 

uma técnica de produção de dados amplamente adotada nas áreas de 

investigação sobre comunicação, possibilitando uma coleta de dados com riqueza 

de detalhes. Isto é, o grupo focal foi estabelecido por se tratar de uma técnica que 

facilita a delimitação de grupos e permite analisar as interações sociais dentro da 

realidade e contexto social em questão. E em segundo plano, as entrevistas 

foram realizadas como forma de complementar a coleta de dados e ampliar o 

entendimento sobre a temática em questão.  

Em síntese, a pesquisa empírica foi constituída em dois momentos: a 

execução e discussão da atividade ''Se eu fosse um Escritor'' no grupo focal; e as 

entrevistas com alguns participantes. Como citado anteriormente, trata-se de um 

procedimento auxiliar na captação e obtenção de dados do público alvo - esse 

momento não se caracteriza como grupo focal, mas como uma técnica para 

angariar mais informações junto aos dados colhidos na primeira atividade. 

Desse modo, todos os resultados obtidos foram analisados a fim de 

compreender - sob o viés de gênero - como as crianças representam a si e ao 

outro, e assim, embasar a construção da narrativa e da história do produto final 

em questão - o livro infantil ilustrado. 
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É, então, a partir desses pilares: a representação, o feminino, a literatura 

infantil - enquanto produção comunicacional - e a pesquisa empírica que o 

presente trabalho foi estruturado e organizado em seis capítulos, brevemente, 

apresentados aqui. Tal ordem dos temas mantem entre si uma lógica de sentido e 

inter-relação entre os assuntos, indo do macro – dos conceitos abrangentes de 

representação social – ao micro, a literatura infantil e o produto final proposto.   

No primeiro capítulo, “A Representação”, são trabalhados os conceitos de 

representação social como um campo de estudo diverso e multidisciplinar. 

Contudo, é por intermédio da vertente psicossocial fundamentada por Serge 

Moscovici (1978) que é definido e entendido as representações nesse trabalho. 

Em um segundo momento, através de exemplos, analisaremos de que forma se 

dá e é construída a representação feminina na mídia.  

A proposta do segundo capítulo, “O feminino: a construção do ‘ser’' mulher a 

partir de Beauvoir”, é entender, sustentados nas obras de Beauvoir, O segundo 

Sexo: Fatos e Mitos (1960) e A Experiência Vivida (1967), o que é uma mulher; o 

que é ser uma mulher; assim como se debruçar sobre a construção da 

feminilidade na sociedade moderna e como performamos esse conceito nas 

representações sociais, no imaginário social e nas produções culturais e 

midiáticas. 

No terceiro capítulo, “O infantil”, abordamos como o conceito de infância foi 

socialmente formado ao longo da história, principalmente, através das obras de 

Sarmento e Àries - teóricos que estudam o infantil e a infância. Ainda nesse 

capítulo, novamente sob a luz das obras de Beauvoir (1960; 1967) e Bourdieu 

(1998, 2012), contemplamos como a infância caracteriza-se como um período de 

formação identitária, assim como a família, a mídia e o consumo funcionam como 

agências socializadoras de gênero ainda na infância.  

No quarto capítulo chamado ''A literatura infantil e as questões de gênero''  

traçamos um breve histórico da literatura infantil mundial e nacional, debruçando-

se sobre o surgimento dos primeiros contos infantis e do desenvolvimento da 

literatura infantil brasileira com Monteiro Lobato.  Além disso, debatemos a 

representação feminina nos livros infantis e como o mercado editorial se insere na 

formação e propagação de estereótipos de gênero. Os principais autores 
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consultados neste capítulo são: Briggs e Burke, Rui Oliveira, Lajolo, Zilberman e 

Guacira Lopes Louro.  

O quinto capítulo é destinado a descrição do processo de pesquisa empírica 

do trabalho, isto é, as escolhas das técnicas metodológicas, o roteiro traçado, sua 

execução - dia um e dia dois - e os resultados obtidos das atividades, entrevistas 

e depoimentos das crianças que participaram das entrevistas e do grupo focal.  

No sexto e último capítulo, narramos o processo de construção do livro 

infantil - Vivi Lobo e o quarto mágico. Desde a captação de referências, 

elaboração e confecção da história e da narrativa, até os elementos estéticos e 

visuais que deram forma a esse produto final o qual se destina essa pesquisa. 
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1. REPRESENTAÇÃO 

  

 Nesse capítulo será apresentado o conceito de representação social, com 

foco nas Teorias das Representações Sociais desenvolvidas dentro do campo da 

Psicologia Social. Assim como, trataremos de que forma as representações do 

feminino são construídas e reproduzidas na indústria cultural, no campo da 

comunicação, da publicidade e da literatura. 
 

1.1 A  REPRESENTAÇÃO SOCIAL 
  

Tudo o que os homens escreveram sobre as 
mulheres deve ser suspeito, porque eles são, a um 
tempo, juiz e parte. 

Poulain de Ia Barre1 

  

As representações sociais são formas de conhecimento que se traduzem 

como elementos cognitivos (imagens, conceitos, narrativas, etc), e propiciam 

conhecimento prático para compreensão do mundo e da realidade de determinada 

sociedade (SPINK, 1993). A representação é um processo de construção de um 

sujeito social. Contudo, não é produzida de forma isolada, tão pouco está a mercê 

de um determinismo social. A construção de representações é o produto entre a 

interação do indivíduo e sua realidade material, social, cognitiva (JODELET, 1989). 

Trata-se de um conceito complexo com caráter transdisciplinar, abrangendo 

várias áreas de conhecimento, entre elas, Psicologia Social, História, Sociologia e 

Comunicação. Estamos diante de ''um campo multidimensional que possibilita 

questionar, de um lado, a natureza do conhecimento e, de outro, a relação 

indivíduo-sociedade'' (SPINK, 1993, p. 307).  

Assim, a representação social é um objeto de estudo que, através de 

diferentes abordagens, vem sendo amplamente desenvolvido em artigos e trabalhos 

acadêmicos nos campos de pesquisa mencionados anteriormente (ARRUDA, 2012). 

Caracteriza-se como um termo referente às ciências humanas, e não está confinado 

na teoria clássica - que teve a sociologia de Durkheim como ponto de partida e 

precursora dos primeiros paradigmas sobre o tema, contemplando também estudos 
                                                
1Citação do filósofo francês François Poulain de la Barre. Retirado da epígrafe do livro O Segundo 
Sexo (1960) de Simone de Beauvoir.  
2 As mulheres brasileiras conquistaram o direito ao sufrágio universal no dia 24 de fevereiro de 1932, 
através do decreto 21.076 do Código Eleitoral Provisório, após intensa mobilização de vários setores 
da sociedade. Dados retirados do site do TRE de Espírito Santo. Disponível em: <http://www.tre-
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como o Behaviorismo. Ambas as visões seriam questionadas posteriormente por 

outros estudiosos, a exemplo de Moscovici. (ARRUDA, 2012).  

Transitando rapidamente pelas visões mais clássicas do conceito, 

recorremos a definição de Jodelet (1989) que entende as representações como 

formas de conhecimentos práticos voltadas para a comunicação e para o 

entendimento do contexto social e material em que estamos inseridos. 

No entanto, é pela perspectiva psicossocial, desenvolvida por Moscovici 

(1978), que trataremos as representações sociais no presente trabalho. Há 

convergência entre as teorias feministas - que norteiam e impulsionam essa 

pesquisa - e as representações sociais sob o viés da interação indivíduo-sociedade 

abordado na teoria psicossocial. Em ambos os casos, 

 
Proponen teorías relacionales, en las que no se puede 
conocer sin establecer relación entre el tema/objeto y su 
contexto. Género es una categoría relacional en la cual, al 
tener en cuenta los géneros en presencia, también se 
consideran las relaciones de poder, la importancia de la 
experiencia, de la subjetividad y del saber concreto. Del 
mismo modo, la TRS no separa al sujeto social y su saber 
concreto de su contexto, así como la construcción de ese 
saber no puede desvincularse de la subjetividad. 
(ARRUDA, 2012, p. 317) 
 
 

De acordo com Moscovici (1978), a representação social deve ser entendida 

e estudada “tanto na medida em que ela possui uma contextura psicológica 

autônoma, como na medida em que é própria de nossa sociedade e de nossa 

cultura” (MOSCOVICI, 1978, p. 45). Assim, o autor de ''A representação social na 

Psicanálise'' propõe uma Teoria das Representações Sociais (TRS) que trate, 

essencialmente, da relação entre sujeito e objeto, assim como, a forma que o 

conhecimento é processado, tanto individualmente como coletivamente, na 

construção das representações sociais.  

Considerando que as relações sociais dos indivíduos no dia a dia são 

também produtos de representações facilmente assimiladas, Moscovici (1978), 

então, percebe e define as Representações Sociais sob duas dimensões: o sujeito e 

a sociedade. Para ele, o sujeito em sua atividade representativa - a de construir 

representações das coisas e do mundo - não possui uma separação entre o 

universo interno e externo. Isto é, diante de um objeto ou uma situação dada, ele 
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não reproduz passivamente, mas reconstrói e adapta internamente em seu 

imaginário, ao passo que se posiciona e se situa diante daquela realidade social e 

material. Ou seja, é por intermédio dessa capacidade inventiva de adaptação e 

reconstrução que os sujeitos utilizam-se, durante suas interações sociais, para 

tornar aquela experiência ou objeto, palpável, entendível e familiar, a fim de garantir 

comunicação, interação e socialização.  

De forma geral, Moscovici (1978) entende as representações sociais, como 

parte produto, parte processo de atividades mentais pelas quais os indivíduos e os 

grupos sociais absorvem, reconstituem e reformulam o real, atribuindo significados 

específicos às suas vivências, ao cotidiano e ao contexto social que estão inseridos.  

Assim, a corrente psicossocial seguida e fundamentada por Serge Moscovici, 

''visualiza o indivíduo e suas produções mentais como produtos de sua socialização 

em um determinado segmento social. A individualidade, nesta perspectiva, emerge 

como uma estrutura estruturada que tem potencial estruturante.'' (SPINK, 1993, 

p.304). 

Em convergência com os pensamentos de Moscovici (1978) sobre as 

Representações Sociais e a forma que elas representam uma expressão e uma 

versão que os indivíduos fazem da realidade social que vivem, Arruda (2012), 

escreve:  

 
La representación social es una forma de conocimiento típica de 
esas sociedades cuya velocidad vertiginosa de la información obliga 
a un procesamiento constante de lo nuevo, que no abre espacio ni 
tiempo para la cristalización de tradiciones, procesamiento que se 
sostiene en la mirada de quien ve. La representación social, por lo 
tanto, no es una copia ni un reflejo ni una imagen fotográfica de la 
realidad: es una traducción, una versión de ésta. Tal como el objeto 
que intenta elaborar, está en transformación, es dinámica, variable. 
(ARRUDA, 2012, p. 324) 

 

Em síntese, as representações sociais tais como vemos, vivenciamos e 

consumimos nos produtos culturais do dia a dia, são fenômenos sociais constituídos 

de valores simbólicos, ideológicos e ''sendo socialmente elaborados e 

compartilhados, contribuem para a construção de uma realidade comum, que 

possibilita a comunicação'' (SPINK, 1993, p. 300).  

Dessa forma, os produtos comunicacionais, invariavelmente, estão 

submetidos à lógica da classe dominante e do discurso hegemônico de uma 

sociedade. Em uma cultura patriarcal, a qual os homens detinham e ainda detêm o 
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monopólio sobre as instâncias culturais do poder e saber, as principais obras 

linguísticas, literárias, musicais e culturais foram produzidas sob o olhar e a vivência 

masculina, mesmo quando se tratavam do feminino e das mulheres. Isto é, as 

representações sociais femininas, por muito tempo, foram construídas e ficaram a 

mercê do olhar do outro; sob o olhar dos homens. 

Percebe-se que a falta de autonomia e protagonismo feminino diante da 

construção das próprias representações sociais, constitui uma problemática quando 

voltamos o olhar para os discursos sobre o feminino presente nos produtos culturais 

e na mídia. É o que diz a citação de Poulain de la Bairre no início desse capítulo. 

Tudo o que foi escrito pelos homens sobre as mulheres deve ser suspeito, pois, 

além dessa representação não corresponder à realidade, está subordinada a visão 

e o lugar que o sujeito produtor do discurso ocupa. Eles são, ao mesmo tempo, juiz 

e parte.  

É o que diz Pêcheux (1993) sobre a dinâmica da construção dos discursos e 

das representações sociais. Em síntese, os discursos produzidos pelos sujeitos 

viram representações, que além de se ancorarem em representações pré 

existentes, estão carregados de sentido. Esse sentido produzido no discurso é, 

inevitavelmente, determinado pelo lugar social ocupado e pelas posições 

ideológicas de quem o constrói.  

Assim, os discursos e as representações sociais produzidos pelos homens 

sobre as mulheres em muitos produtos culturais em que temos acesso, não são 

neutros e estão submetidos e influenciados por essas posições de poder e 

dominação do masculino em relação ao feminino (BOURDIEU, 2012) construídas 

historicamente. É sobre essas questões que iremos nos debruçar e questionar ao 

longo do próximo tópico.  
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1.2 A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO FEMININO NAS NARRATIVAS 

COMUNICACIONAIS  
  

Conforme antecipamos, as representações sociais caracterizam como os 

indivíduos interpretam a realidade e são permeadas pelo subjetivo (SPINK, 1993) de 

modo que conceitos abstratos tornam-se, de fato, parte da cultura e do imaginário 

social de um povo. Desse modo, a construção das representações sociais também 

são reflexos da hierarquia social de determinada sociedade. 

Sendo assim, há uma supremacia de discursos hegemônicos que 

contemplam grupos dominantes em detrimento de grupos sociais tradicionalmente 

subordinados; como por exemplo, o ''ser'' masculino instituído em uma posição de 

''normalidade'' e superioridade, e o feminino, por sua vez, de acordo com Beauvoir 

(1960), representado como ''outro'', ''o segundo sexo'', o que não é essencial. Hall 

(2006) ainda alude outras relações de poder que produzem desigualdade e 

dominação influenciada pelas diferentes representações de poder e saber, como a 

heterossexualidade sobre a homossexualidade, o padrão sobre o marginal, a 

riqueza sobre a pobreza, etc. 

Nesse sentido, a forma que as mulheres são representadas de acordo com o 

ideal do feminino presentes nas narrativas comunicacionais, ajudam a constituir e 

fomentar significados e valores hegemônicos no imaginário social e assim, ocupam 

um lugar de influência sob a construção individual e coletiva das identidades de 

gênero que permeiam nossas vidas, a mídia e o consumo. E sobre esse último 

aspecto, ''o sistema capitalista que impulsiona o consumismo tem atendido 

majoritariamente a pretensões padronizadas e não tem aberto espaço para outras 

possibilidades menos hegemônicas'' (KELLER, 2014, p.4). 

Assim, tratando do universo dos produtos culturais ao longo da história, 

  
Esta característica do consumo, portanto, tem condições de 
legitimar as normatividades estabelecidas pelo marco social, 
com forte capacidade de organizar a sociedade em 
representações padronizadas e hegemônicas. 
(KELLER, 2014, p.5) 

  

Portanto, os papéis de gênero binários e hegemônicos construídos 

socialmente, encontram no consumo da sociedade capitalista uma ferramenta que 

legitima formas de opressão e construções identitárias limitadoras, seja na venda de 
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produtos marcados normativamente pelo azul e o rosa, que cria ''oposições 

discriminatórias'' (KELLER, 2014, p.7) ou de forma mais abrangente, como por 

exemplo, na perpetuação do discurso da ''essência feminina'' (BEAUVOIR, 1960) 

que designa a mulher o papel de frágil, dócil, passiva, cordial e não sujeito nos 

variados produtos de consumo. 

Indo de encontro a esse discurso normativo que fragiliza o feminino, a 

feminista da Primeira Onda (Séc. XIX), Virginia Woolf, em um Teto Todo Seu 

(1929), é uma das pioneiras a pensar e criticar o papel e a condição das mulheres 

nas obras culturais, e mais especificamente, na literatura. Woolf (1929) afirma que 

as relações entre as personagens femininas são muito escassas e simplórias, isto é, 

as mulheres quase sempre são representadas e desenvolvidas em torno de um 

homem, um companheiro masculino, desempenhando papéis reduzidos de mães, 

esposas e filhas. 

  
Todas estas relações entre mulheres, pensei, recordando 
rapidamente a esplêndida galeria de personagens femininas, são 
simples demais. Muita coisa foi deixada de fora, sem ser 
experimentada. E tentei recordar-me de algum caso, no curso de 
minha leitura, em que duas mulheres fossem representadas como 
amigas.(....)  Era estranho pensar que todas as grandes mulheres da 
ficção, até a época de Jane Austen, eram não apenas vistas pelo 
outro sexo, como também vistas somente em relação ao outro sexo. 
E que parcela mínima da vida de uma mulher é isso! 
(WOOLF, 1929, p. 103) 

  

Sobre esse aspecto, no livro Mulheres em Seriados, Alves (2015) também 

denuncia a falta de liderança e protagonismo nos atributos tido como femininos, 

exceto pelos pejorativos papéis de ''piloto de fogão'' ou demais funções de sujeito 

restritas ao lar e a família. Devido a grande diferença temporal entre as autoras, fica 

evidente que os problemas de representação do feminino nos produtos midiáticos 

ainda persistem e se valem de estereótipos reducionistas, isto é, comumente, ''é no 

universo da casa ou de algo ligado a ele, nos quais as mulheres são 

representadas.'' (ALVES, 2015, p. 41) 

Ainda na obra de Woolf (1929), a autora propõe duas condições para a 

criação de uma nova literatura menos hegemônica e com um maior protagonismo 

feminino; um teto todo seu, que seria um quarto isolado e trancado em que a mulher 

pudesse ser livre para escrever; e uma determinada renda fixa - condição que era 

difícil de atingir para as mulheres de sua época.  
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A realidade feminina mudou significativamente desde o Séc. XIX em todo o 

globo. Com a conquista do sufrágio universal - no Brasil, as mulheres conseguiram 

o direito ao voto no ano de 19322 - a maior liberdade sexual através da pílula 

anticoncepcional na década de 70, o crescimento do número de mulheres nas 

escolas e universidades, o crescimento da participação da mulher no mercado de 

trabalho3 a partir das Revoluções Industriais e Grandes Guerras (1914-1918 e 1939-

1945), entre outras conquistas, tornou possível, de certo modo, a emancipação 

feminina e a participação das mulheres em áreas antes censuradas à elas. 

Entretanto, ainda é atual a visão de Woolf quando vê a necessidade de mais 

mulheres conquistarem a independência pessoal e financeira, visto que ainda nos 

dias de hoje, há meninas e mulheres sem acesso a educação4, com jornada dupla5, 

ou até mesmo que recebem um salário reduzido em relação aos homens que 

exercem o mesmo cargo. 

No Brasil, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, as mulheres 

ganham cerca de 20,8%6 a menos que os homens. A diferença entre os salários 

pode ser explicada, principalmente, pelo fato das mulheres ocuparem mais a área 

de trabalho informal, por possuírem jornada dupla ou tripla de trabalho e por isso, 

                                                
2 As mulheres brasileiras conquistaram o direito ao sufrágio universal no dia 24 de fevereiro de 1932, 
através do decreto 21.076 do Código Eleitoral Provisório, após intensa mobilização de vários setores 
da sociedade. Dados retirados do site do TRE de Espírito Santo. Disponível em: <http://www.tre-
es.jus.br/imprensa/noticias-tre-es/2014/Fevereiro/82-anos-da-conquista-do-voto-feminino-no-brasil> . 
Acessado em 3 de out. de 2016.  
 
3 Segundo o site Portal Brasil do Governo Federal, em 2013, o nível de emprego da classe 
trabalhadora do sexo feminino cresceu 3,91%, enquanto os homens, tiveram um aumento de apenas   
2,57%. 
Disponível em: 
<http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/03/presenca-feminina-aumenta-no-mercado-
formal-de-trabalho> Acesso em: 10 de out. de 2016. 
 

4 Segundo estudos da ONU, em todo o mundo, 75 milhões de meninas não frequentam a escola. A 
cada três meninas, uma não tem acesso ao ensino médio. Dados retirados do projeto de lei brasileiro 
que instituiu o Dia da Menina, em 2012. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1035818.pdf> Acesso em: 10 de out. de 2016 
 

5 De acordo com dados do IBGE, divulgados em 2014, 88% das mulheres brasileiras acima de 16 
anos trabalham nos afazeres doméstico, enquanto os homens, apenas 46% realizam o trabalho 
dentro de casa.  Dados retirados do site de notícias g1. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/12/tarefas-de-casa-ocupam-88-das-mulheres-e-46-dos-
homens-diz-ibge.html> Acessado em 10 de out. de 2016. 
 

6 Informações e dados retirados do site da Fundação de Economia e Estatística (FEE) do Governo 
Federal. Acesso em 13 de out. de 2016. 
Disponível em: <http://www.fee.rs.gov.br/sinteseilustrada/fee-analisa-renda-trabalhador-gaucho/> 
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trabalharem menos horas nos empregos que geram renda, assim como, pela 

maternidade e a maior probabilidade de interromper suas carreiras. Esses fatores 

somados, explicam, aproximadamente, 13,8% da diferença entre os salários. De 

acordo com a FEE, os 7% restante são fatores que não se pode observar na 

pesquisa. Assim, é provável que entre na equação pontos que dificilmente são 

detectados, como sexismo, machismo, discriminação, preconceito, entre outros 

problemas que as mulheres enfrentam no dia a dia. Portanto, é extremamente 

necessário que, cada vez mais, mulheres ganhem espaço e oportunidades iguais 

aos homens, para que assim possam, produzir, escrever, tomar posições de sujeito 

e redefinir suas histórias.  

Nesse sentido, é o que vem acontecendo mais ostensivamente desde a 

década de 1960, em que minorias políticas e sociais, e aqui tratamos das mulheres, 

começaram a reivindicar um espaço social, simbólico, político e principalmente, o 

direito a voz ativa, representação e protagonismo nas mais diversas esferas da vida. 

(LOURO, 2008)  
 
É cada vez mais comum a presença de mulheres em posição de 
comando, nas diferentes áreas profissionais, embora, em boa parte 
dos casos, elas sofram um tratamento diferenciado e precisem se 
impor nesse espaço. Nessa atuação, as mulheres têm sido 
representadas nos produtos culturais ocupando esses novos papéis 
sociais, reforçando estereótipos ou repensando-os, criticamente. 
(ALVES, 2015, p.41) 

 

Cabe ressaltar que as mudanças de paradigmas na mídia e aqui 

especificamente, dos paradigmas de gênero nos meios de comunicação, não são 

frutos de esforços unilaterais - dos donos dos veículos de massa - mas sim produto 

de uma relação complexa entre as transformações da sociedade e os movimentos 

sociais que contribuem com o debate, questionando e pautando as discussões no 

espaço público. Ou seja, as minoriais sociais lutam pelo direito de falar por si e de 

falar de si. (LOURO, 2008) 

Nesse último aspecto, o posicionamento crítico das mulheres devido ao 

crescimento da militância feminista das últimas décadas, assim como a ascensão 

econômica feminina no mercado de trabalho, foi fundamental na mudança - mesmo 

que às vezes, tímida - do discurso de diversos produtos culturais, como no mercado 

editorial e cinematográfico. 
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Para ilustrar o despertar de consciência entre as mulheres da 

contemporaneidade, mencionarmos o Teste de Bechdel (figura 1) que foi criado em 

1985 pela ilustradora e quadrinista Alison Bechdel. O Teste ficou mundialmente 

conhecido por avaliar, por meio de três questões, a representação e interação 

feminina nas obras de ficção, com ênfase no cinema, porém, também se estende 

aos demais produtos culturais, como livros, séries, etc. Os questionamentos são 

definidos pelas seguintes perguntas: a história tem mais de uma mulher?; essas 

mulheres conversam entre si? se sim, sobre algo que não é um homem? 

O teste permite avaliar, de forma não absoluta, a qualidade de interação e o 

protagonismo feminino em um filme, série ou livro. Muitos entre os filmes de grande 

bilheteria e importância na cultura pop mundial, não passam no teste de Bechdel. 

Por exemplo, temos Avatar (2009) de James Cameron, que ocupa o segundo lugar 

no ranking das maiores bilheterias da história do cinema7. O longa do premiado 

diretor não cumpre os três pré-requisitos do teste, uma vez que as personagens 

femininas - incluindo a protagonista, Neytiri, interpretada por Zoe Saldana - possuem 

poucos diálogos entre si, isto é, são quase inexistentes. A narrativa gira em torno 

dos personagens masculinos - com destaque para Jake, vivido por Sam 

Worthington - suas histórias e seus embates psicológicos e éticos que dão 

profundidade aos homens e rumo a trama. 

 

   Figura 1 - A origem do teste de Bechdel 

                                                
7 Avatar (2009) é a segunda maior bilheteria da história do cinema, com uma arrecadação de 760,5 
milhões de dólares. Informações retiradas do Folha de S. Paulo. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/01/1726434-star-wars-supera-avatar-e-tem-maior-
bilheteria-da-historia-nos-eua.shtml> Acessado em 10 de out. de 2016. 



26 
 

 

 

  
O Teste de Bechdel foi criado a partir do quadrinho ''Dykes To Watch Out For'' de Alisson Bechdel, 
em 1985 . A história mostra duas mulheres conversando sobre cinema, quando uma delas diz ter 
uma regra para assistir filmes, que no caso, são as três que definem o teste. Fonte: imagem retirada 
do site da Casper Líbero. Disponível em: <http://casperlibero.edu.br/o-teste-de-bechdel/> Acessado 
em 20 de set. de 2016. 

 

Outros filmes que são símbolos da cultura pop e contribuem, de alguma 

forma, na construção do imaginário social da cultura moderna, também falham no 

teste, entre eles estão, Hobbit – A Desolação de Smaug (2013), Star Wars8 (2015), 

Bonequinha de Luxo (1961), Quase Famosos (2000) e 500 dias com ela (2009). 

Além da falta de profundidade e protagonismo das personagens femininas no 

cinema, apontadas pelo teste de Bechdel, a representação feminina na indústria 

cultural enfrenta outro problema, os repetitivos estereótipos e arquétipos das 

personagens mulheres. Se em ''500 dias com ela'' (2009) a protagonista, Summer 

Finn (Figura 2), interpretada pela atriz Zooey Deschanel, raramente interage ou tem 

diálogo com outras mulheres, a forma que a narrativa se desenvolve e como a 

                                                
8 Star Wars - O Despertar da Força  (2015), ultrapassou Avatar de Cameron, e é, atualmente, a 
maior bilheteria do cinema com uma arrecadação superior a 761 milhões de dólares. O filme de J.J 
Abrams - apesar de possuir uma protagonista mulher, Rey -  repete o vício das outras sequências da 
franquia: não desenvolve grandes diálogos entre as mulheres, e quando acontece, um homem é 
tema central da conversa. Acessado em 10 de out. de 2016. Dados disponíveis em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/01/1726434-star-wars-supera-avatar-e-tem-maior-
bilheteria-da-historia-nos-eua.shtml> 
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personagem principal é construída, também configura-se como uma problemática 

que se repete em vários outros filmes da categoria. 

No caso, tratamos do estereótipo da ''Maniac Pixie Dream Girl'' (MDPG) que 

limita as mulheres e é reproduzido massivamente pela indústria hollywoodiana. O 

termo foi criado pelo jornalista Nathan Rabin em 2007, em uma crítica9 ao filme 

Tudo Acontece em Elizabethtown (2005). O conceito refere-se ao estereótipo das 

personagens femininas, que surgem na trama, sem muitos traços de personalidade, 

e servem para sustentar, fundamentar e formar o caráter e as características do 

protagonista homem que, quase sempre, é um personagem complexo. Ou seja, 

caracteriza-se como o arquétipo da menina ''esquisita'' e ''divertida'' que muda a vida 

de um homem confuso e sentimental, presente em vários filmes - como O Fabuloso 

Destino de Amélie Poulain (2001) e Annie Hall (1977). São, em maioria, mulheres 

esvaziadas de sentido e autonomia, afinal, nunca se encontram na posição de 

sujeito, mas sim de objeto de desejo, fetiche e idealização. 

As ''MPDG'' são diferentes, despojadas, não se preocupam com a aparência, 

mas são bonitas sem nenhum esforço. De modo similar, Summer representa uma 

personagem pouco desenvolvida, que está na trama para fundamentar a existência 

do personagem masculino, Tom, interpretado pelo ator Joseph Gordon-Levitt. 

 
Figura 2 - Personagens do filme 500 Dias com Ela (2009) 

                                                
9 A crítica de Nathan Rabin foi publicada em 2007 no site de cultura pop The AV Club. O jornalista 
analisa o filme Tudo Acontece em Elizabethtown (2005) e discorre sobre a personagem feminina, 
Claire, representada por Kristen Dunst. Claire é uma aeromoça que faz esforços para interagir com 
Drew - Orlando Bloom - homem que se encontra deprimido com a morte do pai e seu trabalho ser um 
fracasso. De acordo com a crítica de Rabin, em tradução livre, a personagem de Dunst representa 
''aquela efervescente e rasa criatura cinematográfica que existe unicamente nas imaginações febris 
de escritores/diretores sensíveis, a fim de ensinar jovens homens sentimentais e depressivos a 
abraçar a vida e seus infinitos mistérios e aventuras". Informações e transcrição do texto retirados do 
site A.V CLUB. Acesso em 10 de out. de 2016. Disponível em: <http://www.avclub.com/article/the-
bataan-death-march-of-whimsy-case-file-1-emeli-15577> 
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Da esq. pra dir., Tom e Summer, personagens principais de 500 Dias com Ela (2009), do diretor Mark 
Webb. A personalidade de Summer é descrita apenas pelos olhos de Tom, que carregado de 
frustração e idealizações, não permitem o telespectador ter um julgamento mais acertado sobre 
Summer. A personagem serve de background para os sentimentos do protagonista. Fonte: download 
do tumblr. Disponível em: <https://www.tumblr.com/search/geoffrey-gray> Acessado em 11 de out. de 
2016. 

 

 Summer, assim como muitas personagens femininas representadas no 

discurso midiático, não possuem grandes ambições, e se as tem, não é comunicado 

ao público. Sua grande e única função como mulher consiste, como mencionado 

anteriormente, dar suporte ao homem. É, por exemplo, o que Beauvoir aponta em O 

segundo sexo (1960) quando descreve que o homem representa o essencial, ele é 

o Um; enquanto a mulher é o Outro. Ela não existe como sujeito de suas próprias 

ações, isto é, não é entendida por suas características complexas e autônomas, 

mas é assimilada como a parte inessencial dentro da dicotomia homem x mulher. 

  
O homem é pensável sem a mulher. Ela não, sem o homem. 
Ela não é senão o que o homem decide que seja; daí dizer-
se o "sexo" para dizer que ela se apresenta diante do macho 
como um ser sexuado: para êle, a fêmea é sexo, logo ela o é 
absolutamente. A mulher determina-se e diferencia-se em 
relação ao homem e não este em relação a ela; a fêmea é o 
inessencial perante o essencial. 

                                        (BEAUVOIR, 1960, p. 10)   
 

Além dessas questões, convém salientar que a grande diferença entre os 

produtos culturais produzidos por homens e mulheres no que tange a quantidade de 

produção e protagonismo, deve-se a uma diferença política e econômica que faz 

parte da história da humanidade. Ou seja, trata-se de uma questão de privilégios e 

oportunidades. Se ainda é notória na atualidade, como vimos anteriormente nesse 

capítulo, algumas décadas atrás era gritante, e com efeito, contribuiu para o 
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apagamento das mulheres enquanto produtoras de cultura, seja na área da 

literatura, cinema, artes, e sobretudo, no campo do conhecimento científico. 

De modo geral, mesmo que a produção feminina seja vasta, as mulheres 

ainda são minoria enquanto referência bibliográfica nas mais diversas áreas de 

conhecimento. Não é preciso de grandes esforços para notar a carência de 

bibliografia feminina. Por exemplo, nos cursos de Comunicação, as principais obras 

que fundamentam as Teorias da Comunicação são atribuídas a autores homens, a 

exemplo de Smith, Mattelart, McLuhan, Bourdieu, Adorno, Benjamim, Hall, etc.  

Da mesma forma, deslocando para o campo publicitário, de acordo com 

Hansen e Weizenmann (2015), os principais títulos que tratam da profissão, entre 

teóricos acadêmicos e profissionais que escrevem autobiografias, são, em sua 

maioria esmagadora, escritos por homens.  
 

Para exemplificar, mencionamos alguns títulos recorrentes nas 
principais bibliografias que circulam entre os futuros publicitários: 
Mais vale o que se aprende do que o que te ensinam de Alex 
Periscinoto (1995), Propaganda Ilimitada de Francesc Petit (1999), O 
Publicitário de Carlos Abbud (2003), Criação sem pistolão de Carlos 
Domingos (2003), Cartas a um jovem publicitário de Roberto Duailibi 
(2006), Confissões de um publicitário de David Ogilvy (2008).  
(HANSEN; WEIZENMANN, 2015, p. 28) 

 

Em contrapartida, alguns esforços foram realizados a fim de dar visibilidade 

às obras escritas por mulheres. Nesse sentido, o livro Escritoras Brasileiras do 

Século XIX, escrito por Zahidé Muzart e publicado no ano de 2000 pela Editora 

Mulheres, é o resultado de uma pesquisa de 15 anos sobre escritoras do século 

XIX, resgatando a memória de cerca de 53 autoras brasileiras. 

Ainda assim, devido a falta de reconhecimento da produção literária feminina, 

não raramente, há a ideia equivocada de que mulheres não produziam por não 

terem interesse, conhecimento ou capacidade necessária. Como por exemplo, 

Falcão Afável, escritor contemporâneo a Virginia Woolf, defendia abertamente a 

inferioridade intelectual das mulheres. 

Em resposta a Afável, no artigo ''A posição intelectual das mulheres'' (2012), 

Woolf argumenta que - no contexto da autora, no século XIX - a população feminina 

quase sempre era pobre, ou quando provida de algum poder aquisitivo, eram 

confinadas a seus lares e maridos. Se por alguma sorte, fossem solteiras e de 

condição abastada, ainda esbarravam no infortúnio da educação para mulheres ser 

de difícil acesso ou muitas vezes restringida a assuntos sobre casa e família, ao 
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passo que a educação dos homens sempre fora permitida, encorajada e estimulada 

nas mais diversas áreas de conhecimento. Woolf cita exemplos de mulheres que 

fugiram do destino enfadonho reservado as moças da época, são elas, Jane Austen 

e Marie Curie. 

 
Eis-me aqui a perguntar por que as mulheres não escreviam poesia 
no período elisabetano, e nem tenho certeza de como eram 
educadas: se aprendiam a escrever; se tinham salas de estar 
próprias; quantas mulheres tiveram filhos antes dos vinte e um anos; 
o que, em suma, faziam elas das oito da manhã às oito da noite. Não 
tinham dinheiro, decerto; segundo o professor Trevelyan, eram 
casadas, quisessem ou não, antes de largarem as bonecas, aos 
quinze ou dezesseis anos. Teria sido extremamente incomum, 
mesmo considerando apenas essa amostra, que de repente uma 
delas houvesse escrito as peças de Shakespeare [...] 
(WOOLF, 1929, p. 58) 

 

Ainda sobre a temática da falta de protagonismo feminino nas produções 

culturais, Woolf, em Um Teto Todo Seu (1929), cria a história fictícia da irmã de 

Shakespeare, Judith, uma mulher igualmente dotada da inteligência e capacidade 

intelectual do célebre escritor inglês. A autora usa o exemplo fantasioso para afirmar 

que, a irmã de Shakespeare jamais faria o mesmo sucesso que ele. Uma mulher 

jamais seria Shakespeare, pois a literatura e todas as formas de produção 

intelectual e artística da época eram dominadas por homens. Das mulheres não 

eram esperadas grandes capacidades que fossem diferentes de suas aptidões 

maternas e domésticas consideradas inerentes. Qualquer desvio dessa condição 

era combatido de forma severa pela sociedade.  

  
[...] revendo a história da irmã de Shakespeare tal como a criei, é 
que qualquer mulher nascida com um grande talento no século XVI 
teria certamente enlouquecido, se matado com um tiro, ou terminado 
seus dias em algum chalé isolado, fora da cidade, meio bruxa, meio 
feiticeira, temida e ridicularizada. Pois não é preciso muito 
conhecimento de psicologia para se ter certeza de que uma jovem 
altamente dotada que tentasse usar sua veia poética teria sido tão 
contrariada e impedida pelas outras pessoas, tão torturada e 
dilacerada pelos próprios instintos conflitantes, que teria decerto 
perdido a saúde física e mental. Nenhuma jovem poderia ter 
caminhado até Londres, e ficado de pé à porta de um teatro e 
forçado o caminho até a presença dos empresários sem violentar a 
si própria [...] (WOOLF, 1929, p.62) 
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Logo, percebe-se que desde a criação da prensa por Gutenberg10, os 

primeiros livros, revistas, romances, jornais e demais produtos culturais e de 

comunicação, foram escritos e produzidos por homens, que monopolizaram o meio 

e a mensagem, assumindo a liderança e o protagonismo de suas produções, não 

obstante, se colocaram nos cargos mais altos de poder e liderança. Realidade que 

ainda é encarada nos dias atuais, como, por exemplo, no ramo da publicidade. 

Apesar de aas mulheres estarem presentes em todas as funções e cargos 

dentro do mercado publicitário, de acordo com o jornal Meio & Mensagem11, dentro 

da criação das 30 maiores agências do Brasil, a presença feminina é em média, 

inferior a 20%. A situação é ainda pior quando se avalia a presença de mulheres em 

posições de comando e liderança - de presidentes, vice-presidentes a diretores de 

área - somente 6% são profissionais do sexo feminino, isto é, dos 192 cargos de 

liderança dentro das agências consultadas, apenas 6 são ocupados por mulheres.  

Tal discrepância entre os gêneros não se reduz a quantidade de mão de obra 

feminina e masculina nos cargos de poder dentro das agências, mas também, 

relaciona-se diretamente com a qualidade discursiva das representações sociais 

femininas na propaganda. Em outros termos, é compreensível pensar que, quando 

há uma grande concentração de profissionais criativos do sexo masculino - entre 

redatores e diretores de arte - ocupando as salas de criação, e assim, pensando e 

criando mensagens publicitárias - sem a visão do outro, no caso, a mulher - há 

elevada chance de o produto publicitário estar envolvido e a mercê de estereótipo e 

arquétipos nocivo às mulheres, pois trata-se da vivência e visão de mundo de 

indivíduos socializados como homens em uma sociedade patriarcal, que oprime, 

exclui, segrega e reduz as mulheres como objetos.  

Nesse sentido, vale ressaltar que a disseminação desses discursos sexistas 

não implicam, necessariamente, em um ato consciente ou esclarecido. Segundo 

Pêcheux (1993), as elaborações das representações sociais e dos discursos são 

processos mentais que acontecem no campo imaginário dos sujeitos, pautados pela 
                                                
10 Johann Gutenberg foi um inventor alemão do séc. XV, o qual se atribui a criação da imprensa, o 
aperfeiçoamento da prensa e da tipografia. O invento deu a condição necessária para a ascensão da 
comunicação de massa, assim como expandiu a produção literária e científica da época. 
 

11 Informações retiradas da matéria do jornal Meio&Mensagem, publicada em janeiro de 2016. A 
pesquisa foi realizada pelo jornal  em conjunto com as 30 maiores agências do Brasil, entre elas, 
África, AlmapBBDO e DPZ&T. Disponível em: 
<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2016/01/12/mulheres-sao-20-porcento-da-
criacao-das-agencias.html> Acessado em 11 de out. de 2016. 
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forma que enxergam a si e aos outros, ao que o autor francês denomina 

inconsciência ideológica.  

Portanto, é da posição privilegiada que historicamente os homens ocupam, 

que publicitários do sexo masculino produzem, em seus ofícios, representações e 

discursos carregados de ideologia e posicionamentos não necessariamente de 

forma premeditada. Não raramente, são responsáveis por produtos e campanhas 

que tratam o feminino de forma estigmatizada ou estereotipada.  

Vale destacar que não se trata de uma relação direta, pois mulheres também 

estão sujeitas a reproduzirem discursos machistas e normativos. Contudo, a título 

de ilustração da diferença entre as narrativas quando homens e mulheres estão à 

frente da criação publicitária, recorremos à premiação de Cannes do ano de 201612. 

De maneira inovadora, um dos grandes destaques do evento foi a publicitária 

Madonna Bagder, fundadora da Badger & Winters e criadora da campanha 

#WomenNotObjetcs, que tem como mote denunciar e discutir os estereótipos de 

gênero na publicidade. Madonna discursou duas vezes em prol da questão das 

mulheres e criticou a falta de representação igualitária das mulheres nos produtos 

comunicacionais (figura 3). Segundo o jornal Meio & Mensagem, a publicitária foi 

aplaudida de pé e sua campanha ganhou grande visibilidade no evento e no mundo 

da publicidade. 

 

Figura 3 - Madonna Badger discursando em Cannes 

 
Madonna badger, criadora da campanha #womanNOTobject, discursando sobre a necessidade de 
uma publicidade mais igualitária. Fonte: imagem disponibilzada por Dominique Charriau pela 

                                                
12 A Cannes Lions de 2016 teve as questões de gênero como uma das principais pautas do evento. 
Dados e informações retirados do site do Jornal Meio & Mensagem. Acessado em 15 de out. de 
2016. Disponível em: 
<http://cannes.meioemensagem.com.br/cobertura2016/seminarios/2016/07/05/sim-e-preciso-falar-s 
bre-igualdade-em-cannes.> 
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GettyImages. Acessado em 15 de out. de 2016. Disponível em: 
<http://www.hultonarchive.com/event/cannes-lions-2016-day-three-647958771#madonna-badger-
attends-the-cannes-lions-2016-on-june-20-2016-in-picture-id541879604> 

 

 Em contrapartida, a peça vencedora do Leão de Bronze, produzida pela 

agência brasileira AlmapBBDO, exemplifica como a propaganda pode ser 

carregada de sentidos que endossam problemas sociais e no caso, o assédio e a 

violência contra as mulheres. O anúncio de página dupla que na ficha técnica 

consta apenas homens13, tem como anunciante a Bayer e traz a seguinte frase; 

''Calma amor, não estou filmando isso''.MOV (figura 4). 

O título, aliado a imagem do cartaz e ao uso do produto - Aspirina é um 

remédio utilizado para dor de cabeça - produz entre muitas interpretações 

problemáticas, a que a única consequência de se produzir um filme sem 

autorização da outra pessoa, é uma dor de cabeça que pode ser facilmente 

resolvida com o remédio. 

 

Figura 4 - Anúncio da AlmapBBDO - Leão de Bronze 

 
Anúncio da AlmapBBDO para a Aspirina, gerou muita polêmica por fazer referência a Revenge Porn, 
que  é caracterizado por filmar momentos íntimos sem consenso do parceiro(a).  Fonte: site do jornal 
Meio e Mensagem. Acessado em 15 de out de 2016. Disponível em: 
<http://cannes.meioemensagem.com.br/cobertura2016/seminarios/2016/07/05/sim-e-preciso-falar-
sobre-igualdade-em-cannes>.  

                                                
13 Segundo a ficha técnica disponibilizada pelo Clube de Criação de São Paulo, a peça da 
AlmapBBDO consta apenas de criativos do sexo masculino. Em ordem das funções contidas no site: 
Sócio/Chief Creative Officer: Luiz Sanchesm; Diretor de Criação Executivo: Bruno Prosperi;  Diretores 
de Criação: Andre Gola, Benjamin Yung Jr, Marcelo Nogueira, Pernil; Diretores de Arte: Bill Queiroga, 
Andre Gola. Redatores: Pernil e Bill Queiroga. Disponível em: 
<http://www.clubedecriacao.com.br/novo/mp3-doc-mov-bronze-outdoor-cannes-2016/> Acessado em 
15 de out de 2016. 
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O discurso que tenta apelar ao humor, acaba aludindo a cultura do Revenge 

Porn14 que faz vítimas em todo o Brasil, expondo, constrangendo e discriminando 

meninas e mulheres de diversas idades e classes sociais De maneira geral, ao 

avaliarmos os dois momentos dissonantes na Premiação Cannes Lions de 2016, é 

possível inferir que a publicidade, a mídia e  a comunicação como um todo, podem 

ser tanto instrumentos de emancipação e divulgação de políticas e discursos 

positivos à causa das mulheres, como um meio de propagação de ideias que 

sustentam simbolicamente a violência de gênero nas diversas instâncias da 

sociedade. Ou seja, ''ambivalente, o consumo tanto confere existência e aceitação, 

como também marginaliza e exclui'' (BAUMAN, 1999, p.33) 

Assim, é com enfoque no feminino, na construção da feminilidade e como se 

dá simbolicamente as violências de gênero que trataremos no próximo capítulo: O 

Feminino: A construção do ‘’ser’’ mulher a partir de Beauvoir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Revenge Porn, em tradução livre: pornografia de vingança, é uma expressão que remete a ação de 
expor fotos ou vídeos íntimos na internet sem autorização. Geralmente, as principais vítimas são 
mulheres expostas por namorados ou companheiros que tentam se vingar, repreender ou difamar a 
mulher. É uma das muitas expressões do machismo e da cultura de violência contra a mulher no 
Brasil e no mundo.  
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2. O FEMININO: A CONSTRUÇÃO DO ''SER'' MULHER A PARTIR DE 
BEAUVOIR 
  

A proposta deste capítulo é entender a construção da feminilidade na 

sociedade moderna, como performamos esse conceito nas representações sociais, 

no imaginário social e no discurso das produções culturais e midiáticas. É também 

nesse capítulo que trataremos sobre a violência simbólica (BOURDIEU, 1998; 

2012), parte fundamental da violência de gênero sofrida pelas mulheres no dia a dia. 

Contudo, primeiramente, sob a luz dos estudos de Simone de Beauvoir (1960; 

1967), o que é ser mulher? O que é uma mulher? 

  

2.1 O QUE É UMA MULHER 

  

         A mulher dócil, passiva, delicada ou nos termos de Woolf (2012) os ''anjos 

dos lares'' e toda a estética frágil que se é atribuído ao feminino, são estereótipos 

que por muito tempo definiram e simplificaram a complexidade do ser mulher em 

nossa sociedade. Por sua vez, estereótipos são processos de categorização a fim 

de facilitar a transmissão de informação, e na publicidade, são artifícios que ajudam 

na assimilação e universalização da mensagem (BATISTA; LEITE, 2011). Ou seja, 

referem-se a representação do hegemônico, normativo e naturalmente, um recorte, 

não de casos isolados, mas de um dado grupo social dominante, pois ''a norma não 

emana de um único lugar, não é enunciada por um soberano, mas, em vez disso, 

está em toda parte'' (LOURO, 2008, p.22). 

Conforme discutimos no capítulo anterior, os padrões sociais, as atribuições 

pré-definidas e consideradas ''naturais'' às mulheres ajudaram a pautar a forma com 

que o feminino é representado nos meios de comunicação do Brasil, e no presente 

trabalho, enfocaremos nos âmbitos do mercado publicitário e editorial direcionados 

ao público feminino infanto-juvenil. 

A feminilidade, a busca pela beleza, a hiperssexualização e a mercantilização 

dos corpos femininos - apesar dos esforços no sentido de promover mudanças e 

debates de certas instâncias da sociedade, como o movimento feminista - ainda são 

os cargos-chefes das representações identitárias femininas em diversos âmbitos do 

setor publicitário, como por exemplo, no mercado nacional de cervejas. 



36 
 

 

De modo geral, esse setor é caracterizado por um espaço discursivo, 

narrativo e simbólico dominado e regido por homens. Ou seja, o que é destinado ao 

feminino, o local de representação das mulheres na sociedade em que não se pode 

ser sujeito sem antes virar mercadoria (BAUMAN, 2008), resume-se a papéis 

secundários, a objetos de desejo e fetichização com uma única finalidade; o 

consumo masculino. 

No ano de 2015, a marca de cerveja Itaipava lançou uma campanha 

intitulada '"Itaipava 100%" que tinha como protagonista a personagem ''Verão'', 

interpretada pela modelo Aline Riscado. Nas peças veiculadas na televisão, ''Verão'' 

aparecia de forma sexualizada servindo cerveja enquanto os homens consumidores 

a admiravam, o corpo da atriz mostrava-se vinculado ao produto.  

O cartaz com o título ''Faça sua escolha'' (Figura 5) em que aparece três 

escolhas ao consumidor, comparando a lata de cerveja com uma parte do corpo da 

mulher, reforça ainda mais o estereótipo da mulher-produto, e principalmente, da 

mulher que é definida apenas pelos seus atributos estéticos. 
 

Figura 5 - Propaganda da ''Itaipava 100%'' 

 
Cartaz da campanha ''Itaipava 100%'' que objetifica o corpo da mulher. Fonte: Carta Capital. 

Disponível em <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/machismo-e-a-regra-da-casa-4866.html> 
Acessado em .  

 

Ainda no mesmo ano, depois de extensa repercussão negativa nas redes 

sociais e no espaço público, o Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária (Conar), interveio na campanha e recomendou à Itapaiva que retirasse 

as peças do ar, de acordo com o órgão, houve "apelo excessivo à sensualidade". 
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No caso da ''Verão'' é possível identificar mais evidentemente duas posições, 

a publicidade normativa que ainda se vale de estereótipos nocivos às mulheres 

como forma de incentivar o consumo de determinado produto, e o florescimento de 

uma visão mais crítica e reguladora em relação a representação das mulheres na 

mídia. 

Assim, com o intuito  de compreender mais a fundo a complexa dinâmica e 

manutenção dos papéis de gênero nos produtos culturais, a fim de que, 

posteriormente nessa pesquisa, verifique-se e desenvolva alternativas mais livres de 

representações sociais do feminino no âmbito da literatura infantil, é preciso 

questionar, primeiramente, o que é uma mulher? O que implica ser mulher, como é 

construído, representado, ensinado e performado a feminilidade nas diferentes 

culturas? (LOURO, 2011). É importante lembrar que estas questões, como outras 

presentes nesta pesquisa, são postas como forma de estímulo ao debate e a 

discussão dos temas, não necessariamente encontraremos respostas absolutas ou 

definitivas.  

Dito isso, a identificação com o gênero feminino e todos os significados 

vinculados ao ''ser mulher'' não são processos naturais, inerentes ou concebidos 

geneticamente aos indivíduos ao nascer, mas sim, processos contínuos que 

acontecem no âmbito da cultura por toda a vida (LOURO, 2008). 

Tanto em o Segundo Sexo (1960), como na obra de Woolf (2012), a 

desmistificação do feminino é tema central, sendo o entendimento do próprio ''ser'' 

masculino parte do processo de construção e perpetuação das identidades de 

gênero. O reconhecimento de gênero como construção social é desenvolvido na 

obra de Beauvoir (1960), que refuta a existência de uma ''essência feminina'' ou do 

''eterno feminino'' como um fator biológico e inerente às mulheres.  

Assim, afirma Beauvoir (1960), ao nascer um ser humano do sexo biológico 

feminino, não se trata necessariamente de uma mulher, pois a definição de mulher 

está atrelada a uma série de condições aprendidas socialmente que tem em sua 

expressão máxima a feminilidade.  

A autora ainda cita que algumas mulheres contemporâneas ao seu tempo, 

como a escritora Dorothy Parker, negavam a se identificar como mulheres, isto é, 

através da corrente nominalista, acreditavam ser iguais aos homens e pretendiam 

classificar todos como seres humanos. Inquestionavelmente, homens e mulheres 
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são igualmente seres humanos, contudo, ''tal afirmação é abstrata; o fato é que todo 

ser humano concreto sempre se situa de um modo singular'' (BEAUVOIR, 1960, p.8) 

Portanto, homens e mulheres não são iguais, e dessa forma, 

  
Basta passear de olhos abertos para comprovar que a humanidade 
se reparte em duas categorias de indivíduos, cujas roupas, rostos, 
corpos, sorrisos, atitudes, interesses, ocupações são 
manifestamente diferentes: talvez essas diferenças sejam 
superficiais, talvez se destinem a desaparecer. O certo é que por 
enquanto elas existem com uma evidência total. (BEAUVOIR,1960, 
p.9). 

  

Se a dicotomia entre homem e mulher é real, e obviamente as mulheres não 

ocupam o mesmo lugar que os homens, retornamos aos questionamentos iniciais 

desse capítulo, afinal, o que é uma mulher? E de que forma se perpetuou um 

discurso hegemônico de superioridade do homem em detrimento da mulher? 

Sob o ponto de vista do senso comum tratado no primeiro capítulo do 

Segundo Sexo (1960), a mulher é biologicamente definida como a fêmea, uma 

matriz, um ovário, um útero; eis que aí parece estar toda sua singularidade e 

subjetividade, definida e reduzida a suas glândulas, órgãos e hormônios. Assim, o 

termo fêmea é marcado de forma pejorativa, não porque enraíza a mulher na 

Natureza, mas porque a confina no seu sexo. (BEAUVOIR,1960). Enquanto o termo 

macho, em seu estado mais animalesco, é um adjetivo com valor positivo. Além de 

ser cultuado, é sinônimo de virilidade e visto como normal. 

 
O homem esquece soberbamente que sua anatomia também 
comporta hormônios e testículos. Encara o corpo como uma relação 
direta e normal com o mundo que acredita apreender na sua 
objetividade, ao passo que considera o corpo da mulher 
sobrecarregado por tudo o que o especifica: um obstáculo, uma 
prisão. (BEAUVOIR, 1960, p.10) 

                                                                                                                 
Tudo que é próprio do masculino e do homem é tido como inerente, positivo e 

neutro. Ser homem não é uma singularidade, mas sim, o natural, a ponto de 

enquanto falantes utilizamos o termo ''os homens'' ao referir-se a humanidade em 

geral. Desse modo, se o masculino é o todo, denominar-se mulher é marcar um 

espaço, uma diferença ''e essa dualidade, como toda dualidade, tenha sido 

traduzida por conflito'' (BEAUVOIR, 1960, p.15) 
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         Em convergência com esses pensamentos, Louro (2008) diz que tal 

construção de normalidade é ''de algum modo, onipresente, sempre presumida, e 

isso a torna, paradoxalmente, invisível. Não é preciso mencioná-la. Marcadas serão 

as identidades que dela diferirem.'' (p.22) 

Em síntese, a humanidade é masculina. O indivíduo mulher que se diferencia 

ao homem, e nunca o contrário, pois trata-se da normalidade, o macho, ditando e 

marcando o que é diferente; o positivo e o negativo; o essencial diante o 

inessencial. Na ordem da história e da cultura, o homem é e sempre foi o sujeito, e 

para a mulher, sobrou a condição de outro, o outro sexo, o segundo sexo. 

A origem dessa discrepância entre os sexos, assim como a categoria do 

Outro, de acordo com Beauvoir (1960) remonta a própria antiguidade e as 

sociedades primitivas. A classificação do Outro é tão original quanto a própria 

consciência (BEAUVOIR, 1960) que nas mitologias antigas não se tratavam 

especificamente sobre classificar os sexos, mas de outras dicotomias que 

construíram o nosso imaginário baseado na dualidade, no sistema de alternância e 

na oposição, como, o dia/noite, sol/lua, bem e mal.  

Logo, desde os primórdios, toda coletividade se define como Uma ao passo 

que, automaticamente, coloca o Outro em lugar diferente e diante de si. Os negros 

são os outros para os racistas, o judeu para os anti-semitas, o trabalhador para o 

proprietário, e a mulher para o homem.  

Nessa lógica, chegamos ao cerne da questão do ''ser'' feminino, ou seja ''isso 

é o que caracteriza fundamentalmente a mulher: ela é o Outro dentro de uma 

totalidade cujos dois termos são necessários um ao outro.'' (BEAUVOIR, 1960, 

p.14). Contudo, ainda que necessário para validar o masculino, a posição do ''ser'' 

feminino está sempre marcado como inessencial e não como sujeito. Isto é, 

  
Não é o Outro que definindo-se como Outro define o Um; ele é posto 
como Outro pelo Um definindo-se como Um. Mas para que o Outro 
não se transforme no Um é preciso que se sujeite a esse ponto de 
vista alheio. De onde vem essa submissão na mulher? 
(BEAUVOIR,1960, p.30) 

     

Posto esse questionamento acerca da origem da subserviência e 

desigualdade de um grupo da sociedade em relação a outro, é possível inferir que, 

em alguns casos, o discurso de superioridade é produto de uma diferença numérica 
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entre as pessoas, a maioria impõe sua lei à minoria ou a persegue (BEAUVOIR, 

1960).  

Em outros sistemas de opressão e desigualdade construídos ao longo da 

história que subjugaram, por exemplo, os negros e judeus, foram produtos de 

acontecimentos históricos, e é minimamente possível datá-los, pois, inicialmente 

eram independentes em relação aos seus opressores. São minorias que 

compartilham de forma mais evidente um passado de resistência, uma origem 

cultural e até mesmo uma religião que os une. Diferentemente da mulher, ''o laço 

que a une a seus opressores não é comparável a nenhum outro. A divisão dos 

sexos é, com efeito, um dado biológico e não um momento da história humana'' 

(BEAUVOIR, 1960, p.13) por isso, é tão enraizada no imaginário social e na história 

da humanidade.  

 Além disso, a violência e a opressão contra as mulheres não é proveniente 

de uma diferença numérica, uma vez que as mulheres representam metade da 

população. Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 

divulgada pelo IBGE em 2013, as mulheres somam cerca de 51,% da população 

brasileira. Diante disso, como ainda se processa as grandes desigualdades de 

gênero?  

Em um primeiro momento, é preciso enfatizar que apesar de constituírem 

metade do globo, as mulheres como classe podem, podem sim, ser consideradas 

minorias sociais15, pois não se trata de uma relação numérica, mas de uma 

estrutura de dominação complexa, naturalizada, institucionalizada e por vezes, 

invisível, que permeiam os gêneros e agride mulheres ao redor do mundo.  

Tal forma de dominação, que além de se traduzir na violência física ao 

feminino e estar sutilmente presente nas pequenas relações sociais cotidianas, 

pode ser explicada através do filósofo Pierre Bourdieu em A dominação Masculina 

(2012). Para o filósofo francês, a relação de poder e de subordinação das mulheres 

pelos homens é expressa na ordem social em que são, historicamente, construídas 

as divisões e os lugares pertencentes a cada sexo.  

                                                
15 Minorias sociais é o termo utilizado para definir um grupo de pessoas, uma coletividade, que pode 
ser maior numericamente em determinado contexto, mas devido a um processo histórico de exclusão 
social, preconceito e violência, torna-se uma minoria social, podendo ter a sua cultura e direitos 
políticos negados ou minimizados. Mulheres, negros, indígenas e LGBTS são considerados 
exemplos de minorias sociais.  
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Com efeito, ''a ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica 

que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão 

social do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um 

dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos'' (BOURDIEU, 2012, 

p.18) assim como as relações dentro da família e do lar, a divisão assimétrica das 

tarefas domésticas e o valor que é atribuído a essas atividades.  

É sob essas designações simbólicas e práticas do que é reservado às 

mulheres que se processa as coerções sociais, as desigualdades entre os sexos, e 

assim, é determinado o espaço privilegiado que o masculino ocupa em relação ao 

feminino dentro da família, do estado e da igreja. Apesar disso, a dominação e a 

violência contra as mulheres não se restringe a essas instâncias sociais, mas é 

expressa por via dos pensamentos, dos discursos e dos simbolismos construídos e 

reproduzidos dentro de uma cultura.  

 
As instituições e as coerções objetivas não deixam de existir e se 
manifestar através da igreja, do estado, da família e outras 
macroestruturas, mas quando isso tem como principal meio os 
próprios agentes sociais, a linguagem e o pensamento, ora, a 
coerção e a legitimação da dominação através da violência simbólica 
se tornam muito mais arrasadoras. (BOURDIEU,1998, p.20) 

 

Em suma, as condições de dominação e domesticação do feminino não 

devem ser entendidas apenas pelas relações que conseguimos enxergar e medir, é 

de suma importância tratar a questão da subordinação das mulheres sob o ponto de 

vista das opressões simbólicas diárias, aquelas difíceis de serem extintas ou 

mapeadas. Ou seja, a violência que ocorre no discurso, nas pressões estéticas, nos 

códigos de conduta imposto às mulheres. Aquela invisível, mas cruel: a violência 

simbólica.  

Para Bourdieu (1989), a violência simbólica é dada através do poder 

simbólico que é o ''poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” 

(BOURDIEU, 1989, p. 7). Esse sistema de poder simbólico é responsável por 

produções simbólicas, que tem por função social e política, garantir e perpetuar a 

dominação de uma classe sobre a outra, é, então, o que Bourdieu (1989) define por 

violência simbólica.  

Por conseguinte, a violência simbólica de gênero está sedimentada nas 

produções artísticas, na linguagem, nos códigos de conduta da feminilidade, na 
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comunicação, nos filmes, livros e demais produções simbólicas que reforçam a 

dominação masculina, o normativo, os estereótipos e os preconceitos, sustentando 

e legitimando os demais tipos de violência de gênero, como a agressão física, 

moral, psicológica, emocional, institucional ou patrimonial que assolam as mulheres.  

 

 

2.2. O FEMININO CONSTRUÍDO: COMO A FEMINILIDADE É CONSTRUÍDA E 

PERFORMADA PELAS MULHERES E SUAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

  

         Em Profissões para mulheres e outros artigos feministas (2012), Virginia 

Woolf narra seus embates pessoais e de forma mais acentuada, a inquietação com 

o seu próprio gênero, as implicações do tido como ''feminino'' e seus estereótipos. 

O ''anjo do lar'', representa aqui na obra de Woolf, o fantasma da 

feminilidade.  Woolf questiona as características que lhe é imposta pelo simples fato 

de ser mulher. A feminilidade pressupõe a cordialidade, a passividade como 

características de todas as mulheres, tanto no modo de ser e agir, como nos ofícios 

destinado ao feminino. Segundo Woolf, seu fantasma da feminilidade se caracteriza 

como, 

 
Extremamente simpática. Imensamente encantadora. Totalmente 
altruísta. Excelente nas difíceis artes do convívio familiar. 
Sacrificava-se todos os dias. Se o almoço era frango, ela ficava com 
o pé; se havia ar encanado, era ali que ia se sentar – em suma, seu 
feitio era nunca ter opinião ou vontade própria, e preferia sempre 
concordar com as opiniões e vontades dos outros. E acima de tudo – 
nem preciso dizer – ela era pura. Sua pureza era tida como sua 
maior beleza – enrubescer era seu grande encanto. Naqueles dias – 
os últimos da rainha Vitória – toda casa tinha seu Anjo. 
(WOOLF, 2012, p.12) 
   

Em outras palavras, ''bela, recatada e do lar'' define a mulher anjo de Woolf e 

poderia se encaixar perfeitamente nos escritos da autora no ano de 1929, quando 

escreveu o Artigo de Profissões para Mulheres e batizou o termo. Contudo, a frase é 
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oriunda de uma matéria16 da Revista Veja de abril do ano de 2016, e gerou grande 

comoção e crítica nas redes sociais17. 

A notícia veiculada no caderno online da revista, descreve Marcela Temer 

como primeira dama do vice presidente do Brasil na conjuntura política da época, 

mencionando seus atributos como provedora do lar, mãe e esposa de sorte por ter 

um marido que, de acordo com a Veja, ''a paixão não arrefeceu com o tempo nem 

com a convulsão política que vive o país''. Para a mulher de um vice presidente do 

país, sobrou o papel coadjuvante e inessencial de suporte; a mãe-esposa recatada 

que usa vestidos ''abaixo do joelho'', já foi modelo e agora é o braço direito de seu 

marido. 

A feminilidade caricata e estereotipada é estampada em todo o corpo do 

texto, que se empenha em colocar o homem e a mulher em seus devidos lugares. 

Temer é descrito como um líder, atarefado, com relevância política e um ''homem de 

sorte'' por ter seu próprio ''anjo'', Marcela, que nas palavras do jornal, ''é uma vice-

primeira-dama do lar. Seus dias consistem em levar e trazer Michelzinho da escola, 

cuidar da casa, em São Paulo, e um pouco dela mesma também (nas últimas três 

semanas, foi duas vezes à dermatologista tratar da pele)''.  

A representação limitadora das mulheres, a feminilidade que reserva a 

passividade ao feminino, é contemporânea e ainda perpetuada em grandes veículos 

editoriais como a Veja, que segundo dados18 da ANER (Associação Nacional de 

Editores de Revistas) de 2012, é a revista semanal mais consumida no Brasil, foram 

cerca de 1.072.222 exemplares em circulação no mesmo ano.  

Se há quase 80 anos, Woolf tecia crítica ao arquétipo da mulher do lar, em 

2016, a tentativa de colocar a mulher na mesma posição limitada e antiquada gerou, 

como mencionado posteriormente, uma dura manifestação por parte das mulheres e 

                                                
16 Matéria com o título ''Marcela Temer: bela, recatada e do lar'' veiculada no site da Veja em 18 de 
Abril de 2016. Acessado em 11 de outubro de 2016. Disponivel em: 
<http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/> 
 

17 A matéria veiculada pela Veja despertou grande atividade nas redes sociais principalmente no 
Facebook e no Twitter. Muitas mulheres também escreveram textos criticando a revista em tom 
sarcástico e/ ou humorístico. Também foram criados diversos ''memes'' com a frase que foram 
amplamente compartilhados na época do ocorrido. Dados pesquisados no site da Revista Donna. 
Acessado em 11 de Outubro de 2016. <http://revistadonna.clicrbs.com.br/comportamento-2/bela-
recatada-e-do-lar-por-que-a-expressao-gerou-tanta-polemica-nas-redes-sociais/> 
 

18 Informações retiradas do site da ANER. Acessado em 11 de outubro de 2016. Disponível em 
<http://aner.org.br/perguntas-frequentes/> 
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jovens militantes feministas brasileiras, que através da internet, bom humor e 

ironia19 pressionaram a revista. 

Se os estereótipos de gênero conservadores da mulher cordial e do lar não 

representam, pelo menos, significativa parcela da população feminina, é curioso 

tentar entender de que forma essas representações ainda são relevantes e 

corriqueiras nos meios de comunicação e nos produtos culturais. Para isso, é 

preciso compreender como foi construída, performada e sedimentada a feminilidade 

nas mulheres e nas representações sociais femininas da mídia como um todo. Ou 

seja, de onde surgiu? o que é a feminilidade? como é mantido? quais são seus 

símbolos, valores e estereótipos? 

Em convergência com esses questionamentos, em O Segundo Sexo (1960), 

Beauvoir se pergunta sobre a origem da feminilidade em tom irônico, 

  
Será esta secretada pelos ovários? Ou estará congelada no fundo 
de um céu platônico? E bastará uma saia ruge-ruge para fazê-la 
descer à terra? (BEAUVOIR, 1960, p.7) 

 

Para a autora de o Segundo Sexo, a feminilidade é uma condição construída 

socialmente e imposta aos seres nascido do sexo feminino pela qual se define e 

marca um lugar da mulher na sociedade, diferenciando-se, assim, dos homens. 

Isto é, se ''ninguém nasce mulher: torna-se'' (BEAUVOIR, 1967, p.9) é porque 

a feminilidade, performada e aprendida socialmente, desempenha papel 

fundamental na sedimentação do que é o sujeito mulher e o que representa o 

feminino. Assim, 

 
Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a 
fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da 
civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 
castrado que qualificam de feminino (BEAUVOIR, 1960, p.9). 

 

 A feminilidade, portanto, não é secretada pelos ovários, trata-se de uma 

ferramenta inventada culturalmente que ajuda a constituir a subjetividade das 

mulheres, ao passo que dá-se como um código externo de condutas e regras sobre 

o  comportamento feminino. Em suma, a feminilidade é a castração do feminino, é  o 
                                                
19  Um dos destaques do ativismo online feminino contra a matéria da Veja em Abril de 2016, foi a  
criação do tumblr ''bela, recatada e do lar'' em que meninas de todo o Brasil mandaram fotos em 
situações não usuais e que contestam o ''lugar'' de mulher, segurando placas e questionando os 
padrões sociais. Tumblr disponível em <http://belarecatadaedolar.tumblr.com/> 
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resultado da submissão e da dominação histórica das mulheres. É, com efeito, o 

oposto de liberdade (BEAUVOIR, 1967)  

Desse modo, Beauvoir, em A experiência Vivida (1967), afirma que os 

códigos e limitações impostas pela feminilidade são aprendidas ainda na infância. 

De acordo com a autora, até os doze anos de idade, algumas meninas ainda se 

apresentam tão robustas quanto os meninos, manifestando as mesmas 

capacidades intelectuais, competindo e rivalizando com o sexo oposto em várias 

áreas. Porém, com o tempo, nenhuma delas escapa da socialização imposta pelas 

diversas instâncias da sociedade. Dessa forma, tratando das mulheres na infância, 

Beauvoir (1967) relata:  

 
Ela é então precocemente integrada no universo da seriedade; o 
sentido de sua importância ajudá-la-á a assumir sua feminilidade, 
mas a gratuidade feliz, a despreocupação infantil são-lhe recusadas. 
Mulher antes da idade, ela conhece cedo demais os limites que essa 
especificação impõe ao ser humano; chega adulta à adolescência, o 
que dá à sua história um caráter singular. A menina sobrecarregada 
de tarefas pode ser prematuramente escrava, condenada a uma 
existência sem alegria. (BEAUVOIR, 1967, p.27) 

 

Nesse sentido, Beauvoir (1967) ainda escreve que a boneca representa um 

dos vários elementos simbólicos que ajudam a socializar, construir e ensinar a 

feminilidade nas meninas. É importante ressaltar que os simbolismos, as produções 

e os elementos simbólicos, de acordo com Bourdieu (1989; 2012), são instrumentos 

de integração social e expressam como uma cultura encara e perpetua valores e 

aspectos normativos aos seus indivíduos, como por exemplo, atribuir a capacidade 

de cuidado e maternidade como aspectos inerentes a todas mulheres.  

De acordo com Beauvoir (1967), para as meninas, a boneca não é apenas 

um brinquedo ou ''somente seu duplo: é também seu filho'' (BEAUVOIR, 1967, 

p.24). e dessa forma, assumem o papel de mães, confía-se a boneca, educam, 

punem e exercem sua autoridade em relação ao ''filho'' de brinquedo, afirmando 

assim a ideia de que o cuidado dos filhos e a maternidade são vocações naturais, 

papéis inerentes às mulheres. Nesse sentido, Beauvoir (1967) aponta que não 

existe 

 
[...] algum "instinto materno" inato e misterioso. A menina constata 
que o cuidado das crianças cabe à mãe, é o que lhe ensinam; 
relatos ouvidos, livros lidos, toda a sua pequena experiência o 
conforma; encorajam-na a encantar-se com essas riquezas futuras, 
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dão-lhe bonecas para que tais riquezas assumam desde logo um 
aspecto tangível. Sua "vocação" é-lhe imperiosamente ditada.  
(BEAUVOIR, 1967, p.24) 

 

De forma sintetizada, a feminilidade é construída através de símbolos e 

produções simbólicas (BOURDIEU, 1989). Segundo os estudos de Beauvoir (1967), 

ainda na infância, as meninas absorvem condutas referente à feminilidade através 

da família, da escola e dos produtos culturais. Isto é, nos primeiros anos de vida a 

diferença entre os gêneros é imposta por meio da feminilidade. As meninas 

começam a construir suas identidades de acordo com os princípios esperados da 

''essência feminina'' (BEAUVOIR, 1960).  

É por intermédio das representações, dos conhecimentos do senso comum, 

da mídia, do consumo, dos brinquedos rosas, das bonecas, das saias, dos 

estereótipos das princesas, da maternidade e suas delicadezas, que se constrói e 

vivencia a feminilidade desde tenra idade. Ela não é natural, mas imposta 

(BEAUVOIR, 1967) de diversas formas dentro de uma cultura.  

Dando sequência a essas questões, o próximo capítulo destina-se a entender 

mais profundamente como a feminilidade e as questões de gênero se dão na 

infância, assim como se propõe a refletir sobre o infantil, sobre as meninas e as 

representações sociais destinadas à elas.  
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3. O INFANTIL 
  

 As crianças, todas as crianças, transportam o peso da sociedade 
que os adultos lhes legam, mas fazem-no com a leveza da 
renovação e o sentido de que tudo é de novo possível. 
(SARMENTO, 2003, p.2) 

 

Neste capítulo, através de um breve histórico, pretende-se entender como 

surgiu o conceito e a recente preocupação com a infância. Em um segundo 

momento, é articulada uma reflexão acerca de como os estereótipos de gênero são 

aprendidos e performados na infância e nos diferentes âmbitos e instâncias da 

sociedade - da família as narrativas comunicacionais que consumimos.  
 

 

3.1. O QUE É A INFÂNCIA?  

 

         Em 2012, o Congresso Nacional, motivado pela iniciativa da Organização das 

Nações Unidas – ONU, instituiu o Dia Internacional da Menina. O projeto de lei N.º 

4.561 é uma tentativa de chamar atenção à infância, e principalmente, aos 

problemas que as meninas brasileiras passam, desde o trabalho infantil, violência 

sexual, a gravidez precoce.  

 O decreto reserva o dia 11 de outubro para reflexão e mobilização acerca da 

realidade das meninas brasileiras, com intuito de ''dar visibilidade a milhões de 

meninas que vivem em situação de vulnerabilidade e sem acesso à educação''.20 

Originalmente, a data foi uma das propostas da campanha ''Por ser Menina'' 

(''Because I Am a Girl'') criada pela organização não-governamental, Plan 

International, em 2011.  A iniciativa ainda existe e consiste em uma ação global para 

alertar sobre a realidade de violência e preconceito, vivida por meninas em todo o 

mundo, além disso, desenvolve projetos e políticas públicas a fim de garantir os 

direitos das meninas. No Brasil, a ONG realizou uma pesquisa21 com  1.700 

crianças brasileiras de 6 a 14 anos nas cinco regiões do Brasil, e constatou diversas 

                                                
20 Trecho do decreto retirado do site da Câmera dos Deputados, disponível no link: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1035818.pdf> 
21 As informações da pesquisa  "Crescendo entre direitos e violências'', realizada pela Plan 
International, foram retiradas e estão disponíveis em: 
<https://catraquinha.catracalivre.com.br/geral/defender/indicacao/dia-internacional-da-menina-
entenda-por-que-essa-data-existe/> 
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problemáticas, como por exemplo, cerca de 13,7% das meninas entrevistadas 

trabalham ou já trabalharam alguma vez na vida.  

Assim, tendo notado situações similares em todo o mundo, a Plan 

Internacional, aliada à ONU, criou o Dia Internacional da Menina como um símbolo 

de preocupação com a infância e principalmente, acerca do desenvolvimento e 

saúde das meninas de todo o planeta. Entretanto, o cuidado com as crianças e a 

infância, que é um período de vulnerabilidade e formação identitária do ser humano, 

nem sempre existiu. Pelo contrário, é um tema, relativamente, recente. Isto é, o 

próprio termo e conceito de infância fora criado e discutido mais amplamente 

apenas depois do séc XIX. 

Dessa forma, demorou para que a infância virasse objeto de estudo das 

Ciências Sociais e Humanas. Por muito tempo, o infantil e a história da educação 

configuravam-se como áreas de pesquisa diferentes e inconciliáveis (ÀRIES, 2006), 

assim como, era quase inexistente o entendimento da criança como sujeito 

histórico, detentor de direitos e criador de narrativas e significados.  
 

A busca pela interpretação das representações infantis de mundo é 
objeto de estudo relativamente novo, que vem objetivando entender 
o complexo e multifacetado processo de construção social da 
infância e o papel que a escola vem desempenhando diante desta 
invenção da modernidade. (NASCIMENTO; BRANCHER; OLIVEIRA, 
2008, p.5) 

 

Portanto, a infância, tal como entendemos atualmente, é uma ideia moderna 

socialmente construída. Ao longo da história, as crianças foram consideradas e 

entendidas de formas muito distintas. É o que Faria (1997, p.9) afirma, “a criança 

será percebida pela sociedade de forma diversificada ao longo dos tempos, 

conforme as determinações das relações de produção vigentes em cada época” 

 Durante parte da Idade Média, as crianças eram vistas como seres simplórios 

e apenas biológicos, sem muita autonomia ou status social (SARMENTO, 2003). O 

sentimento de infância era inexistente. As crianças eram tratados como adultos de 

tamanho pequeno. De acordo com a obra de Àries (2006), um dos principais 

estudiosos sobre a história da infância, a partir dos 7 anos, as crianças da Idade 

Média eram enviadas a outras famílias para prestarem serviço doméstico. É 

importante salientar que nesse processo, não havia distinção de classe social, nem 
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de gênero. O trabalho doméstico, diferentemente da contemporaneidade, não era 

depreciado ou desvalorizado socialmente.  

As crianças aprendiam pela prática, não com os pais, mas sim, com os 

senhores de outras famílias. Ou seja, “era através do serviço que o mestre 

transmitia a uma criança não a seu filho, mas ao filho de outro homem, a bagagem 

de conhecimentos, a experiência prática e o valor humano que pudesse possuir” 

(ÀRIES, 2006, p.156). 

Em contrapartida, com a transição do feudalismo para o capitalismo, assim 

como o surgimento do Iluminismo e da constituição dos estados laicos, a infância 

começou a ser pensada e moldada de forma mais similar ao que temos atualmente. 

Ou seja, através da mudança das formas de produção e trabalho, houve também, 

profunda alteração na organização familiar. Ainda assim, era comum as crianças 

servirem como mão de obra nos mais diversos serviços, seja no campo ou nas 

cidades. 

Se, hoje em dia, há diversas instância como a ONU - a exemplo da criação 

do Dia das Meninas citado anteriormente -  que lutam contra o trabalho infantil, a 

partir do século XVIII, com a ascensão das indústrias e da demanda de mercado, as 

crianças de classes sociais baixas trabalhavam ainda mais com grandes cargas 

horárias a fim de contribuir com a renda familiar. 

 Segundo Àries (2006), as classes populares até tinham acesso ao ensino 

primário, contudo, o estudo consistia em um ciclo de curta duração com o único 

propósito; formar trabalhadores. As mãos pequenas das crianças eram vistas como 

vantagem no trabalho fabril, decorrente disso, muitas delas morriam ou perdiam 

partes dos corpos dentro das máquinas.  

Comparando esses dois momentos da história, evidencia-se a mudança 

radical na percepção da infância e dos direitos das crianças. Essa transição ocorreu 

principalmente pela construção da ideia de infância na modernidade. Dessa forma, a 

institucionalização do conceito de infância foi o produto de diversos fatores. De 

acordo com Sarmento (2003), o principal, entre eles, foi o surgimento de instituições 

públicas de socialização, como as escolas.  

Com efeito, a escola foi um ponto decisivo na construção social da infância, 

uma vez que a partir de sua criação, em meados do Séc. XVII, o Estado garantiu a 

dispensa do trabalho para uma parcela mais jovem da população; em um primeiro 

momento, apenas para meninos de famílias abastadas.  
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Posteriormente, com a expansão da escola pública e a conquista da 

educação infantil obrigatória, o direito de estudar foi difundido para as outras 

classes, institucionalizando de vez o conceito da infância por meio da educação 

(SARMENTO, 2003).  

Isto é, diferentemente da Idade Média, havia sido criado por lei, uma 

separação visível entre crianças e adultos; as crianças, agora, passavam um 

período de seus dias nas escolas, desenvolviam saberes e conhecimentos 

específicos para sua formação, assim como, tinham os próprios deveres e 

exigências a cumprirem em prol do aprendizado.  

Criou-se, então, uma cultura escolar; uma cultura da infância, determinando 

um espaço simbólico para as crianças na ordem da sociedade e da cultura. Nas 

palavras de Sarmento (2003),  

 
Deu-se, assim, a “institucionalização educativa da infância” 
(Ramirez, 1991), pela separação formal e protegida pelo Estado das 
crianças face aos adultos [...] são também modos de inculcação de 
uma epistemologia (a inerente à cultura escolar), de um saber 
homogeneizado (o da ciência normal), o de uma ética (a do esforço) 
e a de uma disciplina mental e corporal (Foucault, 1993).   
(p. 4) 

 

 Nesse sentido, com a percepção da infância como uma fase distinta e 

peculiar da vida de um ser humano, houve, a partir do Séc. XX, uma crescente 

produção de conhecimento e saberes sobre a criança; a exemplo das áreas de 

estudo como a Pedagogia, Psicologia e Pediatria, que influenciaram e 

determinaram, de forma incisiva, as condições simbólicas de normalidade ou 

anormalidade referente à infância, assim como, o espaço da criança na família e na 

escola., 

 
[...] a modernidade operou também a elaboração de um conjunto de 
procedimentos configuradores da administração simbólica da 
infância. Trata-se de um certo número de normas, atitudes 
procedimentais e prescrições nem sempre passadas expressamente 
à escrita ou formalizadas, mas que condicionam e constrangem a 
vida das crianças na sociedade. (Sarmento, 2003, p.5). 
 

 
 É certo dizer então, que, a universalização das escolas, a ascensão do 

conceito e dos conhecimentos sobre a infância, foram processos que aconteceram 
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simultaneamente com a criação de normas sociais, que determinaram o lugar da 

criança no seio familiar e na ordem da cultura. (SARMENTO, 2003).  

Há, por extensão, em tese, espaços e produtos pertencentes à infância e 

outros, apenas a vida adulta. Por exemplo, atualmente, temos produções culturais 

para o público infantil - desenhos como a Peppa Pig e a Galinha Pintadinha - ao 

passo que alguns produtos possuem classificação indicativa por idade - em geral, 

filmes de ação como Kill Bill ou 007 -  o mesmo acontece com estabelecimentos, 

divididos entre aqueles em que crianças podem frequentar ou não, etc. 

Essas determinações além de serem reconhecidas socialmente, são 

reguladas pelo estado. É o caso da classificação indicativa de filmes, livros e series 

determinada pela Coordenação de Classificação Indicativa (Concid), segmento do 

Departamento de Políticas de Justiça do estado brasileiro.  

A Concid, através de comissões com diversos profissionais especializados, 

analisa produtos culturais de acordo com três grandes pilares - sexo, violência e 

drogas - por serem considerados temas inadequados para crianças e adolescentes. 

Assim, depois do processo de avaliação, é atribuído a classificação indicativa 

pertinente ao produto em questão. As classificações são divididas entre livre, 

maiores de 10 anos, maiores de 12 anos, maiores de 14 anos, maiores de 16 anos 

e finalmente, maiores de 18 anos22. 

Com o foco apenas na infância, criou-se também espaços, instituições e 

estatutos dedicados a proteção a essa parcela vulnerável da população. No 

contexto do Brasil, temos o ECA23 - Estatuto da Criança e do Adolescente - que pela 

lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, foi instituído no país um conjunto de decretos 

que visam proteger a vida e a saúde da criança brasileira. 

 Assim, segundo o Art.4º da lei presente no estatuto, ''é dever da família, da 

comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária''.  

                                                
22 Informações retiradas do site da Justiça Federal. Disponível em <http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/classificacao> . Acessado em 16 de nov. de 2016. 
23 O artigo da lei que define o ECA pode ser encontrado no link 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acessado em 15 de nov. de 2016. 
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O ECA representou, na época, um grande avanço social dos direitos 

humanos no Brasil, definindo a infância e a adolescência - de acordo com a lei, são 

crianças, pessoas de 0 a 12 anos, e adolescentes, dos 13 aos 18 anos - assim 

como, assegurou a proteção da criança em várias instâncias, como em relação ao 

trabalho infantil e a violência sexual.  

Em termos globais, há organizações como a UNICEF, a OIT e a OMS, que 

segundo Sarmento (2003), além de cuidar dos direitos das crianças mundialmente, 

são exemplos de como os esforços para criar regras e normas para a infância, 

também fez surgir o que o autor chama de ''infância global'', que diz respeito a um 

conceito e um plano de uma infância normativa por parte das instituições da 

sociedade.  

Dessa maneira, Sarmento ainda pontua que tais tentativas de 

homogeneização, normalização e proteção da infância, não foram capazes de  

extinguir a desigualdade referente a classe social, etnia, localização geográfica, ou 

principalmente, a desigualdade de gênero presente entre as crianças. Afinal, ''há 

várias infâncias dentro da infância global, e a desigualdade é o outro lado da 

condição social da infância contemporânea''. (SARMENTO, 2003, p.6) 

Sobre as diversas infâncias e a forma que se processa as desigualdades 

sociais, trataremos no próximo tópico, como as distinções de gênero são 

aprendidas, performadas e reproduzidas ainda na infância e nos produtos culturais e 

midiáticos destinados à elas. 

 

3.2. A INFÂNCIA COMO PERÍODO DE FORMAÇÃO IDENTITÁRIA: GÊNERO 

COMO FORMA DE APRENDIZADO NA ESCOLA, FAMÍLIA, MÍDIA E CONSUMO  

 

 ''O sonho de toda menina é tornar-se uma princesa'',  de acordo com uma 

matéria24 do Estadão, a frase é um dos motes que regem a Escola de Princesas, 

criada em Minas Gerais. A Escola foi fundada em 2013, pela psicopedagoga 

Nathalia de Mesquita. As principais atividades do estabelecimento duram cerca de 3 

meses, e consiste em ensinar meninas sobre bons modos, beleza, delicadeza, 

vaidade e comportamento. Por exemplo, a atividade ''Chá das princesas'' (figura 6), 
                                                
24 A matéria intitulada ''Escola de Princesas ensina etiqueta, culinária e organização de casa a 
meninas de 4 anos'' está disponível no caderno online do Estadão. No seguinte link 
<http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,escola-de-princesas-ensina-etiqueta-culinaria-
e-organizacao-de-casa-a-meninas-de-4-a-15-anos,10000081544> Acesso em: 4 de nov. de 2016. 



53 
 

 

é um momento em que as crianças, vestidas com coroas e roupas rosas, aprendem 

regras de etiqueta, como se portarem a mesa, não colocarem os braços nas mesas, 

comer silenciosamente, não falar alto, entre outras regras.  

 

Figura 6 - ''Chá das princesas'' na Escola de Princesas, em MG 

  
Como ser delicada, vaidosa, além de etiqueta e bons modos são alguns dos assuntos ensinados nas 
Escola de Princesas em Minas Gerais. Fonte: Estadão. Disponível em: 
<http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,escola-de-princesas-ensina-etiqueta-culinaria-
e-organizacao-de-casa-a-meninas-de-4-a-15-anos,10000081544> Acesso em 4 de nov de 2016.  

 

Segundo o Estadão, a Escola de Princesas que já possui 3 filiais em Minas 

Gerais causou grande revolta nas redes sociais, sendo acusada de reproduzir 

machismo e impor estereótipos nocivos as meninas. De fato, se de acordo com 

Beauvoir (1960), não existe uma essência feminina, ao passo que nenhuma 

característica social é inerente ao ser humano, mas sim um processo de construção, 

é evidente perceber que a premissa que o sonho de toda menina é, naturalmente, 

ser uma princesa, possui muitas falhas.  

O estereótipo das princesas, assim como os contos de fadas, são populares 

ao redor do mundo. Sobretudo, através das adaptações feitas pelos Estúdios Walt 

Disney dos contos e lendas para o cinema, o ideário das princesas e as 

características da feminilidade atreladas à elas, fazem parte da cultura pop, do 

imaginário social e da construção identitária da sociedade, e principalmente das 

crianças.  

Desse modo, para entender como tais paradigmas de gênero são 

performados e aprendidos através dos produtos culturais, das interações no seio 

famíliar e da vivência escolar e assim, contribuem na construção identitária das 
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crianças, primeiramente, é necessário conceituar o termo identidade.  Afinal, o que é 

identidade?     

  Identidade é um conceito complexo estudado e teorizado por diferentes 

estudiosos ao longo dos anos, entre eles, Zygmunt Bauman, Homi Bhabha, Stuart 

Hall, Martín Barbero. No entanto, é, principalmente, sob a luz de Hall (1996) que 

definiremos brevemente o conceito de identidade. Segundo o autor, que traz uma 

perspectiva dos estudos culturais britânicos, a identidade deve ser compreendida 

como um processo de formação cultural, isto é, é a partir do sentimento de 

pertencimento a uma determinada cultura, que os indivíduos e grupos constroem 

suas identidades culturais. Portanto, trata-se de aprendizado, construção, 

assimilação, e não de uma essência inerente aos seres humanos.  

O sentimento de identidade é um produto da cultura, da história e das 

interações sociais, por isso, não é estático ou definitivo. Pelo contrário, sofre 

profundas transformações de acordo com a mudança das práticas sociais de 

determinada sociedade, as quais os movimentos sociais - como o feminista - 

contribuíram e contribuem de forma significativa nas últimas décadas.  

É o que Louro (2008), em convergência com as ideias de Hall, cita como 

''uma nova política cultural, a política de identidades'' (p.20) em que movimentos de 

contracultura, não se identificando com as representações sociais normativas, 

reivindicam o que é tido como natural, ao passo que lutam por mais espaço e 

constroem novas narrativas sobre si mesmo.  

Em síntese, Hall, no artigo Identidade Cultural e Diáspora veiculado na 

revista Iphan, define o conceito de identidade da seguinte maneira:     

 
As identidades culturais são pontos de identificação, os 
pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior 
dos discursos da cultura e história. Não uma essência, mas 
um posicionamento. Donde haver sempre uma política da 
identidade, uma política de posição, que não conta com 
nenhuma garantia absoluta numa lei de origem sem 
problemas, transcendental (HALL, 1996 p. 70). 
 
 

 Através dessa lógica e se atendo ao tema do presente capítulo, é possível 

inferir que a construção do sentimento de identidade nas crianças está 

intrinsecamente atrelada aos valores da sociedade, a cultura e ao meio o qual elas 

estão inseridas, sendo a mídia, a escola e a família partes fundamentais dessas 
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instâncias culturais que formam as identidades e a identidades de gênero na 

infância, refletindo-se posteriormente na vida adulta.  
 
Gênero e sexualidade são construídos através de inúmeras 
aprendizagens e práticas,empreendidas por um conjunto inesgotável 
de instâncias sociais e culturais, de modo explícito ou dissimulado, 
num processo sempre inacabado. (LOURO, 2008, p.17) 
 

  

Ao tratarmos das construções de identidades de gênero de forma mais 

aprofundada, é importante entender o termo e o que ele implica. Louro, em Um 

corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria queer (2013), define gênero 

como a construção social do sexo biológico, este último representado, 

simploriamente, pelos macho (XY) e fêmea (XX).  

A autora está alicerçada nos estudos da filósofa Judith Butler para afirmar 

que as identidades de gênero, feminino e masculino, são socialmente constituídas e 

representam formas de organização e hierarquização da sociedade, levando em 

conta as diferenças biologicamente notórias entre os sexos. É o que Bourdieu 

escreve em a Dominação Masculina (2012), ''a definição social dos órgãos sexuais, 

longe de ser um simples registro de propriedades naturais, diretamente expostas à 

percepção, é produto de uma construção efetuada à custa de uma série de escolhas 

orientadas, ou melhor, através da acentuação de certas diferenças, ou do 

obscurecimento de certas semelhanças.'' (p.23) 

É a partir disso que se marca as posições de normalidade e anormalidade 

reproduzidas e reiteradas na cultura de um povo, nos produtos culturais, na mídia, 

na política, dentro das famílias e também nas escolas. Assim, a ideia de 

normatividade e os estereótipos de gênero são absorvidos ainda na infância. Nesse 

sentido, em Educação e Docência (2011), Louro conta que no Brasil: 
 
[...] ao longo de sua história, foi sendo produzida uma norma a partir 
do homem branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão. 
Essa é nossa identidade referência, a identidade que não precisa ser 
mencionada porque é suposta, está subentendida. Por isso os 
“outros”, os sujeitos “diferentes”, os “alternativos” ou os 
“problemáticos” serão, em princípio, as mulheres [...] (LOURO, 2011, 
p.65)  

 

  A identificação com um determinado gênero está atrelada a ideia e a 

convicção do ''ser'' masculino ou feminino de acordo com os atributos, 

comportamentos, papéis sociais e condutas socialmente estabelecidas para cada 
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um. Portanto, identificar-se e ser socializado como uma mulher, implica, de forma 

geral, em experienciar, desde a infância, a condição do outro, do inessencial. É 

estar a mercê das marcações de gênero e das limitações socialmente atribuídas ao 

feminino. É vivenciar, constantemente, a diferença de possibilidades e 

oportunidades de ser e ter em relação aos homens. Essa diferença ''não é natural, 

mas sim naturalizada. A diferença é produzida através de processos discursivos e 

culturais. A diferença é ensinada'' (LOURO, 2008, p.22) 

 Sendo a diferença entre os gêneros construída e ensinada ao longo da 

história, a família, a igreja, a escola, as instituições legais e médicas são exemplos 

importantes de instâncias sociais responsáveis por esse processo de formação e 

distinção entre homens e mulheres, meninos e meninas (LOURO, 2008). Todavia, é 

limitado atribuir a função de formação das identidades, dos papéis e das vivências 

gênero apenas a esses espaços tradicionais de aprendizado - como a escola e a 

família - uma vez que, uma porção de outras instituições, lugares e instâncias 

sociais também ensinam e reproduzem paradigmas de gênero para as crianças.  

Em uma sociedade moderna, capitalista e informatizada, as narrativas 

comunicacionais e do consumo também atuam como agências socializadoras e 

formadoras de saberes. Juntamente com a escola, dividem o papel pedagógico de 

compartilhar e sedimentar conhecimentos de diversas naturezas - gênero e 

sexualidade estão inclusos (BACCEGA, 2004; BARBERO, 2014). Em convergência 

com esses pensamentos, Louro (2008) diz: 

 
Família, escola, igreja, instituições legais e médicas mantêm-se, por 
certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo. Por 
muito tempo, suas orientações e ensinamentos pareceram 
absolutos, quase soberanos. Mas como esquecer, especialmente na 
contemporaneidade, a sedução e o impacto da mídia, das novelas e 
da publicidade, das revistas e da internet, dos sites de 
relacionamento e dos blogs? Como esquecer o cinema e a televisão, 
os shopping centers ou a música popular? 
(LOURO, 2008, p.) 

 

 A fim de tentar melhor compreender como o gênero e as condutas 

normativas são construídas e performadas na infância, é essencial atentar-se em 

como a mídia, os produtos culturais e o consumo, através de suas representações, 

fazem parte da construção identitária das crianças, e principalmente, na formação 

das meninas.  
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Para Bauman (2001), na sociedade líquido-moderna em que estamos 

inseridos, as identidades são construídas através do consumo, pois, “a dependência 

de consumidor - a dependência universal das compras - é condição sine qua non da 

liberdade de ser diferente, de ter identidade” (BAUMAN, 2001, p. 98).  

Nesse sentido, Keller (2014) refere-se ao discurso da publicidade como ''uma 

das mais importantes formas de opressão e regulação das construções identitárias'' 

e alega que o consumo ''designa papéis aos sujeitos, de forma a não respeitar a 

liberdade de opção por determinada representação de gênero'' (p.5). Isto é, para o 

autor, o consumo desempenha uma função social de normatização e padronização 

de identidades hegemônicas, quase sempre, excluindo ou deixando de lado 

vivências alternas e plurais.  

As atribuições das cores azul e rosa como sendo de menino ou de menina, 

são, por exemplos, casos de como o discurso publicitário e o consumo através da 

indústria de brinquedos e itens para a infância, normatizam e criam padrões de 

gênero. É o que afirma Keller (2014),  

 
O consumo de objetos das cores rosa ou azul ajuda a constituir uma 
representação normativa do gênero, pouco importando a função 
prática do objeto, mas com foco na questão simbólica atrelada à cor. 
A representação normativa dos gêneros reforça um texto de 
estratégias metafóricas e metonímicas, deslocado, predeterminado, 
agressivo e que cria oposições discriminatórias. 
(p.7) 

 

De fato, não é preciso recorrer a grandes pesquisas para verificar como 

esses estereótipos estão presentes no dia a dia das pessoas e nos produtos 

infantis. A forma com que as lojas, os mercados e os brinquedos infantis dividem 

meninas e meninos por cores, atribuindo adjetivos e características diferentes a 

elas, é bastante recorrente, e as crianças, são sensíveis a essas dicotomias. 

(SARMENTO, 2003; LINN, 2006) 

Além dos brinquedos e roupas, a indústria alimentícia também utiliza-se dos 

arquétipos de gêneros para vender. É o caso da marca de chocolate Kinder Ovo, 

que em 2013, lançou uma linha de chocolates para a páscoa em que dividia os 

produtos em rosa e azul, para meninas e meninos, respectivamente. (figura 7) 

Segundo o site de notícias G1, a empresa foi acusada de sexismo e duramente 

criticada nas redes sociais.  
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Figura 7 - Kinder Ovo e a distinção de chocolate por gênero 

  
Kinder Ovo de páscoa dividido entre rosa e azul, para meninas e meninos. Fonte: G1. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2013/03/apos-ser-chamado-de-sexista-
kinder-ovo-diz-respeitar-diferentes-opinioes.html> Acessado em: 4 de nov. de 2016.   
 

A fim de questionar esse binarismo, o consumo exacerbado e a padronização 

dos produtos voltados às crianças, a artista sul coreana Jeong Me Yoon, 

desenvolveu o ''The Pink and Blue Project ''. O projeto, através de uma mostra 

fotográfica, registrou os quartos de meninas e meninos escancarando a diferença 

entre a infância e os produtos destinados aos dois gêneros, ainda enquanto bebês 

(figura 8).  

 

Figura 8 - ''The Pink and Blue Project'' 

 
Fonte: download do site Slate. Disponível em 
<http://www.slate.com/blogs/behold/2013/04/09/jeongmee_yoon_the_pink_and_blue_project_examin
es_the_gender_specific_marketing.html> Acessado em: 19 de nov de 2016.  
 

Além da diferença nas cores, através de outras imagens do projeto, é 

possível perceber a distinção entre os tipos de brinquedos. Para as meninas, os 

principais brinquedos são bonecas, roupas de fadas, livros das princesas da Disney, 
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enfeites, itens de cozinha e demais produtos referentes à beleza e à vaidade, como 

maquiagens, espelhos e escovas (figura 9). Poucos ou nenhum dos itens remetem a 

brinquedos que estimulam a agilidade, a capacidade lógica ou criativa da criança.  

 

Figura 9 - ''The pink project'' 

 
A foto mostra o quarto de uma das meninas do projeto. Na imagem é possível perceber vários itens  
relacionados a beleza, vaidade e aos afazeres domésticos. Fonte: download do site Slate. Disponível 
em<http://www.slate.com/blogs/behold/2013/04/09/jeongmee_yoon_the_pink_and_blue_project_exa
mines_the_gender_specific_marketing.html> Acessado em: 19 de nov de 2016.  
 

 
É notável que, comumente, a divisão dos gêneros dos produtos de consumo 

voltados à infância, estimulam diferentemente meninos e meninas, de forma 

simbólica, discursiva e prática (KELLER, 2014).  

Geralmente, como visto no ''The Pink Project'',  para as meninas é reservado 

produtos que determinam um lugar relacionado a feminilidade, a vaidade, a beleza, 

e a maternidade, que remetem a atividades do lar ou profissões tidas como 

femininas.  

 
Para indicar os sujeitos diferentes, são mobilizados marcadores 
simbólicos, materiais e sociais. Há lugares, falas, gestos, profissões, 
atividades, sentimentos sobre os quais se costuma dizer que são de 
mulher e não de homens.(LOURO, 2011, p.65) 

 

 Assim, o consumo e o marketing infantil, de acordo com LINN (2006) podem 

trazer consequências a longo prazo para a formação das crianças e principalmente, 

das meninas. A autora de Crianças do consumo: a infância roubada, discorre sobre 

como a cultura comercial pode influenciar além da preferência por comida ou 
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escolha de roupa, mas pontos essenciais na construção identitária de um ser 

humano; como a auto-estima, a auto-representação e a ideia de valor próprio.  

LINN (2006) relata que até, aproximadamente, os 8 anos de idade, as 

crianças são extremamente sensíveis aos discursos publicitários e aos valores 

sociais transmitidos por esses produtos de comunicação, não sabendo distinguir 

adequadamente a propaganda da realidade. 

Sobre a influência dos produtos comunicacionais, a pesquisa realizada 

através da organização britânica Girlguiding25, aponta que meninas de 7 anos de 

idade dizem se sentir pressionadas para ter uma aparência e corpo ''perfeito''. O 

relatório conta com os dados de mais de 1.600 garotas entrevistadas. A pesquisa 

também mostra que cerca de 29% das meninas entre 7 e 8 anos e 41% das que 

têm entre 9 e 10 anos, concordam que as mulheres são mais valorizadas e julgadas 

pela forma que aparentam, do que por habilidades criativas ou intelectuais.  

Uma das justificativas apresentadas no site da Girlguiding sobre os 

resultados, afirma que essa cobrança por parte das próprias crianças vêm, de forma 

significativa, das representações problemáticas do feminino nos produtos de 

consumo e principalmente, do discurso midiático sexista e normativo que permeiam 

a indústria cultural de todo o globo.  

De fato, muitos produtos midiáticos reforçam os estereótipos de gênero. É o 

caso do programa televisivo norte americano, chamado em português, ''Pequenas 

Misses''. O reality show é transmitido pelo canal Discovery Home&Health, e mostra 

o cotidiano dos concursos de beleza infantis nos Estados Unidos, assim como a 

vida das participantes, que com menos de 10 anos, são submetidas a 

procedimentos estéticos, como bronzeamento artificial e uso de maquiagens e 

perucas. (Figura 10)  

 

                                                
25 Os resultados das pesquisas foram retirados do site oficial da Girlguiding e podem ser consultados 
pelo link: https://www.girlguiding.org.uk/. Acessado em 7 de nov de 2016.  
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Figura 10 - Cena de ''Pequenas Misses'' 

 
Cena de Pequenas Misses transmitido pela Discovery Home&Health. O programa acompanha a vida 
das crianças que participam de concursos de beleza nos Estados Unidos. Fonte: download do site 
Primeira Infância. Disponível em <http://primeirainfancia.org.br/pequenas-misses/> Acessado em: 19 
de nov de 2016.  
 

 É importante frisar que ao passo que os discursos midiáticos podem ser 

agentes de normatização e reprodução de identidades de gênero sexistas e 

limitadoras (KELLER, 2014) o consumo e a mídia também possuem a possibilidade 

de garantir uma comunicação mais igualitária, visando ampliar a diversidade e a 

pluralidade das representações femininas na infância e nas diversas instâncias 

culturais e sociais. Nas palavras de Keller (2014), 

 
O consumo também consegue estabelecer novas possibilidades 
representativas e, portanto, ampliando os conceitos de regulação do 
marco social. Assim, o fato do mercado de consumo conseguir 
retratar novos formatos de aquisição simbólica além do padrão 
azul/rosa, é também uma oportunidade de criar discursos 
elucidativos sobre as identidades de gênero não normativas, 
flexibilizadas e fragmentadas (KELLER, 2014, p. 9) 

  

 Nesse sentido, é cada vez mais comum esforços para ampliar a possibilidade 

e a pluralidade discursiva, tanto nos produtos de consumo - brinquedos, roupas, etc 

- como em diversos segmentos da mídia, desde os livros infantis a programas e 

filmes voltados para uma infância mais sadia.  

Podemos, assim, incluir alguns exemplos, entre eles, o projeto Tree Change 

Dolls criado pela australiana Sonia Singh. Com o objetivo de combater os padrões 

irreais e hiperssexualizados das principais bonecas presentes no mercado - como a 

Barbie e a Bratz - Singh transformou algumas delas ao dar uma aparência mais 

infantil e natural.  
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Diferentemente de Pequenas Misses, a proposta do Tree Changes Dolls é 

representar a infância de forma não sexualizada, e sim, mais honesta e adequada. 

Distanciando as crianças das pressões estéticas presentes no mundo adulto, como 

a necessidade de maquiagens e produtos artificiais de beleza. (Figura 11) 

 

Figura 11 - Projeto Tree Change Dolls 

 
Antes e depois de uma boneca comercial ''Bratz'' passar pelo projeto Tree Change Dolls. A 
maquiagem excessiva é substituída por uma expressão mais natural e infantil. Fonte: Hypeness. 
Disponível em: <http://www.hypeness.com.br/2016/06/mae-modifica-bonecas-da-filha-para-lhes-dar-
uma-aparencia-mais-infantil-e-natural/>   Acessado em 29 de set. de 2016. 
 

É também sob o discurso de valorizar a infância e empoderar meninas, que a 

Maurício de Sousa produções, maior produtora de conteúdo infantil do Brasil e  

criadora dos gibis da Turma da Mônica, lançou o projeto ''Donas da Rua'' com o 

lema ''Seja sua própria heroína'' (Figura 12).  

 

Figura 12- Campanha Donas da Rua da Turma da Mônica 
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''Seja sua própria heroína'' é o lema da campanha que incentiva o protagonismo feminino na infância. 
Fonte: site da Turma da Mônica. Disponível em 
<http://turmadamonica.uol.com.br/donasdarua/projeto.php> 
 

Segundo o editorial da campanha presente no site26, o #DonasDaRua, que 

possui apoio da ONU Mulheres, tem como objetivo central produzir e concentrar 

conteúdos, entre tirinhas, histórias e depoimentos que estimulem o empoderamento 

feminino e ajudem a exercitar o direito das meninas de escolher o próprio futuro.   

Logo, de acordo com a justificativa oficial presente no portal da Turma da 

Mônica, a campanha pretende utilizar da ''influência de seus personagens para 

continuar transmitindo mensagens positivas, incentivando o respeito e a igualdade 

de oportunidades para todas as crianças.''  

A personagem principal, Mônica, tornou-se em 2007, a embaixadora do 

Unicef e defende os direitos das crianças e dos adolescentes. Desde sua criação 

por Maurício de Sousa em 1963, ela representa um marco importante no 

protagonismo feminino dentro dos produtos literários infantis do país. Já em sua 

primeira aparição (figura 13) se mostra com muita personalidade, contrariando o 

personagem masculino, Cebolinha, que na época era protagonista da tira em 

questão.  

 
Figura 13 - Primeira aparição da Mônica, em 1963 

 
Fonte: site de notícia g1. Disponível em <http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/03/todo-mundo-
tem-um-momento-monica-diz-mauricio-de-sousa.html> 
 
  

                                                
26 Informações e citação retiradas do site oficial da campanha Donas da Rua, disponível no link: 
http://turmadamonica.uol.com.br/donasdarua/.  
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 De forma geral, personagens como a Mônica e campanhas como o ''Donas 

da Rua'', que estimulam o protagonismo feminino, ainda são escassas ou pontuais 

tendo em vista a grande quantidade de produções culturais destinadas às crianças e 

a às meninas, na cultura mainstream27  marcada pelo rosa e pelas princesas.    

Entretanto, com os ''Estudos Feministas, os Estudos Gays e Lésbicos e os 

Estudos Queer, bem como os movimentos e grupos sociais ligados a esses campos 

vêm provocando importantes transformações [...] desafiando o monopólio 

masculino, heterossexual e branco'' (LOURO, 2011, p. 69).  

Assim, tendo em vista essas mudanças sociais, torna-se cada vez mais 

necessário se debruçar sobre as questões de gênero, assim como, procurar novas 

formas de representar as mulheres, de modo que atenda a pluralidade e 

complexidade de suas identidades como consumidoras, mas também como 

protagonistas dentro de uma cultura e de uma sociedade cada vez mais, 

numericamente, feminina e feminista.    

 Com esse intuito, o próximo capítulo tratará sobre as questões de gênero e a 

literatura infantil nos dias atuais, traçando também, um compacto histórico sobre o 

início e o desenvolvimento do livro, da comunicação impressa, da literatura e do 

mercado editorial para crianças.  

  

                                                
27 Mainstream é um termo em inglês que expressa uma tendência, uma corrente principal ou 
dominante. Portanto, de forma simplificada, cultura mainstream refere-se a cultura produzida em 
grande escala, isto é, produtos culturais largamente consumido pelas pessoas.  
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4. A LITERATURA INFANTIL E AS QUESTÕES DE GÊNERO 
 
 Nesse capítulo será abordado, de forma sucinta, como se processam as 

questões de gênero na infância especialmente na literatura infantil. Igualmente será 

traçado um breve histórico sobre o surgimento dos livros e da literatura direcionada 

as crianças até os dias atuais, levando em consideração o objetivo principal da 

nossa pesquisa: a criação de um livro infantil ilustrado. Os principais autores 

consultados para fundamentar o presente capítulo são: Guacira Lopes Louro (1997; 

2000), Briggs e Burke em História Social da Mídia: Da prensa de Gutemberg a 

Internet (2004), Rui Oliveira em O que é qualidade em ilustração Infantil (2008), 

Lajolo e Zilberman (1984) em a Literatura infantil brasileira: história & histórias e 

Cunha (1987) em Literatura Infantil: teoria e prática.  

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA LITERATURA INFANTIL: O SURGIMENTO DO LIVRO 

IMPRESSO E A SEGMENTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS  

 

 Malala Yousafzai é uma menina paquistanesa que ficou mundialmente 

famosa pela sua história de luta. Ela enfrentou a guerra e diversos desafios em prol 

da educação feminina em seu país. A vida de Malala foi retratada no livro ''Eu sou 

Malala'' lançado em 2013 e escrito por ela, Christina Lamb e Patricia McCormick28.  

Em 2015, a jornalista Adriana Carranca publicou ''Malala: A menina que 

queria ir para a escola'', uma adaptação da história para crianças (figura 14).  O livro 

de Carranca, através de uma linguagem mais voltada à infância, possui um número 

reduzido de páginas e muitas ilustrações acerca dos acontecimentos da trajetória da 

jovem ativista. Foi lançado no Brasil pela editora Cia das Letrinhas, especializada 

em livros infantis.  

 

 
 
 
 
 

                                                
28 informações disponíveis em <http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=13536> 
Visualizado em 29 de Abril de 2017.  
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Figura 14 - ''Malala'' (2015) escrito por Adriana Carranca 
 

 
''Malala: a menina que queria ir para escola'' é uma adaptação voltada para as crianças sobre a 
história da ativista paquistanesa. Lançado no Brasil pela Cia das Letrinhas - ramificação com foco na 
infância da editora Companhia das Letras.  Disponível em: 
<http://www.brunaassisbrasil.com.br/portfolio/malala/> Acessado em 29 de Abril de 2017.  
 
 

''Malala: a menina que queria ir para a escola'' é apenas um exemplo 

contemporâneo de como a literatura infantil tornou-se um segmento do mercado 

editorial. Trata-se de um nicho com um público-alvo bem definido: as crianças 

enquanto leitoras em formação.  

De acordo com a Câmera Brasileira do Livro29, a produção nacional de 

literatura infanto-juvenil tem conseguido grande evolução e crescimento nos últimos 

anos. Angariando assim, mais atenção, prestígio e investimento pelas editoras 

brasileiras - a exemplo da Cia das Letrinhas, Cosac Naify, FTD, Mauricio de Sousa, 

Pequena Zahar, Rocco, Ciranda Cultural, etc.   

O livro infantil, sendo ele didático, paradidático ou literário, está cada vez 

mais presente na vida das crianças e na cultura infantil e escolar desde os primeiros 

anos da infância. Como amplamente mencionado, o objetivo primordial da presente 

pesquisa é propor um livro direcionado a crianças entre 8 e 10 anos. Com tal 

propósito em mente, trataremos neste capítulo de uma das questões iniciais e 

essenciais para se entender, pensar e fazer literatura infantil: afinal, como surgiu o 

livro infantil? Para responder esse questionamento, é necessário revisitar, de forma 

                                                
29 Dados retirados do site oficial da Câmera Brasileira do Livro. Disponível em: 
<http://cbl.org.br/imprensa/releases/editoras-brasileiras-apresentam-sua-producao-infantojuvenil-ao-
mundo-na-feira-de-bolonha> Visualizado em 29 de Abril de 2017.   
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breve, a história da cultura escrita e da prensa, isto é, como apareceram os 

primeiros livros.  

De acordo com Briggs e Burke (2004), antes mesmo da criação da prensa 

gráfica, a cultura escrita se desenvolvia lentamente pela Idade Média. O uso do 

registro em papel para assuntos práticos e pontuais utilizado por papas e reis, 

contribuiu com a penetração gradual da literatura na sociedade, ''por este e outros 

motivos, os estudiosos falam do surgimento da cultura escrita nos séculos XII e 

XIII.'' (BRIGSS, BURKE, 2004, p.20). Os livros produzidos até então eram feitos 

manualmente em folha de pergaminho de origem animal, como pele de vaca, cabras 

ou ovelhas.   

Por volta do ano 1450, a invenção da prensa gráfica por Gutenberg de Mainz 

se tornou real e funcional, representando, assim, um marco na história da 

comunicação escrita. Segundo Brigss e Burke (2004), com a implantação da nova 

tecnologia representada pelos tipos móveis, ampliou-se drasticamente o volume de 

produção de livros e artigos escritos na Europa.  

A literatura infantil, por sua vez, começou a se delinear a partir do século XVII 

e com mais expressão no século XVIII. Para Rui de Oliveira no livro O que é 

qualidade em ilustração no livro infantil e juvenil (2008), os impressos e contos 

infantis ganharam maior produção e atenção na era vitoriana na Inglaterra devido a 

alguns fatores, a saber: a ascensão da Revolução Industrial e mudanças no 

comércio, consumo e reprodução de imagens; o surgimento de uma classe 

assalariada com renda e principalmente; a criação e instituição da escola e espaços 

de ensino para crianças; este último aspecto é extrema importância na criação do 

conceito de infância e reconhecimento do papel social diferenciado das crianças na 

sociedade. Como discutido mais demoradamente no capítulo anterior, é a partir do 

século XVIII que a criança deixa de ser tratada como um ''pequeno adulto'', e passa 

a ser percebida com outro olhar pelas instituições e também como consumidora 

pela lógica capitalista.  

Os primeiros livros infantis eram essencialmente didáticos e pedagógicos, 

com forte caráter moralizante em suas narrativas. O teólogo, padre e escritor 

francês François Fénelon, entre 1651 e 1715, foi um dos precursores da produção 

literária infantil de caráter professoral a fim de educar as crianças, e principalmente 

as meninas. Tratava-se quase sempre de uma estrutura narrativa maniqueísta e 

bastante moralista. (OLIVEIRA, 2008).  
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Por sua vez, o também francês Charles Perrault (1628-1703) foi um 

importante escritor que adaptou os contos, lendas e narrativas folclóricas que 

circulavam entre os camponeses para o universo da literatura infantil. Perrault é 

responsável por boa parte da criação de fábulas e do gênero contos de fadas que 

povoam o imaginário fantástico das crianças e adultos até os dias atuais (figura 15). 

O autor narrou e adaptou famosas histórias da cultura ocidental, entre elas: Contos 

da Mãe Gansa, A Bela Adormecida no bosque, Chapeuzinho Vermelho, O Gato de 

Botas, As Fadas, A Gata Borralheira. São ainda nomes essenciais da literatura 

infantil clássica europeia: Irmãos Grimm, Lewis Carrol, Saint-Exupéry, Charles 

Dickens, etc. (OLIVEIRA, 2008) 

 

Figura 15 - Perrault e os contos de fadas 

 
Livro clássico de Charles Perrault que reúne diversos contos, como: Chapeuzinho Vermelho, O gato 
de botas, a Gata Borralheira, As Fadas, etc. Tais personagens são extremamente conhecidos até os 
dias atuais pelas crianças. Acessado em 29 de Abril de 2017. Disponível em 
<http://www.edhasa.com.ar/libro.php?ean=9788435040136&t=Los+cuentos+de+Charles+Perrault>  
 

 

Por fim, a literatura infantil é desenvolvida no Brasil, inicialmente, a partir de 

forte influência portuguesa caracterizada por sua literatura religiosa e moralista. Os 

livros infantis nacionais surgem com caráter pedagógico e didático, sendo uma 

adaptação da produção literária infantil que ocorria em Portugal no século XVIII em 

diante. Segundo Cunha (1987) no livro Literatura Infantil: teoria e prática,  

 
No Brasil, como não poderia deixar de ser, a literatura infantil tem 
início com obras pedagógicas e, sobretudo, adaptadas de produções 
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portuguesas, demonstrando a dependência típica das colônias (p. 
20). 

 

Assim, é consenso entre os dois autores, Oliveira (2008) e Cunha (1987), que 

a literatura infantil começa de fato sua fase mais criativa e original com a 

emblemática obra de Monteiro Lobato (1882 - 1948).  Para Oliveira (2008) a 

correspondente nacional a Mãe Gansa da obra clássica de Perrault, é a dona Benta 

personagem criada por Monteiro Lobato na série de livros O sítio do pica-pau 

amarelo. Já O sítio do pica-pau amarelo é a obra mais conhecida de Lobato. 

Publicada entre os anos 1920 e 1945, atravessa gerações principalmente no âmbito 

das leituras escolares e recreativas. Com os personagens principais Emília, 

Narizinho e Pedrinho, pela primeira vez a produção infantil nacional escapa de seu 

aspecto professoral e pedagógico, encarando o mundo fantástico, a fantasia, a 

crítica e o humor como elementos narrativos e estéticos para a trama. (CUNHA, 

1987) 

 

Figura 16 - Monteiro Lobato e O sítio do Pica-pau amarelo (1920-1945) 

 
Monteiro Lobato e a sua série de livros mais conhecida: O sítio do pica-pau amarelo. Foi publicado 
entre anos 1920 e 1945. Além da produção literária, a narrativa ganhou uma adaptação para a TV na 
Rede Globo em 1977 e depois em 2001. Disponível em <http://livraria.folha.com.br/livros/contos/sitio-
picapau-amarelo-monteiro-lobato-1022647.html> Acessado em 19 de Abril de 2017. 

 

Do clássico ao contemporâneo, a literatura infantil nos dias atuais tanto 

cresceu como pluralizou seus temas, narrativas e elementos visuais. Dado o 

primeiro passo por Monteiro Lobato, na década de 1970 a literatura para crianças 

encontrou um campo fértil para se desenvolver e crescer Brasil afora.  
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É a respeito desse potencial pluralizador de narrativas e representações que 

possui a literatura infantil que discorreremos no próximo tópico, bem como sobre a 

representação feminina e questões de gênero na literatura infantil - tema principal 

deste TCC.  

 

4.2. O MERCADO EDITORIAL INFANTIL E AS NARRATIVAS DE GÊNERO  

 

Novos autores e novos livros surgem todos os dias. Com o intuito de traçar 

um breve panorama e tendências do mercado editorial infantil brasileiro nas últimas 

décadas, recorremos a obra Literatura infantil brasileira: história e histórias (1984) 

de Marisa Lajolo e Regina Zilberman.  

As autoras apontam alguns direcionamentos e tendências na escrita 

contemporânea endereçadas às crianças, das quais destacamos algumas com mais 

aderentes ao assunto desse trabalho de conclusão de curso:  

1) temas relacionados ao questionamento da sociedade, da miséria e 

sofrimento infantil - como em Pivete (1977) por Henry Correia (figura 17). 

 

Figura 17 - Pivete (1977) de Henry Correia  
 

 
Pivete (1977) de Henry Correia aborda temas relacionados a pobreza e miséria no contexto infantil. 
Disponível em <https://www.estantevirtual.com.br/b/henry-correa-de-araujo/pivete/3982853028> 
Acessado em 29 de Abril de 2017.  
 

2) narrativas que subvertem a lógica da criança passiva e inerte, colocando-a 

numa posição ativa, questionadora e até mesmo rebelde que anseia uma ruptura 

com o mundo adulto e suas normatizações. São exemplos, Ruth Rocha e Ana Maria 

Machado (figura 18);  
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Figura 18 - ''Menina bonita do laço de Fita'' (2011) por Ana Machado 
 

 
Menina Bonita do Laço de Fita é uma obra de Ana Maria Machado publicado em uma de suas 
edições pela editora Ática em 2011. A história traz uma temática acerca das diferenças raciais e o 
empoderamento negro, trazendo assim, personagens que fogem a representação hegemônicas.  
Disponível em <http://www.aticascipione.com.br/produto/menina-bonita-do-laco-de-fita-333> 
Acessado em 29 de Abril de 2017.  
 

 3) processos de auto-referenciamento e metalinguagem, assim como 

processos diversificados de intertextualidade e conexão entre o texto, o autor e o 

leitor.  

4) o culto a capacidade criativa infantil; o poder de escapar as normas e 

estereótipos, movendo-se em um caminho de maior autonomia e liberdade dentro 

da própria infância.  

 

De acordo com Lajolo e Zilberman (1984) essa quarta tendência da literatura 

para a infância tende a questionar os padrões, a normatividade adulta, 

estabelecendo uma nova ordem social discursiva e simbólica baseada na 

criatividade infantil e desconstrução de conceitos.  

Diante disso, a presente pesquisa se posiciona sob essa última óptica de se 

fazer literatura apontada pelas autoras. Por extensão, este trabalho possui como 

objetivo criar um produto direcionado às crianças que utilize a literatura infantil como 

uma forma de ruptura de determinados padrões normativos, inserindo e ampliando 

um diálogo sobre liberdade, equidade e empoderamento infantil. 
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Em contrapartida, a literatura – que é também uma produção de 

comunicação - nem sempre apresenta um caráter de ruptura ou discussão de 

estereótipos, conforme explanamos anteriormente.  

Os livros infantis enquanto produtos culturais de um gênero literário são 

concebidos e influenciados pelo contexto e realidade social que se inserem. 

Apresentam, dessa forma, um leque largo de representações e simbolizações 

dentro de suas narrativas e linguagens que permeiam o processo de absorção de 

conhecimento pelas crianças. O livro infantil deve ser pensado como fruto da 

significação histórica e social de todos seus elementos, e não apenas pelo viés do 

texto escrito, mas, sim, analisado em harmonia com os aspectos que o compõe e o 

caracterizam como um instrumento de mediação de conhecimentos.  

O conjunto da obra de um livro infantil também contempla os desenhos, as 

ilustrações, cores, design, projeto gráfico, temática e os simbolismos e significados 

que estão intrínsecos nesses elementos. Para Zilberman (1987), a literatura infantil 

é uma das formas que as crianças encontram de acessar o conhecimento do mundo 

real e criar suas conexões, conhecimentos e representações acerca de si e do 

outro.  

De acordo com a autora, parte dos livros infantis adotam esse viés 

extremamente pedagógico e moralizante, não raro reproduzindo discursos 

normativos e hegemônicos de forma autoritária. Em vez de ampliar as 

possibilidades de resistência, de vivência dos gêneros e uma melhor compreensão 

da realidade das crianças, alguns livros tendem a reproduzir discursos conformistas 

e estereotipados de uma dada parcela da sociedade. (Zilberman, 1990).  

Um exemplo pontual sobre essa situação foi o caso do livro infantil ''Piadas 

sobre Meninas (para os Meninos Lerem)'' de autoria de Paul Hassada, publicado 

pela editora V&R em 2009. O livro fazia parte da série ''Risadinhas'' da editora e 

trazia um compilado de anedotas sobre meninas, reforçando representações 

nocivas sobre o feminino e forte depreciação acerca da capacidade intelectual das 

mulheres. Entre elas, piadas e pequenos contos de caráter extremamente machista, 

como: "Por que a Estátua da Liberdade é Mulher?". A resposta: "Porque precisavam de 

uma cabeça oca para colocar o mirante". De acordo com o portal online de notícias 
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R730, o livro recebeu duras críticas pelas redes sociais, fazendo a V&R voltar atrás e 

retirar a obra do catálogo da editora em 2010.    

 

 
Figura 19 - Livro ''Piadas sobre Meninas'' (2009), de Paul Hassada 

 

 
Livro de anedotas com viés machista foi retirado de circulação pela editora V&R. Disponível em 
<http://noticias.r7.com/cidades/livro-de-piadas-que-chama-mulheres-de-cabeca-oca-causa-revolta-
nas-redes-socias-11112015> Acessado em 29 de Abril de 2017.  
 

Nessa seara, as questões de gênero e acerca do feminino, estão 

intrinsecamente ligadas e permeiam os discursos encontrados na literatura infantil, 

seja a clássica ou a moderna. Isto é os livros infantis são resultados das produções 

mentais dos autores em conjunto com o contexto social e a forma que eles 

constroem as representações sociais, posteriormente, incorporadas pelas crianças 

enquanto leitoras. Assim, é de extrema relevância para essa pesquisa compreender 

como se dá a representação do feminino, da feminilidade e da masculinidade no 

contexto da literatura infantil.  

Sob esse aspecto, Louro (2000) em convergência com as ideas de Zilberman 

(1990) sobre a busca das crianças pelo real, nos diz que,  

 
a aprendizagem e o reconhecimento [dos] lugares sociais pelos 
indivíduos é feita (...) através de estratégias tão sutis que se torna 
extremamente difícil percebê-las. (Louro 2000, p. 35)  
 
 
 

 

                                                
30 Informações retiradas do portal de notícias R7. Disponível em <http://noticias.r7.com/cidades/livro-
de-piadas-que-chama-mulheres-de-cabeca-oca-causa-revolta-nas-redes-socias-11112015> 
Acessado em 29 de Abril de 2017.  
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A literatura infantil atua também como socializadora e formadora de 

conhecimentos para seus leitores, muita vezes, de forma sutil, definindo lugares e 

posições do normativo e do hegemônico. Isto é, marcam posições, por exemplo, de 

supremacia de um gênero sob o outro; a ascensão do homem em detrimento da 

mulher. (LOURO, 2000)  

É evidente, então, que os livros infantis não são neutros. Pelo contrário, a 

partir da linguagem e dos enunciados atribuídos ao feminino e ao masculino na 

construção dos personagens, a literatura infantil também “institui e demarca os 

lugares dos gêneros não apenas pelo ocultamento do feminino, e sim, também, 

pelas diferenciadas adjetivações que são atribuídas aos sujeitos (...)” (Louro 1997, 

p. 67).  

Em outras palavras, a representação dos gêneros se dá, segundo Louro 

(1997; 2000), com a atribuição de características diferenciadas para meninos e 

meninos. Comumente, nas produções culturais e literárias, o personagem masculino 

é atribuído como o forte, rápido, herói, independente, violento, protagonista. Ao 

passo que as mulheres ainda são massivamente caracterizadas performando 

estereótipos que constituem o conceito de feminilidade discutido pela obra de 

Beauvoir (1960; 1967): a menina feminina, a mulher materna, a garota frágil, a 

princesa que precisa ser salva, a mulher que está ligada as tarefas domésticas, a 

menina cultuada pela beleza, as mulheres que ocupam um lugar de desvantagem 

na ordem da narrativa em relação a seus pares masculinos.  

Tais características atribuídas ao feminino são reproduzidas e podem ser 

encontradas em muitos livros infantis amplamente consumidos no Brasil e no 

mundo. Por exemplo, nos contos infantis clássicos e extremamente famosos como 

A Branca de neve, narrativa adaptada pelos irmãos Grimm no século XVIII, a 

representação tradicional é difundida.  

Branca de neve é a história de uma jovem graciosa, delicada que mora na 

floresta. O ápice da narrativa encontra-se quando é enfeitiçada por uma Bruxa. 

Como característica das fábulas e conto de fadas do século XVIII, a personagem 

principal é salva no final pelo príncipe. Outros contos como Cinderela e Rapunzel 

possuem desfechos similares, em que a princesa é salva pelo personagem 

masculino que enfrenta o vilão - que geralmente é outra mulher, uma bruxa ou 

feiticeira. Grande parte destas fábulas foi adaptada para o cinema por Walt Disney, 

tornando tais contos extremamente famosos. Há uma franquia das princesas da 
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Disney, que além de literatura e cinema, faz parte de um mercado ainda maior de 

produtos - entre roupas, bonecas, brinquedos, maquiagem, cadernos, bolsas, etc - 

direcionados à infância e amplamente comercializados no Brasil e no mundo.  

 

Figura 20 - Branca de Neve pelos Irmãos Grimm 
 
 

 
Imagem disponível em <http://blog.pmtb.pr.gov.br/biblioteca/?p=2211> Acessado em 29 de Abril de 
2017.  
 

Apesar da constante repetição de livros e contos que depreciam as mulheres 

ou marcam um lugar de submissão em relação aos homens em diversas obras 

culturais e literárias, tais narrativas não são absolutas. Há cada vez mais, com a luta 

dos movimentos sociais e emancipação das mulheres (LOURO, 2008), uma 

transformação de sentido, de representação e de protagonismos nas narrativas. 

Sem dúvidas, a literatura infantil também está inserida nessa lógica.  

O mercado contemporâneo está se abrindo de forma sensível a novas formas 

de representar o feminino e construir suas narrativas. Verificamos essa mudança, 

por exemplo, com o lançamento recente de títulos por grandes editoras, os quais 

repensam o lugar das mulheres nas histórias infantis e na literatura em geral.  A 

Companhia da Letras, um dos maiores selos literários do mercado editorial 

brasileiro, recentemente lançou diversos títulos que caracterizam as mulheres de 

uma forma mais livre e empoderadora. Entre eles, em 2017, foi publicado a obra 

''Para educar crianças feministas'' da autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie 

(figura 20). A escritora trata questões de gênero e sugere 15 passos feministas para 

a criação mais livre e igualitária das crianças de todo o mundo.  
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Figura 20 - ''Para educar crianças feministas'' (2017) 
 

 
Para educar crianças feministas é um livro feminista de autoria da nigeriana Chimamanda Ngozi 
publicado pela Companhia das Letras. Disponível em <http://revistacrescer.globo.com/8-de-Marco-
Dia-Internacional-da-Mulher/noticia/2017/03/para-educar-criancas-feministas.html> Acessado em 29 
de Abril de 2017.  

 
 
Por sua vez, a editora V&R - que em 2009 publicou o livro de anedotas sobre 

mulheres citado anteriormente - lançou em março de 2017 o título ''História de Ninar 

para garotas rebeldes: 100 fábulas sobre mulheres extraordinárias'' (figura 21) das 

autoras Francesca Cavallo e Elena Favilli. O livro é um compilado de histórias 

inspiradoras de grandes mulheres da história em todo o planeta, cultuando o 

intelecto e a habilidade de profissionais mulheres em várias áreas de conhecimento. 

Constam na obra Frida Kahlo, Ada Lovelace, Marie Curie, Jane Austen, Nina 

Simone, etc.  

 

Figura 21 - ''História de Ninar para garotas Rebeldes'' (2017) 

 
A obra conta a história de 100 mulheres notáveis ao redor do mundo, nas mais diversas áreas de 
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conhecimento: literatura, ciência, esportes, matemática, etc. Disponível em 
<http://vreditoras.com.br/catalogo/historias-de-ninar-para-garotas-rebeldes/> Acessado em 29 de 
Abril de 2017.  
 

 

A editora V&R é um evidente exemplo de como o mercado editorial, aos 

poucos, adapta suas produções às mudanças e demandas sociais; igualmente 

entram em harmonia com as tendências literárias contemporâneas, as quais visam 

histórias inclusivas com temáticas questionadoras e progressistas. (LAJOLO, 

ZILBERMAN, 1984).  

E é nesse sentido que os objetivos da presente pesquisa se justificam mais 

uma vez. O próximo capítulo destina-se a fase empírica do projeto que se propõe a 

criar um livro infantil ilustrado em harmonia com as tendências literárias 

progressistas e inclusivas aqui citadas. Daqui para diante serão detalhados os 

processos metodológicos escolhidos e empregados na definição do público alvo do 

produto e posteriormente, no desenvolvimento do próprio livro.  
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5. A PESQUISA EMPÍRICA: DEFININDO E CONHECENDO O PÚBLICO-ALVO 
DO PRODUTO FINAL  
 
         O quinto capítulo será destinado a descrição do processo de pesquisa 

empírica do trabalho, assim como, a definição do público-alvo do livro infantil a partir 

dos resultados obtidos através das técnicas de pesquisa: grupo focal e entrevista.   

 

5.1 DEFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO DO PRODUTO FINAL 

 

         De que forma se dá a formação da representação feminina na infância pela 

comunicação e suas narrativas ficcionais? Como pode ser verificado nos capítulos 

iniciais, é a partir desse questionamento que o presente trabalho se norteia e traça 

seu principal objetivo: a criação de um produto de comunicação - o livro infantil 

ilustrado - que abordará questões referentes a equidade de gênero. Propõe-se, 

desse modo, diferentes narrativas e representações que visem o empoderamento 

de meninas.  

Para isso, é de extrema importância delimitar e entender o público alvo que o 

projeto visa atingir. Ou seja, com quem estamos querendo falar? Quem são essas 

meninas? Qual a faixa etária? 

De acordo com o estudo de Beauvoir (1967), as garotas aprendem ainda na 

infância condutas referentes à feminilidade. A essência ''feminina'' atrelada a 

maternidade, a fragilidade, ao rosa, aos serviços domésticos e posições de 

submissão estão presentes e permeiam as relações sociais, as produções 

simbólicas, culturais e midiáticas de uma sociedade patriarcal. 

Beauvoir em A experiência vivida (1967) atesa que até certa idade meninas 

se apresentam tão ativas, robustas e livres como os meninos. Contudo, antes 

mesmo dos 12 anos são gradativamente socializadas conforme certos códigos de 

conduta da feminilidade - construídos socialmente e presentes em diversas 

instâncias socioculturais na infância e vida adulta de uma mulher. 

Assim, desde tenra idade, os papéis de gênero são ensinados e aprendidos 

pelas crianças através das várias agências socializadoras formadoras de saberes e 

valores, como: a família, a escola, a mídia. (BACCEGA, 2014) 
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É, portanto, sob esse ponto de vista que a presente pesquisa se posiciona e 

define o público-alvo do produto final: meninas em fase formação e construção 

identitária antes dos 12 anos - idade que marca o fim da infância e começo da pré-

adolescência segundo o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Em síntese, o público-alvo principal do livro infantil ilustrado em questão 

configura-se como: meninas entre 8 e 10 anos do Ensino Fundamental I - que 

compreende o quarto e quinto ano escolar segundo o MEC31. Essa definição não é 

excludente, podendo abranger públicos secundários: meninos e crianças de outras 

idades que possam ter interesse e contato com o livro. 

Outra justificativa importante acerca da definição da faixa etária do público 

alvo diz respeito a idade de alfabetização das crianças. De acordo com as diretrizes 

do MEC acerca do ensino fundamental no Brasil, é a partir dos 6 anos que as 

crianças começam a ler mais fluentemente e se familiarizar com a cultura escrita. A 

partir dos 8 anos, há um período de maior evolução na leitura dos meninos e 

meninas, sendo essa fase de extrema importância na criação de um hábito de 

leitura e gosto por literatura. 

Desse modo, o público alvo já está familiarizado com a linguagem escrita e 

assim, pode ler por conta própria. Ou seja, é de grande relevância para os efeitos de 

sentido do produto final que as crianças tenham contato direto com o projeto gráfico, 

com a história, as palavras, a narrativa e todo o universo do tema do livro infantil 

proposto nessa pesquisa. 

Assim, ao definir o público-alvo como crianças em formação e idade escolar, 

foi essencial se pensar nas técnicas e métodos de abordagem para a realização da 

pesquisa empírica que se adaptasse a realidade e ao contexto social dessas 

crianças. Em outras palavras, foi preciso fazer uma escolha metodológica para que 

a investigação científica acontecesse de forma adequada e alcançasse os objetivos 

principais da pesquisa. 

Entre os diversos caminhos e recursos metodológicos que estão disponíveis 

para realização de uma pesquisa científica - como a utilização de questionários, 

entrevistas, estudo de caso, etc - foram apontados alguns caminhos levando em 

consideração o tipo de público em questão. Em um primeiro momento, instrumentos 

                                                
31 As informações sobre idade escolar no Brasil foram retiradas diretamente do portal oficial do MEC. 
Disponível em <http://portal.mec.gov.br/ensino-fundamental-de-nove-anos> Acessado em 27 de maio 
de 2017. 
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de pesquisa mais formais e recorrentes - como questionários impressos ou online - 

não satisfizeram os objetivos de pesquisas traçados nesse projeto, por entender que 

a abordagem a infância necessita de uma atenção especial que se adeque a 

realidade das crianças e suas diversas peculiaridades. 

Dessa forma, após certa ponderação e análise, o Grupo Focal caracterizou-

se como a técnica de produção de dados que mais se adaptou as metas de 

investigação dessa pesquisa. Através do grupo focal, foi abordado de forma lúdica e 

leve - respeitando o contexto da infância e adaptando a pesquisa a sua forma de 

expressão enquanto criança - os principais temas que norteiam essa pesquisa: 

como as questões de gênero são construídas e se processam na infância, e 

também nas representações sociais femininas dos produtos de comunicação, a 

exemplo da literatura infantil. 

Nesse sentido, será abordado no próximo tópico de forma mais esmiuçada as 

justificativas, objetivos e definições da técnica de coleta de dados escolhida: o grupo 

focal. Assim como será explicado de forma detalhada o roteiro e demais aspectos 

relevantes da pesquisa empírica feita com o público alvo aqui definido. 

  

5.2 METODOLOGIA DA PESQUISA: O GRUPO FOCAL  

 

O Grupo Focal é uma técnica de pesquisa qualitativa amplamente utilizada 

nas áreas de investigação sobre comunicação e educação. Foi inicialmente 

desenvolvido no campo de Marketing na década de 1920 pelo pesquisador Robert 

Merton (GATTI, 2005) e posteriormente, adaptado como método de investigação 

científica em diversas áreas de conhecimento. 

 Por intermédio dessa ferramenta metodológica é possível analisar e 

identificar problemas e tendências dentro do público de interesse da pesquisa, além 

de promover a discussão de ideias e reflexões entre grupos pequenos de pessoas 

(COSTA, 2005). Isto é, caracteriza-se por proporcionar a coleta de informações a 

partir da interação das pessoas em grupo e assim, fornecer dados qualitativos para 

a pesquisa. 

A escolha pelo Grupo Focal permite, por exemplo, compreender e identificar 

hábitos, crenças, ações, representações, valores, simbologias, preconceitos, 

linguagens através da fala e do debate entre os participantes do grupo focal. De 

acordo com autores como Costa (2005), o público alvo dessa técnica de pesquisa 
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qualitativa dessa técnica de pesquisa qualitativa, comumente, deve se restringir a 

um número pequeno de pessoas, entre 8 a 12 participantes, e estar de acordo com 

os objetivos principais da investigação da pesquisa científica. 

 
A principal característica da técnica de Grupos Focais reside no fato 
de ela trabalhar com a reflexão expressa através da “fala” dos 
participantes, permitindo que eles apresentem, simultaneamente, 
seus conceitos, impressões e concepções sobre determinado tema. 
Em decorrência, as informações produzidas ou aprofundadas são de 
cunho essencialmente qualitativo (CRUZ NETO; MOREIRA; 
SUCENA, 2002, p. 5) 

  

         Nesse sentido, levando em consideração os objetivos da presente pesquisa 

em se aproximar da realidade infantil e entender como as questões de gênero se 

processam entre as crianças e os produtos de comunicação que elas consomem, o 

Grupo Focal foi escolhido como principal técnica de investigação pela sua facilidade 

em delimitar grupos e analisar as interações sociais dentro de uma determinada 

realidade. Dessa forma, essa técnica metodológica contribuiu na construção, 

delimitação e conhecimento do público alvo da pesquisa e do livro infantil ilustrado.  

         Assim, em um primeiro momento, foi de extrema importância traçar os 

principais objetivos e metas que nortearam a pesquisa empírica e são esperados 

como resultados da aplicação dos grupos focais, dialogando, assim, com os 

objetivos da pesquisa como um todo. Três são os nortes da pesquisa de campo: 

 

a) Dar voz as crianças. Colocá-las em uma posição que as incentive a se 

expressarem livremente acerca de suas preferências, gostos e pensamentos. Para 

a pesquisa em questão foi importante entendê-las como consumidoras de histórias, 

narrativas e representações que estão atreladas aos produtos de comunicação 

como: livros infantis, revistas, séries, filmes, desenhos. O que as crianças gostam 

de ver, assistir, ler ou brincar? E de que forma que elas interagem e se relacionam 

com esses produtos, objetos, personagens e/ou brincadeiras? 

b) Em um segundo momento, situá-las como criadoras de histórias, 

significados e representações. A partir de uma atividade lúdica de criação 

de personagens através de recursos como o desenho e pintura, 

investigamos como elas constroem as representações do masculino e do 

feminino, de acordo com seu repertório e referências, explorando a 
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imaginação e criatividade. Busca-se, assim, subsídios e embasamento 

para a construção da história e narrativa do livro infantil. 

 

c) Aproximação da realidade e da linguagem infantil a fim de verificar como 

se dão as questões de gênero entre meninos e meninas em um 

determinado ambiente, como a escola. Perceber as relações e interações 

entre os gêneros enquanto grupo. De forma mais ampla, como e de que 

forma cada gênero representa a si e ao outro? Como os meninos e 

meninas enxergam os estereótipos e papéis de gênero? A exemplo de 

ideias como ''rosa de menina'', ''azul de menina'', brincadeiras, brinquedos 

e profissões que são consideradas masculinas ou femininas, entre outras 

questões nesse sentido. 

  

Para atender da forma mais eficaz os objetivos delimitados, o grupo focal foi 

constituído em dois momentos: a execução e discussão da atividade em grupo ''Se 

eu fosse um Escritor''32e as entrevistas com alguns participantes como forma de 

complementar a captação e obtenção de dados do público alvo. Esse tipo de 

processo que se utiliza de outras técnicas adicionais - multi-métodos qualitativos - 

para auxiliar a coleta de informações e desenvolvimento do grupo focal, são 

mencionados e justificados por Gatti (2005): 

  
Há pesquisadores que, ao final do trabalho com grupo focal, aplicam 
um pequeno questionário propiciando a exposição individual de cada 
participante por escrito. Outros dão oportunidade aos que queiram, 
de conversar em particular com o pesquisador/moderador, ou, ainda, 
de registrar, sem identificação, comentários específicos próprios 
depois de terminada a sessão grupal (GATTI, 2005, p 36). 

  

Assim, com as principais metas da pesquisa empírica delimitadas, o próximo 

tópico será destinado a detalhar o roteiro escrito para a execução do grupo focal, as 

atividades e entrevistas realizadas, assim como relatar o processo de forma íntegra 

- do contato com as escolas, pais e professores aos resultados obtidos na 

realização dos grupos focais no mês de Abril de 2017. 

 

                                                
32 O roteiro da atividade está presente no Apêndice 1. Além disso, será explicado de forma detalhada 
no tópico seguinte: ''5.3.1 As atividades propostas pelo grupo focal e o processo de articulação 



83 
 

 

5.3 AS ATIVIDADES PROPOSTAS PELO GRUPO FOCAL E O PROCESSO DE 

EXECUÇÃO EM CURITIBA 

 

Em um primeiro momento, de acordo com o cronograma proposto e definido 

nessa pesquisa, no início de março de 2017 foi escrito o projeto e roteiro do grupo 

focal e entrevistas (Apêndice 1) delimitando as atividades planejadas para 

investigação empírica; bem como, especificados os detalhes referentes à duração, 

objetivos, quantidade de alunos e demais aspectos importantes para a execução da 

proposta. 

Por exemplo, a definição pela captação de imagem e vídeo de todo o grupo 

focal por uma equipe contratada para esse fim; Thalita Zukeram e Lucas Manfrini; 

além do contato com a facilitadora graduanda em Pedagogia pela UFPR - Sabrina 

Freschi - que conduziu e coordenou as atividades com as crianças. Para que toda a 

atividade acontecesse e fosse registrada, enviamos previamente um termo de uso 

de imagem e áudio para os pais e responsáveis das crianças (Apêndice 2). 

É importante relatar que tais cuidados foram tomados por se tratar de uma 

pesquisa científica com crianças, as quais constituem um público que necessita de 

atenção especial dos pais, pesquisadores, educadores e demais pessoais em todos 

os âmbitos da sociedade. 

O projeto e o roteiro das dinâmicas constam na íntegra nos apêndices desse 

trabalho. Contudo, resumidamente, a produção de dados no trabalho de campo foi 

composta por dois momentos mencionados anteriormente: 1) a realização da 

atividade ''Se eu fosse um escritor''; 2) entrevistas com alguns participantes, a fim de 

complementar as informações do grupo focal. 

A primeira atividade proposta consiste na parte essencial do grupo focal. A 

dinâmica ''Se eu fosse um escritor'' está diretamente ligada aos objetivos principais 

da pesquisa empírica: dar voz, espaço e liberdade às crianças, além de verificar as 

relações de gênero e representação de gênero entre meninos e meninas. A 

atividade foi realizada em grupo e compreendeu as seguintes etapas: 

a) Formação de uma roda com as crianças e distribuição do material (lápis, 

papel, canetinha, lápis de cor, tinta, etc) 

b) Em um segundo momento, a coordenadora da atividade pediu para que os 

alunos se imaginem como escritores de um livro. E em seguida, para que criassem 

dois personagens - um homem e uma mulher - que gostariam que tivessem em 
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seus livros. Exemplos de questionamentos: ''Tentem imaginar dois personagens que 

vocês queriam ler sobre'', ''Qual o nome desse homem e dessa mulher?'' ''O que 

eles fazem? Quais são suas profissões?" ''Quais são suas características físicas: 

branco, negro, alto, baixo, oriental, magro, gordo, cabelo liso, enrolado, etc'' ''Quais 

são suas qualidades e/ou defeitos?'' 

c) Tendo em mente esses questionamentos, cada criança imaginou e montou 

livremente os dois personagens na folha sulfite, conforme sua imaginação, vontade 

e vivência. Foi instruído para que elas desenhassem, pintassem, escrevessem 

todas as características de cada personagem, utilizando os demais materiais 

disponíveis na sala para a atividade. 

d) Debate e apresentação: depois dos desenhos serem finalizados, houve 

uma discussão sobre os personagens nos minutos finais da atividade. Os alunos 

tiveram espaço para falar sobre seus personagens, o que eles fazem, quais seus 

nomes, qualidades e qualquer outro aspecto que a criança quisesse compartilhar. 

As profissões escolhidas para os homens e as mulheres são semelhantes? 

Quais foram as qualidades dadas para o personagem feminino e masculino? Como 

eles se parecem fisicamente? Entre outras questões incentivadas pela facilitadora 

no dia da atividade. 

 

Diante dessas questões, a proposta permitiu que o grupo compartilhasse 

suas criações e refletisse sobre cada personagem - tanto pelas semelhanças, 

quanto pelas diferenças e no que isso pode implicar. A escolha por uma atividade 

lúdica e criativa no lugar de questionários e apenas entrevistas, teve como objetivo 

abrir o leque de possibilidades de expressão para as crianças, assim, além da 

exposição oral, escrita, há a possibilidade da expressão visual que é muito rica por 

todos os seus simbolismos e possíveis significados. Ao tratarmos de representações 

sociais, de gênero e literatura infantil, esse último aspecto visual e criativo da 

atividade tem um grande apelo e importância na obtenção e análise dos resultados 

finais da investigação empírica e na construção do livro infantil, produto final desse 

TCC. 

O outro momento do trabalho de campo consistiu na realização de 

entrevistas com algumas crianças selecionadas durante a atividade. De forma 

sucinta, a facilitadora do grupo focal conduziu a entrevista com as seguintes 
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perguntas33: O que você gosta de ler?; Você tem algum livro preferido? O que você 

gosta de assistir? filmes, séries e desenhos favoritos?; Qual sua brincadeira 

favorita? O que você quer ser quando crescer? ; Para você, o que é ser menina(o)?; 

Já disseram a você que, por ser uma menina(o), você não deveria fazer alguma 

coisa? Você concorda com isso?; Você acha que existem coisas de menino e de 

menina? O que você acha sobre isso?; Você já ouviu alguém falar sobre rosa ser de 

menina e azul de menino? O que você acha sobre isso? 

O principal objetivo das entrevistas foi complementar a primeira atividade do 

grupo focal - referente a construção de personagens - dando uma dimensão maior 

de que tipo de produto midiático as crianças consomem, assistem, leem e como isso 

interfere suas percepções e representações. De que modo elas se enxergam 

enquanto meninos e meninas e principalmente, em relação a papéis de gênero 

estereotipados. 

 As duas atividades definidas e exemplificadas acima fizeram parte do 

arquivo do projeto escrito encaminhado via e-mail para diversas escolas, instituições 

de ensino e facilitadores do meio da educação, detalhando a pesquisa e propondo a 

realização em parceria dos grupos focais. Das quatro escolas em que os projetos 

foram enviados no mês de março de 2017, obtivemos apenas resposta da Escola 

Anjo da Guarda. Nesse sentido, percebendo a necessidade de outro dia de 

atividade como forma de teste, foi articulado via redes sociais outro encontro com 

duas meninas, para que fosse possível pôr em prática e avaliar as atividades 

propostas pela pesquisa, antes do encontro maior realizado em sala de aula na 

instituição Anjo da Guarda. 

Vale ressaltar que era parte do projeto aplicar a pesquisa em uma escola 

pública. O principal intuito era obter um recorte diferenciado em relação a realidade 

social e econômica dos alunos. Por falta de resposta dos contatos, optamos por 

trabalhar com os espaços que se mostraram abertos e propícios a aplicação das 

atividades. 

Assim, os dois dias de atividade – o primeiro caracterizado pelas entrevistas 

testes, e o segundo, de fato, o grupo focal - aconteceram no mês de abril de 2017 e 

serão relatados a seguir juntamente com a análise de dados obtidos da pesquisa 

em questão. 

                                                
33 O roteiro na íntegra e detalhado da entrevista pode ser consultado no Apêndice 1 
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5.4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme mencionado anteriormente, as atividades foram divididas em dois 

dias. Nos subtópicos a seguir constam pequenos relatos mais detalhados acerca do 

dia da entrevista e do dia do grupo focal, assim como, uma análise e reflexão sobre 

os dados obtidos - desenhos, entrevistas e áudios - articulando a parte teórica, os 

autores lidos e os objetivos de pesquisa que embasam esse projeto. 

Considerando os dois dias, seis entrevistas foram realizadas e 48 desenhos 

da atividade ''Se eu fosse um escritor'' foram feitos e recolhidos. Em números gerais, 

vinte e quatro crianças participaram das atividades nos dois dias. 

De acordo com a definição de Costa (2005), o número está acima do que 

geralmente um grupo focal engloba (8 a 12 pessoas). Entretanto, a escolha por 

desenvolver as atividades com as 24 crianças está atrelada ao contexto em que as 

a pesquisa foi aplicada. Isto é, devido a disponibilidade e logística dos professores e 

da Escola Anjo da Guarda, houve a necessidade de adaptar o grupo focal. A 

atividade que seria aplicada com 7 crianças, passou a ser articulada com toda a 

sala com base na solicitação feita pela professora Evelize, educadora responsável 

da turma em questão. 

Dessa forma, as atividades foram direcionadas e adaptadas à realidade de 

cada um dos dois dias da pesquisa empírica. Todavia, foram preservados os 

principais objetivos de pesquisa apontados no tópico anterior que se resume a 

promover - de forma lúdica, descontraída e coletiva - um debate e reflexão sobre 

como as questões de gênero se dão na infância e permeiam o interesse por livros, 

personagens e narrativas. 

Devido a grande quantidade de material produzido, é de suma importância 

dar um enfoque dentro das informações, desenhos e testemunhos obtidos. Isto é, 

por ter muitos dados, desenhos e caminhos a seguir, o recorte é essencial para 

definir os principais aspectos analisados do material. Porém, não é intuito da 

pesquisa ser irredutível. Sendo assim, é cabível diversos olhares e perspectivas de 

análise dos dados coletados em outro momento. 

Para fins didáticos de pesquisa, as principais características de análise - 

principalmente acerca dos desenhos e da atividade de representação dos 

personagens - giram em torno da comparação qualitativa entre o material feito por 
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meninos e meninas. Nesse sentido, alguns elementos foram levados em 

consideração: 

a) Diferença de profissões entre meninos e meninas. Quais os tipos de 

profissões mais recorrentes relacionadas as meninas e os meninos? Reforçam ou 

rompem os ''papéis de gênero''? 

b) As qualidades e defeitos dos personagens. Verificar as características 

físicas e emocionais atribuídas às mulheres e aos homens. Nesse sentido, analisar 

se há grande diferença nos tipos de adjetivação conferida aos personagens 

masculinos e femininos.  

c) Complexidade das criações: desde os elementos estéticos e visuais - 

cenário, roupa e aparência - como acerca das narrativas, qualidades e histórias 

vinculadas a cada personagem.  

c) Verificar personagens e temáticas que se repetem, porém, desenhados por 

pessoas diferentes do mesmo gênero ou não. Ex: jogador e jogadora de futebol, etc. 

  

Outro aspecto pertinente a ser destacado é referente ao teor e 

direcionamento das análises. É importante dizer que, de acordo com Bourdieu 

(1998; 2012), neutralidade de discurso não existe. A condução desse trabalho não 

poderia ser diferente, uma vez que desde o início, a pesquisa apresenta lado, 

motivação e propósito. 

Apesar dos dados obtidos serem comumente analisados visando entender as 

relações de gênero e a discrepância entre as representações femininas e 

masculinas, faz parte da investigação mostrar diversos lados da situação que foram 

percebidos e coletados durante os grupos focais. Entre eles, o viés que reforça as 

condutas, estereótipos e padrões de gênero como mencionado, mas igualmente as 

variáveis que direcionam a uma perspectiva de ruptura referente às representações 

e narrativas de gênero padrões. 

Ou seja, foram notados em diversos pontos da pesquisa discursos contra-

hegemônicos que vão de encontro aos papéis socialmente impostos ao feminino e 

ao masculino. Isso também é retratado como parte dos resultados e como 

embasamento e fundamentação do produto final proposto. Assim, há as duas faces 

que justificam mais uma vez a pesquisa e execução desse trabalho: 1) a repetição 

de preconceitos e comportamentos distintos entre homens e mulheres. Tais como 

''coisas de menino'' e ''coisas de menina'', profissões e características determinadas; 
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2) pensamentos progressistas e de protagonismo na concepção sobre as 

possibilidades do masculino, e principalmente, do feminino. Profissões consideradas 

masculinas sendo retratadas como aspirações femininas, representações de 

mulheres no comando e liderança, etc. A primeira face por destacar a necessidade 

de novas narrativas e produtos de comunicação que tratem sobre diversidade de 

papéis e possibilidades para ambos os gêneros. E a segunda, como demonstração 

que tais percepções já existem e habitam o imaginário das crianças, configurando-

se, assim, como um campo a ser explorado pelos produtos de comunicação com o 

objetivo de garantir equidade entre os sexos em todos os âmbitos e fases da vida, 

da infância a vida adulta. 

Tendo feito tais considerações, os próximos subtópicos versarão sobre os 

resultados, dados e a análise acerca dos dois dias de atividades realizados em Abril 

de 2017. 

 

5.4.1 DIA UM: LUIZA E PAULA 

 

O primeiro dia de atividades – caracterizado pela fase teste -  aconteceu no 

dia 08 de Abril de 2017 em locação encontrada junto com a equipe de filmagem. Em 

um primeiro momento, o principal objetivo era testar com um número reduzido de 

crianças, as atividades – ‘’Se eu fosse um escritor’’-  e as entrevistas sobre os tipos 

de produtos midiáticos que elas consumiam, como pensam o ‘’ser’’ menina, entre 

outras perguntas. 

Por se tratar de uma amostragem pequena, foi marcado um encontro no final 

do projeto - Junho de 2017 - para que as duas meninas possam ter acesso ao livro 

concluído e impresso, e assim, revelar suas impressões e reações acerca do 

produto final. Com a ressalva que tal etapa não será incorporada ao texto desta 

monografia, pois não está presente nos objetivos de pesquisa, trata-se, assim, de 

um processo a parte de feedback visando o aperfeiçoamento do livro para fins de 

possível publicação e questões pós-banca.  

Em contato com os pais e responsáveis pertencentes ao círculo social da 

presente pesquisadora, as participantes foram encontradas de forma voluntária 

pelas redes sociais. Por não haver necessidade da exposição do nome completo 

das crianças, conservaremos em toda a análise apenas o primeiro nome e idade. 

São elas: Luiza, 7 anos e Paula, 7 anos. 
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Serão aqui narrados os principais eventos e percepções obtidas durante a 

atividade, fazendo um recorte - de acordo com os três nortes estabelecidos - dentro 

de todo o extenso material recolhido no dia. 

Assim, a atividade aconteceu em dois momentos distintos para cada criança. 

Foram reservados cerca de 1h para a realização da dinâmica e da entrevista com 

cada criança individualmente, primeiramente Paula, e por fim, Luiza. 

De acordo com os conceitos trabalhados anteriormente, o Dia Um aqui 

descrito não configura-se propriamente como um grupo focal, por aplicar as 

atividades de forma individual. O grupo focal, como está escrito no termo, pressupõe 

uma dinâmica grupal. Portanto, apesar das atividades serem as mesmas aplicadas 

posteriormente na Escola Anjo da Guarda, a dinâmica com Paula e Luiza funcionam 

como fase teste, de apoio e complementação aos grupos focais realizados na 

escola e que serão descritos no próximo tópico. 

Dito isso, a primeira atividade foi realizada com Paula, 7 anos (figura 22), em 

torno das 15h30 de sábado (08 de Abril de 2017) 

 

Figura 22 - Paula, 7 anos 

 
Captura de tela de Paula, 7 anos - que completará 8 anos em 2017 - durante a entrevista no primeiro 
dia de atividades. 
 

A coordenadora da atividade - Sabrina Freschi - pediu para que a participante 

sentasse confortavelmente na cadeira e seguida informasse seu nome e idade. Em 

seguida, iniciou-se os questionamentos previstos para a entrevista, descritos no 

tópico anterior e detalhados no roteiro da atividade da pesquisa empírica (Anexo I). 

As crianças começaram falando sobre quais tipos de produtos midiáticos - entre 

livros, séries, filmes, desenhos - mais gostavam e consumiam no dia a dia. 
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Paula, segundo a entrevista captada em aúdio e video, citou alguns 

desenhos que assistia e se inspirava, são eles: O Mundo de Gumball, Minions e 

princesas como a Cinderella, etc. 

Além disso, a mediadora perguntou sobre as preferências de Paula na hora 

de brincar ou se divertir no tempo livre. De acordo com ela, suas brincadeiras 

favoritas envolvem bonecas e videogames, porém, mais raramente também 

participa de atividades tidas como ''de menino''. Ao ser perguntada se os meninos a 

deixam brincar de ''suas'' brincadeiras como futebol, ela responde positivamente. 

De acordo com Beauvoir (1967), desde os primeiros anos da infância, as 

meninas são habituadas a brincar com bonecas que representam, de certa forma, o 

''seu duplo''. São brinquedos encarados como, essencialmente, femininos, e de 

acordo com a autora de A experiência vivida (1967) é uma das primeiras formas de 

se absorver a feminilidade - que por exemplo, pressupõe a maternidade - imposta 

como característica inerente às mulheres. Em síntese, a feminilidade é construída 

através de símbolos e produções simbólicas, as quais as bonecas ocupam certo 

papel de socialização desde a infância. (BEAUVOIR, 1960; 1967) 

Contudo, ao questionada se alguma vez fora negado a ela ao querer 

participar de atividades com os meninos - como o futebol, citado anteriormente - 

Paula respondeu negativamente, alegando que em seu convívio ela pode praticar 

diversas atividades e brincar com todas as crianças, sem distinção. em suas 

palavras: ''Eu brinco com os meninos, às vezes. Porque, algum dia, eu brinquei com 

o Pedro, meu amigo menino. A gente jogou futebol''. 

A última parte da entrevista foi marcada por perguntadas voltadas 

diretamente as questões de gênero, com o objetivo de investigar se a criança já 

havia identificado algum preconceito ou diferença de tratamento pelo fato de ser 

menina. 

Contrariando, de certa forma, parte dos autores consultados ao longo da 

pesquisa - vide Simone de Beauvoir e Pierre Bourdieu - que apontam que a partir 

dos 7 anos as meninas começam a ser socializadas e tratadas de forma diferente 

em relação aos meninos, Paula apontou que não lembra ser tratada diferente ou 

proibida de fazer alguma atividade. Isto é, em sua vivência, a participante não se 

recorda de ter escutado falas sexistas ou de repressão a algum comportamento ou 

atitude que ela tenha tomado. Ainda nesse sentido, a coordenadora ao perguntar a 

Paula se ela já havia escutado que não devia usar determinada cor - azul ou rosa - 
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por ser de um gênero determinado, a participante responde de forma rápida: 

''ninguém fala disso''. 

O testemunho de Paula representa, aqui, certa ruptura com os autores 

estudados como Beauvoir (1960), Bourdieu (2012) e Keller (2014) que alegam que 

as meninas são socializadas de forma distinta e desde cedo, absorvem certos 

estereótipos de gênero relacionados a feminilidade - como a cor rosa estar 

associado ao feminino em diversos discursos, a exemplo da publicidade infantil. 

Trata-se de um ponto fora da curva. Diante disso, é possível levantar alguns motivos 

possíveis pelos quais a visão de Paula diverge da teoria lida e pesquisada. Ou seja, 

a participante pode se inserir em um contexto familiar diferenciado em que os 

papéis de gênero não se expressam de forma nítida; ou até mesmo não ter 

identificado situações sexistas com tal juízo de valor por se tratar de uma criança 

em fase de formação e desenvolvimento de percepção. Tais suposições não tratam-

se de afirmativas ou fatos, mas sim, faz parte do processo de questionamento,  

reflexão e levantamento de um pequeno debate sobre as percepções da 

participante e da pesquisadora, além de dialogar com os objetivos de pesquisa do 

grupo focal. 

Em contrapartida, ao ser indagada sobre questões similares, a segunda 

entrevistada do dia, Luiza, 7 anos, respondeu afirmativamente a uma das questões. 

Isto é, a coordenadora da atividade ao perguntar se ela já tinha escutado falar sobre 

a cor azul ser de ‘menino’ e rosa ser de ‘menina’.  

Luiza (figura 23) respondeu de forma afirmativa citando um exemplo de sua 

vivência. Em suas palavras: ''eu acho que foi uma ou duas vezes que falaram isso. 

É, eu tava desenhando uma menina lá, uma boneca qualquer na aula de artes. Daí 

eu tava sentada com minha amiga e dois meninos, tava desenhando a boneca e 

coloquei a roupa dela de azul. E eles falaram que azul é cor de menino. ‘’   

 

Figura 23 - Luiza, 7 anos 
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Captura de tela de Luiza, que faz 8 anos em 2017. Luiza afirma já ter escutado que não deveria usar 
determinada cor por não se tratar de algo ''de menina''. 
 

         Conforme abordamos anteriormente nessa pesquisa, o rosa e o azul 

comumente são atrelados a determinado gênero, provocando, assim, uma distinção 

entre o que pode ser consumido ou não por meninas e meninos. Trata-se de uma 

construção social em que tais cores são, recorrentemente, utilizadas por diversos 

produtos de comunicação e consumo, associando e firmando no imaginário da 

sociedade como aspectos pertencentes a apenas um determinado gênero. 

De acordo com Keller (2014) o discurso midiático, a exemplo da publicidade e 

a utilização de cores como diferenciação entre os sexos, configura-se como uma 

poderosa ferramenta de regulamentação das construções de identidade, ou seja, 

funcionam como discursos normativos que pautam os papéis e as identidades de 

gênero. 

A fala de Luiza ao descrever a situação em que foi repreendida por utilizar a 

cor azul - construída socialmente como algo ''de menino'' - pode ser pensada como 

um exemplo micro de uma construção social profunda ancorada no discurso 

midiático que determina posições e símbolos (BOURDIEU, 2012) como inerentes a 

um gênero específico, ou no caso, o azul atrelado ao masculino. 

Esse ideário é reafirmado, massivamente, pelo discurso midiático - televisão, 

cinema, literatura, publicidade, marketing - e pode ser facilmente verificado no dia a 

dia. É facilmente encontrado ao analisarmos o cotidiano, por exemplo, as seções de 

meninos e meninas em lojas infantis ou até mesmo em produtos expostos no 

mercado. Assim, podemos citar novamente a obra artística ''The Pink Project'' 

tratado na obra de Keller (2014) e também nessa pesquisa, a qual demonstra como 

as cores fazem parte da distinção entre meninos e meninas, seus brinquedos e 

interesses desde a infância. 
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Para exemplificar, podemos ver pela imagem a seguir a relação entre o rosa 

e os produtos considerados para meninas - que aludem a fragilidade, beleza, 

aparência, serviços domésticos e também as ''princesas''. (Figura 25) 

 

Figura 25 - ''The Pink Project'': o rosa, as meninas e as princesas 

 
Imagem retirada de umas das experiências do ''The pink project'' pela artista xx. A imagem mostra o 
quarto de meninas e seus inúmeros produtos rosas, com ênfase nos diversos objetos - roupas, livros, 
etc - que remetem as princesas da Disney, a exemplo da Branca de Neve. Disponível em < 
http://www.feminisms.org/4577/the-pink-and-blue-project/>  
 

         Nesse sentido, ao tratar das princesas, comumente presentes no imaginário 

das crianças, foi igualmente perguntado a Paula e a Luiza se elas gostavam de 

alguma personagem ou princesa da Disney. Paula citou a Cinderela como sendo 

sua princesa favorita. 

Por sua vez, Luiza respondeu que suas princesas preferidas são a Moana e 

principalmente, a Mulan (figura 26). E aqui, a entrevista faz um contraponto com a 

fragilidade e passividade muitas vezes encontradas no ideário e na história de 

princesas - direcionada, majoritariamente, às meninas. 

Para Luiza, sua preferência por Mulan está de certa forma, relacionada a 

dualidade da personagem. Ao mesmo tempo que é vaidosa, usa maquiagem e se 

produz, Mulan também é forte e aparece lutando bravamente em diversas partes da 

história. Luiza, em suas palavras: ''eu acho que elas são mais legais porque 

normalmente as princesas mostram no filme e no desenho que fazem coisa de 

menina. Eu acho que essas duas fazem as duas coisas, por isso acho mais 

legal...Tipo, faz coisa de menino e coisa de menina. Ela [Mulan] se arruma como 

uma menina e luta como um menino.’   
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Figura 26 - A história de Mulan retratada em livro infantil 

 
Mulan é uma personagem da Disney conhecida por lutar pelos seus ideais e se passar por homem 
para proteger seu País na guerra, fugindo assim de um casamento arranjado. Disponível em 
<https://img.olx.pt/images_olxpt/877667709_4_644x461_livro-lilo-stitch-pacha-e-o-imperador-mulan-
lazer_rev001.jpg. Acessado em: 
  

         De acordo com a entrevistada, Luiza se identifica com Mulan principalmente 

por sua característica diversificada. Ao passo que ela tem atitudes relacionadas a 

feminilidade, a beleza e a aparência, a personagem se mostra também, corajosa, 

forte e protagonista em uma situação que era apenas destinadas aos homens na 

narrativa - como o ato de batalhar e lutar pelos direitos de uma nação. 

         Em questionamento similar, a entrevistadora teceu a seguinte pergunta a 

Luiza: '' qual o seu super-herói favorito?’’ 

         De forma instantânea, Luiza corrige o termo e questiona se pode ser uma 

heroína, como pode ser visto pela transcrição do áudio a seguir: ‘’Super-herói..... 

Mas tipo... Vale super-heroína?’’  

A mediadora ao formular a pergunta assumindo o papel de herói, 

necessariamente, como um personagem masculino, mostra simbolicamente como 

os termos e associações estão marcadas e cunhadas, de forma despercebida, a um 

determinado gênero. 

Heróis, caracterizados pela sua forma, força e inteligência, são, muitas vezes, 

vistos como personagens fundamentalmente masculinos. A exemplo dos mais 

populares: He-man, Super-homem e Homem Aranha - esse último que em uma de 

suas histórias principais salva a personagem feminina, Mary Jane. 

Assim, a correção feita por Luiza na entrevista, pode ser vista a partir dos 

estudos de Bourdieu (2012) que nos diz que as relações e submissões de gênero 
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permeiam também as produções simbólicas da sociedade, como a fala, a linguagem 

e a escrita. Segundo o autor, é revelador como a língua pode denotar 

simbolicamente a atribuição de uma determinada qualidade ou representação a um 

gênero em específico, e assim, a dominação masculina construída socialmente 

dentro de diversos âmbitos de uma cultura. No caso, ao tratarmos, comumente, a 

categoria ''herói'' apenas no masculino, nos mostra como o termo está atrelado a um 

tipo de personagem homem como sendo o neutro e o normal. Até mesmo na 

formulação gramatical, que em muitos exemplos conhecidos na cultura pop, 

apresentam o próprio ''homem'' como palavra constituinte dos nomes de heróis - 

superman, super-homem. 

Aqui, a heroína é o outro. Soa como um termo marcado e representa o 

diferente, o que não é ''natural'', o não recorrente - por mais que as narrativas que 

possuem mulheres como heroínas estejam ganhando algum destaque nos últimos 

anos na indústria cinematográfica norte-americana, a exemplo de Jessica Jones 

(2015), Katniss em Hunger Games (2012) e Viúva-Negra em Vingadores (2012), 

sendo a última citada por Luiza como uma de suas heroínas favoritas. 

Por último, foram realizadas as atividades ''Se eu fosse um escritor'' para as 

duas meninas de forma individual. A coordenadora explicou o roteiro e orientou para 

que as participantes ficassem livres para criarem os personagens como bem 

entendessem, imaginado suas características, profissões e utilizando-se dos 

recursos oferecidos no dia - papel, lápis, lápis de cor e canetinha. (Figura 27 e figura 

28). 

 

Figura 27 - Paula realizando a atividade ''Se eu fosse um escritor'' 
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Figura 28 - Luiza desenhando os personagens da atividade 

 
 
 

Paula iniciou pelo personagem masculino, descrito como: Milho, o milho 

amigo (Figura 29). De acordo com a participante, Emílio é um ''homem milho''. Em 

suas palavras, a profissão e as principais características de Emílio resumem-se a 

‘’virar pipoca’’ .  

 

Figura 29 - Emílio, o milho: personagem masculino da Paula 

 
Emílio (à esq) e seu amigo, imaginado e desenhado por Paula. 

 

         Após a criação de Emílio, Paula desenhou a personagem feminina: Larissa, a 

linguiça (figura 30).  

 

Figura 30 - Larissa, a linguiça: personagem feminino da Paula 
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         Por sua vez, Luiza ao fazer a atividade ''Se eu fosse um escritor'' criou James 

(figura 31) e Micaela (figura 32). Respectivamente, James, segundo Luiza, é um 

advogado que mora em um condomínio fechado perto da praia, trabalha em alguns 

horários específicos do dia. Por sua vez, Micaela é uma jardineira especializada em 

decoração de plantas e jardins. Mora no mesmo condomínio de James.  

 

 

Figura 31 - James: personagem masculino da Luiza 

 
James, advogado. 

 

Figura 32 - Micaela: personagem feminino da Luiza 
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Micaela, jardineira especializada de sucesso. 

 

Entre as variadas características da personalidade e da vida dos 

personagens criados por Luiza, uma das mais relevantes foi relacionada a profissão 

de James e Micaela. A participante descreveu de forma detalhada os ofícios de 

cada personagem, qual o horário de trabalho e as peculiaridades de cada profissão. 

James é descrito como advogado e Micaela como jardineira especializada 

em decoração. Ao ser questionada pela mediadora sobre qual dos personagens 

recebia mais por suas respectivas profissões, Luiza afirmou que a mulher - Micaela - 

ganhava mais que James, pois a personagem era bem sucedida e realizava um 

trabalho único em seu ramo de jardinagem. 

É interessante perceber que a afirmação da participante representa um ponto 

fora da curva levando em consideração a realidade de parte das mulheres 

brasileiras no mercado de trabalho. Conforme dados revelados em matéria 

jornalística de 2017 pelo portal de notícias G134 as brasileiras costumam receber 

menos do que os homens em todos os cargos. Segundo a pesquisa realizada pela 

Catho e mencionada pela reportagem, a diferença de salário pode chegar a 62% a 

mais para os homens, em profissões como consultor ou gerente. 

Desse modo, a percepção de Luiza sobre o sucesso profissional dos 

personagens não segue a lógica dos dados mencionados. Para a participante, 

Micaela recebe mais por seu trabalho ser qualificado e diferenciado no contexto da 

personagem. Isto é, não está associado ao seu gênero, mas sim, a capacidade, 

especialização e competência de Micaela. 

                                                
34 As informações da matéria e da pesquisa Catho podem ser encontradas no link: 
<http://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/mulheres-ganham-menos-do-que-os-
homens-em-todos-os-cargos-diz-pesquisa.ghtml> Acessado em 13 de Maio de 2017. 
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5.4.2 DIA DOIS: ESCOLA ANJO DA GUARDA 

 

Posteriormente a aplicação da dinâmica e entrevista com Luiza e Paula, foi 

analisado o resultado das atividades, assim como outros aspectos, a exemplo do 

tempo de realização da entrevista e dos desenhos. Por conseguinte, o primeiro dia 

funcionou como base de referência para a aplicação do grupo focal que aconteceu 

no final de Abril. Em síntese, as duas crianças se mostraram bastante à vontade 

com a didática das atividades, formando convicção de que funcionaria em um grupo 

maior de crianças, como ocorrido no segundo dia, na Escola Anjo da Guarda. 

A escola Anjo da Guarda é uma instituição de ensino particular localizada no 

centro de Curitiba no Paraná. De acordo com o site oficial da escola35, a instituição 

foi fundada por Vera Miraglia na década de 1960 e possui tradição em Educação 

Infantil na capital paranaense. 

Todo o contato com a escola até o dia da atividade foi feito por e-mail, por 

meio da diretora Kika Miraglia e a professora Evelize. Evelize é educadora infantil 

que trabalha com o Ensino Fundamental I, quinto ano (5°C) - crianças entre 8 e 10 

anos, público alvo principal da pesquisa.  

A título de organização, em um primeiro momento serão apresentadas as 

considerações gerais acerca das atividades realizadas com os 22 alunos do 5°C da 

escola Anjo da Guarda; e alguns apontamentos referentes ao tipo de recorte de 

análise escolhidos e definidos pelos três nortes da pesquisa empírica, valendo-se de 

exemplos coletados na forma de desenho, testemunho ou entrevista dos 

participantes. 

Em seguida, os demais desenhos oriundos da dinâmica serão apresentados 

continuando a articulação entre os autores consultados e os dados produzidos no 

trabalho de campo. Por se tratar de um extenso material – 44 desenhos produzidos 

ao total – nem todos serão elencados nesse tópico, devido ao recorte de conteúdo 

que foi feito para a presente análise.  

  Em síntese, o grupo focal aconteceu no dia 20 de Abril de 2017. A escola 

forneceu uma sala e 2 horas para a execução da atividade e das entrevistas - 13h30 

às 15h30. Chegamos pontualmente na instituição e começamos a preparar a sala 
                                                
35 As informações podem ser consultadas no site oficial da escola, disponível no link: 
<http://www.anjodaguarda.com.br/institucional/> 
Acessado em 27 Abril de 2017. 
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para a atividade. Devido ao número elevado de crianças para o grupo focal, foi 

organizado o ambiente visando a melhor interação entre as crianças, bem como 

facilitar a gravação e a discussão em grupo. Para tanto, as mesas foram agrupadas 

em grupos de quatro; por extensão formaram-se vários aglomerados de quatro 

alunos distribuídos pela sala, os quais podiam interagir entre si durante a atividade. 

Tão logo os alunos foram organizados, a coordenadora - Sabrina Freschi - 

explicou rapidamente o projeto e deu início a atividade principal do dia, ''Se eu fosse 

um escritor'' (o roteiro pode ser verificado no Anexo II). 

         Durante a primeira hora as crianças começaram a pensar sobre seus 

personagens e profissões e executarem a tarefa. As gravações de áudio e vídeo 

captaram pequenos trechos de todos os grupos. Logo, retrataram algumas reações 

e falas dos participantes acerca da atividade e da construção dos personagens. 

Depois da realização dos desenhos e da discussão entre os grupos, foram 

entrevistados quatro alunos escolhidos e indicados pela professora Evelize no 

tempo restante da atividade, como forma de complementar os dados obtidos na 

discussão do grupo focal. 

Diversos registros foram feitos e alguns serão transcritos posteriormente 

nesse subcapítulo, como forma de complementar a atividade e os dados obtidos a 

partir dos desenhos, entrevistas e observação não-participante36 feita pela presente 

pesquisadora e autora do TCC em tela - a qual não mediou as atividades, 

mantendo-se dentro da sala, porém à parte da coordenação do processo. 

Tendo em mente os principais nortes da investigação, a partir de uma leitura 

inicial da atividade e dos 44 desenhos produzidos e digitalizados, encontramos 

algumas variáveis que se repetiram na atividade. Ou seja, fazendo uma comparação 

entre os desenhos dos meninos e meninas, foi comum verificar algumas diferenças 

acerca da construção das representações e características dos personagens ao 

distinguir por gênero. 

Parte dos personagens masculinos desenhados por meninos se apresentam 

de forma complexa, desenhados por completo, pintados e com as características 

descritas - qualidades e defeitos. Ao contrário disso, algumas personagens 

femininas foram representadas pelos mesmos participantes de forma mais evasiva, 
                                                
36 A observação, naturalista ou etnográfica, caracteriza-se por ser um método em que o pesquisador 
frequenta os lugares em que os fenômenos em pesquisa acontecem naturalmente. Na observação 
não-participante, o pesquisador observador não se junta ao grupo observado, ou seja, encontra-se a 
parte das atividades aplicadas, como um agente externo. (COSTA, 2005) 
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genérica, sem riquezas de detalhes ou de características físicas e emocionais. De 

acordo com a observação não-participante , um dos meninos em questão ao fazer a 

atividade, disse: ''Eu não sei desenhar menina''. 

Grande parte dos meninos iniciou pelo seu próprio gênero e se mostrou 

hesitante ao pensar a personagem feminina. Pedro, 9 anos, ao tentar fazer a 

personagem feminina durante atividade, nos disse que ele não tinha ideia do que 

desenhar e que não costumava desenhar ou representar meninas. Indagado sobre 

o porquê de seu comportamento, não soube responder de forma conclusiva. Disse 

apenas que não sabia e não se interessava. 

Pedro havia desenhado anteriormente o personagem masculino (Figura 33), 

o qual levou a maior parte do tempo construindo, pintando e pensando nas suas 

qualidades. Nomeado como Jacobi, é descrito como bom em cozinhar e usar 

espada. Possui o defeito de não saber trabalhar em equipe. Nas palavras de Pedro: 

''o que faz da vida: guerreia''. 

Ao retratar o outro gênero, a mulher, conforme observado no momento da 

produção do desenho, utilizou apenas os minutos finais. A personagem é uma 

versão mulher do personagem masculino. Não possui muitas peculiaridades e 

características próprias, sendo apenas um reflexo, ''uma sombra'' do personagem 

homem construído com cautela e atenção, segundo nossa observação no dia da 

atividade. (Figura 34) 

 

Figura 33 - Personagem masculino de Pedro, 9 anos 

  
Personagem masculino: Jacobi, possui 29 anos, cozinha e sabe usar a espada. Seu defeito 



102 
 

 

é não saber trabalhar em equipe. 
 

Figura 34 - Personagem feminino de Pedro, 9 anos 
 

 
Jiana é a personagem feminina de Pedro. Ela tem igualmente 29 e todas as características são 
similares a Jacobi (figura 33), incluindo a vestimenta e o rosto. Jiana é a versão mulher do 
personagem masculino, construído primeiro. 
 

         Além da reação de Pedro, outros meninos demonstraram certa dificuldade 

em representar a personagem feminina. Principalmente aqueles que estavam 

sentados próximos ao grupo de Pedro. Parte dos meninos começou a representar 

os personagens do seu próprio gênero, hesitando na hora de construir e definir o 

gênero oposto, o Outro. 

Para Beauvoir em O segundo Sexo (1960), as mulheres são definidas com 

base e em relação aos homens, que ocupam a posição de Um, enquanto o feminino 

é reservado o lugar de Outro. O Outro que sustenta e define o Um, como 

mencionado anteriormente nesse trabalho. Evidentemente, salvo as devidas 

proporções e o contexto de cada situação, depreendemos que uma explicação 

factível acerca da dificuldade de alguns meninos do grupo focal em representar o 

outro - o feminino - faz parte do impasse encontrado quando precisamos identificar 

e posteriormente representar o outro, a partir do próprio olhar, partindo da 

percepção de si mesmo e do ambiente que permeia os indivíduos. 

Nesse sentido, o ato de representar é o produto entre a interação de 

determinada pessoa com sua realidade social, cultural, simbólica e cognitiva. Dito 

de outro modo, de acordo com a abordagem psicossocial de Moscovici (1999), as 
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representações sociais e produções mentais construídas por um indivíduo são frutos 

de sua socialização, vivência e contato com a realidade cultural em que fazem 

parte. Diante de determinada situação, meninos e meninas originam representações 

diferentes das coisas e do mundo, não de forma passiva, mas reformulada, 

adaptando internamente e dando sentido e valor de acordo com sua percepção de 

mundo e consumo sociocultural. 

As representações construídas e que podem ser visualizadas nas atividades 

do grupo focal, são permeadas de valores simbólicos e sentido que também 

envolvem as questões de gênero e as diferentes socializações naquele contexto. O 

que é construção individual também perpassa o coletivo absorvendo as produções 

simbólicas, culturais e midiáticas em que se tem acesso. Constitui-se, assim, parte 

do processo de perceber o outro e a si mesmo, de forma complexa e diferenciada 

levando em consideração também a individualidade de cada um. 

À medida que meninos e meninas possuem vivências distintas desde o 

nascimento, é perceptível como isso pode ser verificado nos dados produzidos no 

exercício de criação de personagens pelas crianças. Além da situação descrita no 

desenho de Pedro, 9 anos, há outros casos que repetem a escassez de detalhes, 

complexidade e características na construção do feminino pelos meninos. Cabe 

analisar os desenhos de Mateus, 10 anos. 

A personagem feminina do participante (figura 24), chama-se Feia. Não 

sendo exatamente um nome próprio, mas já adjetivando a personagem com base 

em sua aparência. O desenho apresenta poucos detalhes, não possui muitas cores 

e nem uma roupa determinada. Ela é descrita como uma cantora de 1 milhão de 

anos, sem qualquer qualidade e com todos os defeitos. 

 

Figura 35 - Personagem Feminina do Mateus, 10 anos 
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A personagem denominada ''Feia'', é descrita como uma cantora de 1 milhão de anos e não possui 
qualidades. Como defeitos, a criança escreveu ''tudo''. É possível notar que a personagem não 
possui muitas características, é uma mulher sem qualidades, mas com todos os defeitos. 

 

Em contrapartida, o personagem masculino de Mateus (imagem 36) 

encontra-se em um cenário colorido, com diversas formas e com uma riqueza de 

detalhes bem maior que Feia. O personagem chama-se Ricardão Reis Gumiero - 

possui nome, sobrenome, rosto, cor, roupa, qualidades e defeitos. Ricardão não 

somente é jogador de futebol, mas possui ''super força'', ''super energia'' e é ''super 

rico''. Seus defeitos são superficiais; é informado apenas que possui espinhas. Fica 

evidente, diante disso, a diferença entre a complexidade dos dois personagens. Feia 

existe no vazio, sem cor e sem qualidades. Ricardão, em uma tonalidade azul e 

verde, é jogador bem sucedido, possui características e está praticando uma ação. 

 

Figura 36 - Personagem masculino do Mateus, 10 anos 
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Ricardão é o personagem masculino de Mateus. Ele é descrito como jogador de futebol com diversas 
qualidades: super força, super energia e super rico. 
  

         Recorrendo a outra perspectiva, ao analisarmos a construção de 

personagens masculinos pelas meninas, encontramos uma situação diferente. Das 

nove produções feitas pelas participantes, os personagens homens, em sua maioria 

esmagadora, são bem construídos, ricos em detalhes e distintos das personagens 

femininas. Não são cópias ou genéricos. Algumas questões podem ser levantadas 

como forma de reflexão sobre o assunto, sem o intuito de taxar como verdades 

absolutas e irredutíveis. 

Podemos inferir que por causa da representatividade e dominância que os 

homens têm em diversos âmbitos da sociedade - seja nas narrativas midiáticas dos 

produtos de comunicação, na política, economia e história - as meninas possuam 

um repertório maior e pluralizado ao construir um personagem masculino, uma vez 

que estamos rodeados de protagonistas homens em diferentes posições nos 

setores socioculturais. 

De forma geral, as meninas do Anjo da Guarda retrataram os meninos com 

ampla riqueza de detalhes e com diferentes ocupações e características. 

Recorremos aos desenhos de Larissa. O personagem masculino é o Clirinton (figura 

37), um ajudante de papai noel, possui 30 anos, é inteligente e corajoso. Ele é 

desenhado com particularidades, tanto na roupa, no rosto, como no cenário 

colorido. A personagem feminina também é bem construída (figura 38), chama-se 

Laila, é ágil e rápida, porém, chata e grossa. 

 

Figura 37 - Personagem masculino de Larissa (não informou a idade) 
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Cliriton tem 30 anos, é inteligente e corajoso, porém, possui ''boca grande'' e ''gulodice''(sic). O 
personagem possui detalhes e é bastante colorido, assim como o cenário também é bem construído. 
A referência pode ter vindo também das produções cinematográficas em que duendes e ajudantes de 
papai-noel são frequentes em filmes temáticos. 
 

Figura 38 - Personagem feminina de Larissa 

 
 

Laila tem 10 anos, é descrita como ''assassina'', ágil, rápida, porém, chata e grossa. A personagem 
possui riquezas de detalhes, tanto no cenário como na construção de seu rosto e corpo. 

          

Na mesma linha de raciocínio elencamos outros desenhos produzidos por 

meninas em que ambos os personagens são completos e diversificados, com 

características e profissões distintas. Entre eles, destacamos as produções de Maria 

L., 9 anos (figura 39); e da Gabriela, 9 anos (figuras 40 e 41). 

 

Figura 39 - Personagens de Maria L, 9 anos 
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O Senhor Três-caras (à esq.) é o personagem masculino de Maria. De acordo com o desenho, seu 
nome é Multi-caras, tem 40 mil anos. Ele é recepcionista e guarda, além disso, é um bom motorista 
mas não sabe nadar. Trabalha na empresa Morte Mortífera, criação recorrente em alguns outros 
desenhos. Por sua vez, a Sra. Zumbi, é secretária do Senhor Morte, tem 30 mil anos, é muito boa em 
matemática, porém ruim em português. Ambos os personagens são amplamente caracterizados, com 
detalhes físicos e pessoais. 
 

Figura 40 - Personagem masculino de Gabriela, 9 anos 

 
Sr. Sanguíneo é piloto de aviões na empresa Morte Mortífera, criação coletiva de um dos grupos de 
crianças. Ele tem 28000000 anos, dirige bem e foi péssimo aluno na escola. 

 

Figura 41 - Personagem feminino de Gabriela, 9 anos 
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Sra. Sanguínea, tem 21.000.000 de anos, possui uma ''letra linda'' e não sabe fazer justiça. Também 

trabalha na empresa Morte Mortífera. 
 

Conforme antecipamos, há certa similaridade entre os temas retratados pelos 

personagens. Esse foi um aspecto relevante que se mostrou nítido no dia da 

atividade. As crianças ao serem separadas em grupos de quatro alunos, se 

aglomeraram por afinidade e, por consequência, em muitos casos, produziram 

personagens e representações parecidas ou com temas semelhantes. Houve certa 

repetição de pessoas representadas como: ninjas, espiões, vampiros, assassinos, 

vampiros, fantasmas, seres fantásticos, personagens ligados a cozinha, tarefas 

domésticas e secretariado - sendo essas três últimas categorias representadas em 

grande parte nas personagens femininas, as quais serão analisadas posteriormente 

nesse capítulo. 

Como um dos casos em que houve grande similaridade de temas e até 

repetição de certos aspectos, podemos citar a empresa ''Morte Mortífera'' que 

apareceu em vários desenhos de um determinado grupo de crianças, entre meninos 

e meninas. Nessa organização, há diversos cargos, entre secretários, assassinos, 

piloto de avião, proprietários da empresa, etc. Notamos alguns desses seres 

descritos nos desenhos da Maria L (figura 28) e Gabriela (figura 29 e 30). 

Em algumas situações, houve a criação do mesmo personagem. Por 

exemplo, a ''Morte'' - com o mesmo nome - foi representada duas vezes por 

participantes diferentes, por um menino, Breno, 10 anos e uma menina, Lorena, 9 
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anos. Diante disso, é interessante ver como cada criança constrói o mesmo 

personagem de forma distinta.  

Na construção de Lorena (figura 42), a ''Morte'' é uma personagem feminina e 

de acordo com o desenho: é imortal, ''mata pessoas com seus assistentes'', ''muito 

boa em matar'', porém, tem pena de suas vítimas. Além disso, é dona da empresa 

Morte Mortífera já citada. Portanto, entre funcionários, ajudantes e secretários, a 

Sra. Morte representada por Lorena, ocupa o cargo ''mais alto'' dentro da empresa 

fictícia. 

 

Figura 42 - ''Morte'': personagem feminina da Lorena, 9 anos 

 
Personagem feminina de Lorena. A ''morte'' ao ser retratado por uma menina, é personagem 
feminino, Sra. Morte. Além disso, é dona da empresa ''Morte Mortífera'', a qual outros personagens 
trabalham em outras posições, como: ajudantes, secretários, pilotos, assassinos, etc. 

 

O mesmo personagem muda totalmente quando representado por um 

menino. Podemos verificar que Breno ao criar igualmente a Morte (figura 43) 

representa como sendo masculino, diferentemente de Lorena. 

De acordo com o participante, a Morte é um homem, tem 22000 anos e sua 

profissão é ''levar a alma das pessoas''. O personagem é ''bom em levar almas'', 

porém apresenta-se como alguém muito sério e ''não alegre''. Vale ressaltar que 

nenhuma das características remete a sua aparência. 

Em contrapartida, cabe notar que a personagem feminina de Breno é a 

''Limpadeira'' (Figura 44). Não possui qualidades e tem todos os defeitos. Como 

visto anteriormente em outros desenhos femininos desenhados por meninos, a 
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personagem de Breno possui poucas características pessoais ou emocionais, além 

de estar atrelada a serviços domésticos. É retratada como a responsável pela 

limpeza, ou seja, pela tarefa doméstica, enquanto seu par, é o Sr. Morte que mata 

pessoas e de acordo com o desenho ''é muito bom nisso''. 

A única qualidade presente na Limpadeira está relacionada ao seu nome e 

''profissão''. Segundo o desenho: ''ela limpa tudo rápido.'' Outra característica, 

retratada como defeito, é referente a ela não falar a ''nossa língua''. Ou seja, a 

profissão da Limpadeira é limpar a casa e ela não possui voz, não sabe falar. 

 

Figura 43 - ''Morte'': personagem masculino do Breno, 10 anos 

 
 

Sr. Morte retratado por Breno como sendo um personagem masculino. De acordo com o desenho, 
ele é bom levar almas, é muito sério e não é alegre. 

 

 

Figura 44 - ''Limpadeira'': personagem feminina do Breno, 10 anos 
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''Limpadeira'' é a personagem feminina de Breno. Diferentemente do Sr. Morte, a limpadeira não 
sabe falar e sua função está ligada fundamentalmente ao serviço doméstico, isto é, seu nome, sua 
profissão e suas qualidades giram em torno de sua capacidade de limpar e fazer os serviços de casa. 

  

  

Por sua vez, Lorena, 9 anos, que também representou a Morte, construiu seu 

outro personagem de forma bem distinta a Breno. A  menina fez do seu personagem 

masculino um advogado que se chama ''Valdemorte'', ''perfeito nas qualidades'' e 

''feio nos defeitos'' (figura 45). O nome, assim como sua representação física, é uma 

evidente referência ao antagonista chamado Voldemort, presente na saga britânica 

Harry Potter, escrito por J.K Rowling. 

 

Figura 45 - Personagem masculino de Lorena, 9 anos 
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O personagem Valdemorte - que é uma referência ao vilão em Harry Potter - é advogado e descrito 
como ''perfeito nas qualidades'' e ''feio'' nos defeitos. 

  

''Valdemorte'', representa uma inspiração e referência a uma série de filmes 

que a participante gosta e nutre admiração, deslocando as características físicas 

para seu personagem. Ao ser uma das meninas entrevistadas, pós grupo focal 

(figura 46), Lorena afirma em áudio: ''Eu nunca li o livro desse personagem que eu 

gosto, mas eu gosto muito dos filmes do Harry Potter, que tem também no livro''. 

 

Figura 46 - Entrevista com a Lorena e Valentina)  

 
Valentina (9 ou 10 anos) (à esq.) e Lorena, 9 anos (à dir.) durante a entrevista realizada no pátio da 
Escola Anjo da Guarda, após a atividade em grupo. Uma das perguntas feitas foi referente a quais 
produtos midiáticos e personagens. Lorena afirmou que Harry Potter é seu personagem preferido. 

  
 
Levando em consideração o caso de Lorena, observamos que a mídia e os 

produtos de comunicação também influenciam a forma que identificamos, 

processamos e representamos os gêneros. Para Baccega (2004), além do ambiente 

familiar e escolar, a mídia configura-se como uma formadora de significados e 
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valores, funcionando como uma das agências socializadoras responsáveis por 

sedimentar e transmitir conhecimentos que habitam o imaginário das crianças e 

contribuindo na forma que representam a si e ao outro. As representações sociais 

oriundas do entretenimento (literatura, cinema, propaganda, etc) estão diretamente 

associadas ao processo de absorção de referências e formação de repertório dos 

indivíduos. Revisitando a obra de Linn (2006), a autora nos diz que as crianças, de 

forma especial, são extremamente sensíveis aos discursos midiáticos, os quais 

constantemente permeiam suas produções mentais e construções estéticas. 

Ao analisar os desenhos e personagens, assim como o comportamento e fala 

dos participantes no dia da atividade, encontramos diversas referências vinculadas 

ao consumo de livros, desenhos, séries e produtos comunicacionais diversos, a 

saber: as crianças que desenharam personagens que eram jornalistas (figura 47), 

ator ou atrizes (figura 48), relacionados a programas de culinária como o Master 

Chef transmitido no Brasil pela Rede Band (figura 49). 

 

Figura 47 - Personagem feminina da Amanda 
 

 
 
Personagem feminina da Amanda, chama-se Camyla Caron. Ela é jornalista repórter - uma profissão 
ligada diretamente a mídia - possui 15 anos, é bonita e ''odeia garotos''. 
 

Figura 48 - Personagens feminino e masculino de Martim, 10 anos 
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Os dois personagens são caracterizados como atores, profissões que também estão ligadas 
diretamente a mídia e a comunicação. De acordo com Martim, Emanuelle (à esq.) tem 27 anos, é 
delicada e amigável, porém ''um pouco nervosa'' e ''não gosta de comer batata''. Rafael (à dir.), 
possui 38 anos, é ator de cinema, muito atencioso e amigável. Ele também é um pouco nervoso e 
não gosta muito de lugares quentes. Ambos os personagens são construídos com uma riqueza de 
detalhes acerca de suas características pessoais. 
 

Figura 49 - Personagem masculino de Júlia, 10 anos 
 

 
Tiago dos Santos, tem 18 anos e adora fazer doces. É descrito como cozinheiro profissional, porém, 
não gosta muito de fazer pratos salgados. Além da influência do programa televisivo Master Chef ser 
visível na logo da camisa do personagem (M de Mastercheff e Brasil abaixo), durante o grupo focal, 
observamos vários diálogos em determinados grupos sobre o programa e seus participantes. 
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Outra representação recorrente que remete a personagens de produtos 

midiáticos são os ninjas, guerreiros e espiões que apareceram em inúmeros 

desenhos (figuras 33, 50, 51, 55, 53 e 54). 

 

Figura 50 - Personagem masculino de Caio M. 

 
O personagem Astrogildo tem 18 anos, é um ninja descrito como ágil, porém medroso. Agilidade e 
velocidade são características recorrentes aos ninjas - quase sempre homens -  tanto aqueles 
retratados em alguns dos desenhos do grupo focal, como os que integram os animes na televisão e 
mangás.  
 

 

Figura 51 - Personagem masculino de Matheus C., 10 anos 

 
 
O personagem construído por Matheus, chama-se Salsi, é um ninja de 10 anos - a mesma idade do 
participante. Salsi é rápido e inteligente, contudo, é preguiçoso e maldoso. 
 

 

 

Figura 52 - Personagem feminina de Matheus C., 10 anos 
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A personagem feminina de Matheus - também criador do desenho acima - não é descrita como ninja 
em sua profissão. Porém, os seus elementos estéticos fazem nítida referência aos encontrados na 
narrativa de ninjas: Naruto. Isto é, as cores, os símbolos, o sobronome ''Uchiha'' presente na história 
e principalmente os olhos da personagem - que são iguais aos retratados no anime japonês - 
demonstram que o participante buscou inspiração em Naruto na construção da personagem. 
Contudo, mesmo sendo uma referência aos ninjas do desenho, ela não é retratada como uma ninja, 
mas sim como uma ''arquiteta e advogada''. Diferentemente dos outros personagens, não é rápida ou 
ágil, mas sim, descrita como ''gorda e lenta''. Seu nome é Sarádi, tem 90 anos e tem as seguintes 
qualidades: inteligência e imortalidade. 
  

  
Figura 53- Personagem masculino de criança não identificada 

 
Personagem masculino de criança que esqueceu de colocar o nome e idade no verso da folha. De 
qualquer forma, trata-se de Minato, um ninja, mais uma vez descrito como ágil e rápido. Ele tem 11 
anos, é um estrategista, mas não ''presta muita atenção'' 
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Figura 54 - personagem masculino de Samara 

 
Mikke é um super espião, tem 28 anos e é treinado para trabalhar sozinho como agente, ou seja, 
''não trabalha em equipe'' 
 

Figura 55 -  Personagem masculino de Leonardo O. 

 
Jimy construído por Leonardo tem 23 anos e é também descrito como um ninja. Apesar de ser 
''silencioso e mortal'' como uma qualidade, de acordo com o desenho: ''não sabe trabalhar em 
equipe''. 
          

De forma quase unânime, principalmente os espiões e ninjas foram 

representados como masculinos. Grande parte das produções culturais famosas 

citados no dia das atividades (como o anime shonen37 Naruto, principal referência 

                                                
37 Shonen é um popular gênero japonês de animes e mangás direcionado a meninos de 12 a 18 
anos. Os personagens são, em sua maioria esmagadora, masculinos. As mulheres, comumente, 
ocupam um lugar secundário na ordem da narrativa. Em alguns casos, elas são construídas de forma 
bem estereotipada, assumindo papéis de pessoas frágeis, escandalosas ou obcecadas pelo 
personagem masculino. É o caso de Sakura e Hinata em Naruto. Shonens famosos fizeram e ainda 
fazem grande sucesso com as crianças e jovens no Brasil, como: Dragon Ball Z, Pokemón, Naruto, 
Hunter x Hunter, Digimon, Yu-gi-oh, One Piece, Death Note, etc. No dia do grupo focal, muitos 
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observada na fala de diversos meninos do grupo focal) trazem homens fortes, ágeis 

e corajosos como protagonistas de grandes aventuras. Poucas mulheres são 

representadas como protagonistas nesse famoso gênero de animação.  

Outro aspecto recorrente no material obtido foi a representação de mulheres 

em certos estereótipos de gênero e como essas questões são reproduzidas entre 

meninos e meninas. Esse recorte de análise fazer parte dos nortes e objetivos da 

pesquisa empírica e foram tratados com atenção entre os dados obtidos. Dessa 

forma, verificou-se que parte das qualidades e defeitos de muitas personagens 

femininas são relacionados, diretamente, à sua aparência: feia, bonita, gorda 

(figuras 35, 47 e 52); ou características marcadas pela ideia de feminilidade e 

ditadas pelos padrões de gênero, a exemplos dos adjetivos: frágil, delicada, 

nervosa, cozinheira, lenta. (Figuras 48 e 52, entre outros desenhos) 

Segundo Keller (2012), os produtos de entretenimento e consumo - como a 

publicidade, desenhos, ficção - utilizam-se da divisão de gênero como forma prática 

e simbólica de estimular diferentemente meninas e meninas, sendo essa divisão 

entre os papéis de gênero como parte da lógica de vendas e consumo nos 

mercados midiático e publicitário. Assim, ao passo que os meninos dentro do grupo 

focal representaram os personagens masculinos como lutadores e ninjas ágeis e 

rápidos de forma bastante expressiva simbólica e numericamente, as meninas 

raramente eram representadas dessa forma - ou seja, como ninjas, lutadoras, 

heroínas, guerreiras, rápidas ou ágeis. 

 Em paralelo a esse aspecto observado, na entrevista com a dupla de 

meninas, perguntamos se alguma vez alguém já havia falado para elas que não 

poderiam realizar alguma atividade por serem mulheres. Lorena, 9 anos, responde 

da seguinte forma: 
''Pra mim não, mas às vezes tem algumas pessoas que falam isso 
pra….não só pra mim... mas eu já ouvi pessoas falando para as 
minhas amigas que não pode ser porque é menina….. Tipo… é que 
assim, eu tenho uma amiga que ela gosta bastante de correr, assim, 
e tem meninos que quando eu tava com ela, que diziam que ela 
nunca ia ser tão rápida assim como os meninos, porque os meninos 
são mais ágeis'. 
  

  

                                                                                                                                                  
meninos falaram de alguns desses animes e se inspiraram nesses produtos de comunicação para 
construir a identidade de ambos os personagens. 
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A fala da participante nos mostra que a habilidade referente a rapidez, força e 

agilidade foi atrelada como um atributo masculino, ou pelo menos, como uma 

características em que eles desempenham melhor, apenas por serem homens. 

         Durante o grupo focal, essa não é a primeira vez que a um tipo de conduta ou 

característica é essencialmente atrelada a um gênero em específico. Matheus e 

Pedro (figura 56) em entrevista disseram que assuntos como moda, comercial de 

beleza, propagandas de xampu e produtos estéticos, estão, principalmente 

associados às mulheres. Por presenciarem mais mulheres nesses papéis na 

televisão e na mídia, assumem que elas possuem mais habilidade ou ''técnica'' para 

exercer tais condutas, estarem retratadas em certas condições ou consumirem 

esses tipos de produto De forma simplificada, os meninos falam desse assunto de 

forma conjunta e colaborativa no trecho da entrevista a seguir: 

 
''Moda, tipo, desfile... '' ''A maioria das vezes as mulheres fazem, não 
é muito os homens'' ''Pode ter homem, mas a maioria das vezes é 
mulher…. A maioria das vezes aparece a mulher, não tem muito 
homem que faz...é tipo aquela propaganda da Pantene'' ''Não é tão 
comum então… eu quase nunca vejo, assim, daí não tem como eu 
saber o que é melhor ou não é… Principalmente, acho que vai ser 
mais mulher, porque mulher que gosta muito disso.Homem é…. não 
tem muita, não tem muita essa vantagem….''Tipo, homem não tem a 
técnica de fazer….'' 

 

Figura 56 - Entrevista com o Matheus e o Pedro 

 
Pedro, 9 anos (à esq.) e Matheus, 10 anos (à, dir.) durante a entrevista feita depois do grupo focal, 
no pátio da escola Anjo da Guarda. Entre diversos assuntos, os meninos falaram que querem ser 
policiais do FBI no futuro, gostam de livros e narrativas de ação e aventura. Além disso, afirmaram 
que não gostam de filmes de princesas e que algumas coisas são mais ''de menina'' do que ''de 
menino''. A exemplo de moda, beleza, produtos e condutas relacionados à estética, presentes em 
algumas propagandas, como a do xampu ''Pantene'' citada por Pedro. 
  

Outras características estereotipadas que são constantemente relacionadas 

às mulheres tanto no dia a dia e na mídia, como nos desenhos e dados obtidos no 
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grupo focal, referem-se as mulheres e suas ''habilidades'' e ''obrigações'' no âmbito 

doméstico. Comumente, os serviços da casa como cozinhar ou limpar o lar são 

atribuídas como características das personagens femininas. A exemplo da 

Limpadeira mencionada no inicio dessa análise (figura 44) ou da personagem (figura 

57). 

 

Figura 57 - Personagens masculino e feminino de Valentina 

 
Senhora Fonfon (à dir.), tem 1198 anos, é cozinheira e gerente. Sua principal qualidade é saber 
cozinha sopa de zumbi. Ao passo que Senhor Fonso (à esq.), tem 2200 anos, é advogado, retratado 
como ''bom na justiça'' e ruim como costurador, ou seja, ''não saber costurar'' 

  

Expandindo essa discussão para o campo macro - levando as divisões do 

trabalho doméstico para o contexto brasileiro - podemos verificar que a situação é 

um aspecto sintomático de proporções nacionais. Sendo os resultados obtidos 

dentro do grupo focal uma pequena amostra da grande assimetria que acontece 

dentro dos lares do Brasil. De acordo com a pesquisa do DataPopular e SOSCorpo 

em Recife e São Paulo, a maioria das mulheres são responsáveis pelo cuidado da 

casa, muitas vezes performando uma dupla jornada. Alguns dados sobre essa 

condição podem ser vistos no infográfico abaixo: 

 

Figura 58 - Infográfico sobre participação masculina dentro de casa 
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Com exceção das compras para a casa (50%), a participação masculina no restante do serviço 
doméstico é muito pequena em relação às mulheres, muitas vezes, não chegando nem a ser perto 
da metade. Dados da pesquisa feita pelo Data Popular e SOS Corpo em Recife e São Paulo. 
Imagem retirada da página: Pergunte ao seu menino hoje.  
 

Confirmando e servindo de exemplo dos dados mencionados acima, todos os 

entrevistados disseram que o serviço dentro de casa não é dividido igualmente. As 

mulheres são encarregadas das tarefas domésticas. É o que diz Lorena (figura 46) 

ao ser perguntada se a limpeza e a comida eram feitos de forma dividida e 

equilibrada por sua família: ''Na minha casa não. Meu pai praticamente não faz 

nada, a minha mãe e a minha empregada que fazem a maior parte, a maioria das 

coisas'' 

Novamente, ao ser questionada se ela concordava com a divisão atual e 

assimétrica do trabalho doméstico em sua residência, Lorena responde: '' Não. Eu 

acho que meu pai também deveria ajudar um pouco e eu também, só que eu não 

ajudo (risos)'' 

Diante dessas características que reforçam os estereótipos acerca das 

personagens femininas desenhadas e das mulheres em um contexto geral, também 

encontramos rupturas e narrativas que vão de encontro a essa repetição de padrões 

de gênero. Por exemplo, temos a jogadora de futebol, Marilene (figura 59) e  

cozinheira do Masterchef que é retratada em uma posição de liderança e sucesso, 

segundo o desenho da figura 60. 

  

Figura 59 - Personagem feminina de criança não identificada 
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Marilene é jogadora de futebol. Contrariando os estereótipos do típico jogador de futebol que ainda é 
considerado e retratado como uma profissão masculina, Marilene, tem 21 anos e é caracterizada 
como uma jogadora do esporte. A atividade foi feita pela criança que não se identificou. 
 

Figura 60 - Personagem feminina de Samara 

 
Juddy Ross, 27 anos, é chefe de cozinha. Apesar da profissão ser ligada a cozinhar e preparar 
alimentos, personagem aqui é retratada em um cargo de prestígio e sucesso, e não como 
subordinada. Isto é, de acordo com o desenho, Juddy ''cozinha bem e é super famosa'' 
 

Outros pontos fora da curva foram observados em algumas falas dos 

entrevistados. Com a dupla de meninas citadas anteriormente, Valentina expõe sua 

opinião sobre a capacidade de homem e mulheres acerca de suas escolhas, 

profissões e comportamentos:   

  
''Na verdade, assim, cada um tem um gosto, mas assim, eu acho que todos, 
os meninos e as meninas podem fazer as mesmas coisas e as meninas 
podem até ser melhores que os meninos e os meninos podem até ser 
melhores que as meninas'' 
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Nesse sentido, o grupo de meninos que participou da entrevista - Pedro, 9 

anos e Matheus 10 anos - também apresentaram argumentos com o viés de ruptura 

acerca de diversos estereótipos, como as cores rosa ou azul geralmente atreladas a 

um gênero em específico. Nas palavras de Pedro: ''Não existe cor para menino e 

para menina''.  

Dessa forma, tendo em vista todos os exercício de interpretação, reflexão, 

análises de dados e discursos até aqui realizados, iniciaremos a partir do próximo 

subtópico, a etapa final do projeto: a reflexão acerca dos questionamentos 

levantados pelo grupo focal, bem como a utilização de toda a pesquisa para 

respaldar, inspirar e fundamentar a criação do livro infantil ilustrado – retratado 

capítulo seis. 

 

5.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O GRUPO FOCAL 

 

         Sem dúvida, o grupo focal rendeu quantidade de material rico em detalhes e 

peculiaridades. Dificilmente uma análise de todos os aspectos poderia ser feita aqui. 

Portanto, foi preciso trabalhar com delimitações e seleções de alguns desenhos e 

testemunhos das crianças. Esse processo caracterizou-se como parte da adaptação 

da pesquisa em relação ao método qualitativo utilizado, o grupo focal. Em razão de 

o número de participantes ser superior ao estipulado por teóricos que estudam e 

conceituam esse recurso metodológico (COSTA, 2005; GATTI, 2005), foi preciso 

adaptar a atividade à realidade encontrada tanto no primeiro como no segundo dia 

de pesquisa empírica. 

Na pesquisa empírica foi possível perceber que, na escola e na convivência 

das crianças, há certos estereótipos de gênero que se apresentam e se repetem 

nas falas, vivências e desenhos das crianças. Não obstante, encontramos também 

espaço para o diferente, o diverso, a ruptura, o alternativo, isto é, as representações 

e discursos que desviam da curva. 

Outro ponto importante a ser observado, como consta inicialmente na 

análise, é referente ao recorte social específico do público-alvo. Ou seja, são 

crianças de classe média alta que frequentam a escola Anjo da Guarda. Por 

conseguinte, não é - e nunca teve a pretensão de ser - a realidade absoluta em um 

contexto geral do Brasil. Isso se reflete por exemplo, na quantidade de 

representações de cores e etnias. De todos os desenhos analisados (48), nenhum 
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personagem é negro ou retratado de forma que se possa a admitir que possui outra 

etnia. Todos os desenhos apresentam homens e mulheres brancos. Algumas 

exceções são encontradas quando tratamos de personagens ''mágicos'' ou 

''fantasiosos'', mas de forma bastante sutil com cores como ''cinza'' e derivados. 

Tal hegemonia referente a representação das características físicas dos 

personagens, diz respeito, em partes, ao fato de que todos os alunos da sala 5C 

eram, majoritariamente, brancos. Ainda assim, podemos pensar, que juntamente 

com o recorte e vivência do público, a falta de representação de pessoas negras e 

de aparência não-padrão (gordos, asiáticos, cabelos crespos, etc) é um problema 

presente no discurso midiático brasileiro como estudados ao longo dos capítulos 

nesse trabalho. 

Em um último momento, o intuito desse grupo focal e da pesquisa em geral 

nunca foi encontrar verdades absolutas ou responder definitivamente as questões 

aqui colocadas. Mas sim, possibilitar um pequeno recorte dentro de um campo e 

tema tão vasto, propondo-se promover uma reflexão sobre as questões de gênero. 

Assim como, levantar debates e perguntas para que possamos refletir acerca da 

realidade das mulheres e das crianças como pertencentes a uma minoria social e 

suas demais peculiaridades. 

Afinal, não existem respostas ou soluções prontas e definitivas para a 

construção de diferentes narrativas e possibilidades mais igualitárias a todos. Trata-

se sim, de um constante processo coletivo de negociação de sentidos, diálogos, 

debate de ideias, comportamentos e reflexões em grupo. E é através dessa visão 

que a etapa a seguir do projeto - a criação do livro infantil - propõe-se a contribuir 

com a discussão de gênero de forma produtiva e prática, abrindo portas para 

diversos tipos de representações e narrativas, às vezes, pouco exploradas ou 

discutidas nos discursos midiáticos que nos rodeiam. 
 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

CAPÍTULO 6 - O PRODUTO FINAL: A CRIAÇÃO DO LIVRO ‘’VIVI LOBO E O QUARTO 

MÁGICO’’ 

 

Nesse capítulo serão descritos, de forma sucinta, o processo de criação do 

livro infantil ilustrado ‘’Vivi Lobo e o quarto mágico’’. A construção do enredo e dos 

personagens. E no final do capítulo, o resultado final do livro infantil.  

6.1 O PROCESSO CRIATIVO: DEFINIÇÃO DO PRODUTO E A BUSCA POR 

REFERÊNCIAS  

Depois de toda a pesquisa teórica e empírica, chegamos a etapa final do 

trabalho: a criação do livro infantil. Narraremos, então, do inicio do processo 

criativo até o resultado final.  

Em um primeiro momento, revisitamos o objetivo principal desta pesquisa: a 

criação de um produto comunicacional infantil que trate sobre questões 

feministas, respeitando a faixa etária do público-alvo: crianças entre 8 e 10 anos. 

Por conseguinte, com base em toda a teoria consultada e o mercado editorial 

infantil contemporâneo, foi feita uma pesquisa por referências em busca de 

determinar o formato e o conteúdo do livro.   

Dessa forma, chegamos em algumas definições. O presente livro infantil 

ilustrado pretende se encaixar, principalmente, na terceira tendência literária 

discutida por  Zilberman e Lajolo (1984) que citamos no capítulo quatro. Para as 

autoras, o mercado editorial brasileiro possui um terreno fértil para criações literárias 

infantis que abordem a criança como ser ativo, protagonista e pleno de suas 

capacidades inventivas e criativas, capaz de contestar antigos padrões normativos 

do mundo dos adultos. Com base nisso, a narrativa do livro foi construída tratando 

as crianças como protagonistas e aqui, a personagem principal como a própria 

narradora de sua história, mostrando que as mulheres tem um lugar na literatura de 

uma forma questionadora, lúdica e criativa. 

Optamos assim, por um livro que trate de forma leve e descontraída sobre 

autonomia, liberdade e empoderamento feminino. Vale ressaltar que este produto 

literário e comunicacional não se trata de uma cartilha didática e informativa sobre 

feminismo e gênero, mas sim, uma produção literária, que conserve o lúdico e as 

características de uma obra infantil, trazendo de forma sútil as temáticas propostas.  
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Algumas referências de livros infantis contemporâneos foram levados em 

consideração. Como por exemplo, ‘’Malala: a garota que queria estudar’’ (2015) de 

Adriana Carranca (2016). A  produção História de ninar para garotas rebeldes 

(2017), que traz vários exemplos de mulheres fortes e inspiradoras. O livro ‘’A 

Viagem’’(2016) de Francesca Sanna que trata sobre uma família de refugiados que 

estão viajando em buscar de um novo lar. O assunto é bastante atual, pertinente e é 

contado através da perspectiva de uma menina. (Figura 61)  

 

Figura 61 – A viagem (2016) 
 

 
Em a Viagem (2017), Francesca Sanna é a autora e a própria ilustradora do livro, assim como o livro 
proposto por essa pesquisa. Disponível em < 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/12/09/Os-8-melhores-livros-infantis-de-2016-segundo-
quem-entende-de-crian%C3%A7a>. Acessado em 2 de junho de 2017.  

 

Outra história interessante é narrada em ‘’O livro secreto das princesas que 

soltam pum’’ por Ilan Brenman (figura 62). Brenman trata o conceito e a ideia de 

princesas de forma inovadora, rompendo estereótipos das princesas delicadas, 

comportadas e femininas.  

 

Figura 62 – ‘O livro secreto das princesas que soltam pum’’ (2015) 
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O livro de Brenman repensa a narrativa de princesas, trazendo-as para o cotidiano e a vida real.  
Imagem disponível em <https://www.brinquebook.com.br/o-livro-secreto-das-princesas-que-soltam-
pum.html> Acessado em 4 de Junho de 2017.  
 

Os livros mencionados, assim como outros que foram consultados no 

processo de criação e referência, possuem algo em comum: o incentivo ao 

protagonismo feminino e a abordagem de temas não usuais ou questionadores. E é 

sobre esses aspectos, que o produto em questão se propõe a discorrer e 

desenvolver sua história.  

Outro elemento crucial no processo criativo do livro foi a voz das crianças. O 

grupo focal e as entrevistas realizadas durante a pesquisa empírica resultaram em 

um rico material acerca do que as crianças em questão gostavam de ver, assistir e 

consumir. Seus gostos e pensamentos acerca dos produtos de comunicação e as 

questões de gênero nas narrativas ficcionais. Com a execução da atividade de 

representação ‘’Se eu fosse um escritor’, podemos perceber também o tipo de 

personagens e histórias que gostariam de ler em uma obra infantil.  

Durante as dinâmicas ocorridas na escola Anjo da Guarda no segundo dia de 

pesquisa empírica, Maria Valentina e Lorena falaram durante entrevista sobre suas 

preferências literárias. Ambas as participantes falaram que gostam de livros de 

aventura, fantasia e temas não usuais. Citando por exemplo, Harry Potter escrito por 

J.K.Rowling e a também saga de livros O diário de Pilar de Flávia Lins (figura 63). 

Lins escreve a história de uma menina que viaja por vários países conhecendo 

novas culturas e aprendendo junto com o leitor. Diante de uma narrativa lúdica e 

fantástica, ‘O diário de Pilar‘‘ representou, assim, uma grande inspiração e 

referência para a construção do livro produzido para esta pesquisa.  

 

Figura 63 – ‘’O diário de Pilar’’(2010) 
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O diário de Pilar na Grécia é um dos livros da coleção criada por Flávia Lins, publicado pela editora 
Zahar. Pilar é uma menina aventureira, curiosa e muito inteligente. Disponível em 
<http://www.zahar.com.br/livro/diario-de-pilar-na-grecia>  Acessado em 4 de Junho de 2017. 

 

Ter contato com a fala das duas meninas e também com os desenhos das 

crianças da escola, fez com que a presente pesquisadora mudasse suas ideias 

iniciais, adaptando de acordo com a realidade das crianças e a vivência obtida no 

grupo focal. Isto é, em um primeiro momento, foi pensado em abordar a perspectiva 

dos contos de princesas, dando uma nova roupagem e questionando estereótipos, 

contudo, conhecendo os principais gostos das crianças durante o grupo focal, 

podemos notar que uma narrativa voltada à aventura, ao diferente, ao lúdico é muito 

mais interesse para elas. Deixando também de associar os personagens femininos 

aos contos de princesas, o que é bastante positivo visando os objetivos principais 

deste trabalho.  

Em suma, estas informações e os demais dados obtidos na pesquisa de 

campo ajudaram a entender melhor a realidade infantil, norteando e 

fundamentando as escolhas narrativas do livro. Assim, com base nessas 

referências citadas, chegamos a criação do livro: ‘’Vivi Lobo e o quarto mágico’’.  

A história de Vivi Lobo foi pensada como uma narrativa de aventura e 

fantasia que trata, de sua maneira, sobre questões reais e sensíveis as crianças e 

mulheres, como: a amizade entre meninas, diferentes formações de famílias, a 

literatura escrita por mulheres, o protagonismo feminino e infantil. 
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6.2 A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA  

6.2.1 ENREDO E  ARGUMENTO 

 

‘’Vivi Lobo e o quarto mágico’’ é uma obra que visa atingir meninas e meninos 

- com certo foco nas mulheres. Contudo, é uma narrativa que ambos os gêneros 

podem se identificar e estabelecer uma relação com os personagens. Para isso, 

foram pensados e construídos os elementos textuais da narrativa que serão 

descritos a seguir. 

Em suma, o livro trata sobre as aventuras da vida de Virgínia - Vivi - Lobo e 

seu quarto mágico. Vivi Lobo é, então, a protagonista e narra em primeira pessoa 

sua história enquanto escritora. Sendo representada em uma posição intelectual e 

de voz ativa, como uma menina aventureira e corajosa. A escolha pela narradora 

ser a própria Vivi tem como objetivo colocar uma mulher como criadora de sua 

próprias narrativa, assim como, visa, de certa forma, diferenciar-se de grande parte 

das histórias ficcionais que trazem o ponto de vista de um homem, ou um narrador 

universal – que apesar de não te um gênero específico, é comumente visto como 

masculino.   

No contexto da narrativa, Virgínia é uma escritora adulta, bem sucedida e 

está publicando mais um livro com o nome ''Vivi Lobo e o quarto mágico'' - sendo ele 

o próprio livro infantil em questão. A metalinguagem entre o ofício de Vivi e o 

produto também é apontado como uma das tendências literárias descritas por 

Zilberman e Lajolo (1984). 

Nesse sentido, a personagem conta histórias de sua infância e de como não 

gostava de seu sobrenome. Vivi era zombada na escola por causa do nome ''Lobo''. 

Os colegas da protagonista a chamavam de ''Dona Vivi cara-de-lobo'' de forma 

pejorativa. A palavra ‘’lobo’’, comumente, tem uma conotação ruim no imaginário 

social. Por exemplo, a expressão popular ''Lobo em pele de cordeiro'' que 

representa alguém que parece ter uma boa índole, mas é ruim, perverso.  

Este conflito da personagem com o seu próprio nome – algo que ela possui 

desde que nasceu – representa de forma lúdica, a luta de muitas mulheres que não 

se aceitam ou não se conformam com alguma característica inerente a suas vidas, 

não raramente endossado pela pressão estética e simbólica presente em muitas 

produções comunicacionais. Assim, tal questão enfrentada por Vivi trata-se de 
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certos preconceitos que algumas meninas e meninos sofrem por serem eles 

mesmo, adaptado ao contexto da narrativa do livro.  

De acordo com a história, as coisas começaram a mudar a partir dos 9 anos 

de idade de Vivi. Quando ela se mudou de casa com sua família. Anteriormente, 

dividia o quarto com seu irmão mais velho, Emílio. Na casa nova, ganhou o próprio 

quarto. Estava, agora,  de baixo de um teto todo seu. É a partir desse 

acontecimento que ela se põe a escrever narrativas fantásticas inspiradas nas 

propriedades mágicas de seu quarto. Esse ponto da história é uma referência direta 

a obra de Virginia Woolf em ‘’Um Teto Todo Seu’’ (1929).  

Neste livro, Woolf (1929) defende a escrita e literatura feita por mulheres. A 

escritora inglesa afirma que as mulheres precisam de um espaço, de um lugar, um 

''quarto'' que seja só delas, além de certa quantidade de dinheiro para fazer 

literatura. Nesse teto elas devem possuir toda a liberdade para criar e soltar a 

imaginação, construir mundos novos, serem protagonistas de suas histórias e 

ideias. E aqui está todo o cerne da história de Vivi. A mulher enquanto escritora, em 

seu próprio espaço, gozando de liberdade para escrever qualquer coisa. O quarto 

mágico de Vivi, para além de um cômodo que viaja no espaço-tempo para o quarto 

de outras meninas, representa ludicamente um estado, uma posição enquanto 

mulher produtora de sentido, de conhecimento. Sendo também um incentivo para 

que mais meninas se aventurem a escrever sobre suas vivências.  

Por fim, o clímax da história acontece quando Virginia encontra sua própria 

mãe em uma de suas viagens. A partir da amizade e compreensão entre as duas 

mulheres, resolvem o conflito de Vivi. O final da narrativa traz um discurso sobre  

liberdade e brinca com o nome da personagem ‘’Lobo’’ associando ao animal lobo, 

comparando a força e resistência que habitam os dois seres. Trata-se de uma 

referência e homenagem a obra de Clarissa Pinkola Estes em Mulheres que correm 

com  os Lobos (1992). Segundo a escritora,  

 
Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas 
características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito 
brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as 
mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande 
resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande 
preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. 
Tem experiência em se adaptar a circunstâncias em constante 
mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. No 
entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-
lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, 
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excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus 
detratores.  
(ESTES, 1992, p.7) 

 
 

A história termina, então, com esse desfecho. A ressignificação da palavra 

lobo, que passa de um termo pejorativo, para uma lembrança de força e liberdade 

endossada pelas palavras da mãe de Vivi – que são referências ao livro escrito por 

Clarissa Pinkola. Em síntese, a história tenta trazer uma narrativa com um viés 

feminista, representando personagens fortes, livres e protagonistas de suas vidas, 

resolvendo conflitos e empoderando-se enquanto pessoas, enquanto mulheres. A 

construção de tais personagens serão descritas no próximo subtópico.  

 

6.2.2 A CRIAÇÃO DOS PERSONAGENS: ELEMENTOS NARRATIVOS E 

ESTÉTICOS  

 

Os dois personagens centrais da história são, respectivamente, Vivi e sua 

mãe, Lua Lobo. No entanto o enredo traz outras pessoas relevantes na construção 

da trama e também para a evolução da protagonista. Por ordem de aparição no 

livro, foram listados a baixo os personagens principais e secundários com uma 

breve descrição de como foram construídos narrativamente e esteticamente. Sendo 

este último quesito parte importante e integrante dos objetivos desta pesquisa: 

pluralizar as representações de gênero dentro dos produtos comunicacionais para 

crianças 

 

1) Virgínia Lobo: 

Vivi é a personagem principal da narrativa. ‘’Virgínia Lobo’’ é uma 

homenagem e brincadeira com o nome de Vírginia Woolf, em que ‘’Woolf’’ 

se assemelha com a palavra wolf – lobo em inglês. Em suas lembranças 

que são contadas no livro, ela tem 9 anos. É uma menina inteligente, 

destemida, corajosa, aventureira. É escritora e adora viajar pelo seu 

quarto mágico. É caracterizada por ter cabelos pretos, crespos e sentir 

orgulho disso – em diversas parte da história, essa característica é 

reforçada. A sua roupa assim, como seu quarto, foram construídos 

majoritariamente utilizando-se as cores frias, azul e verde. (figura 53) Esta 

escolha foi pensada para tentar fugir  da associação do ‘’rosa’’ como uma 
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cor só de menina, trazendo outras possibilidades de cores e roupas para 

a personagem. No entanto, o rosa e as colorações quentes derivadas da 

cor primária vermelho, aparecem como composição complementar ao 

azul e verde, que caracterizam a Virgínia e a própria capa do livro. Outros 

elementos associados a Vírginia é o desenho de lobo, o qual aparece em 

diversas páginas da obra. É uma referência ao seu nome e também ao 

significado de ser como um ‘’lobo’’ reforçado no fim da narrativa.  

 

Figura 64 – A personagem Virgínia, Vivi Lobo.  

 
A personagem Vivi e seus cabelos cacheados. A menina foi caracterizada com uma roupa cor azul, 
com alguns elementos vermelhos e rosas, complementando a composição. Outros elementos 
recorrentes são os livros e o lápis em sua cabeça, passando a ideia de seu gosto por conhecimento e 
literatura. 

 

2) Emílio Lobo: 

Emílio Lobo é o irmão mais velho de Vivi. Emílio é gentil, sensível e gosta de 

pintar. O nome de Emílio vem da criação do desenho por Paula, no primeiro 

dia de atividades da pesquisa empírica. Ele é personagem secundário da 

história, porém, representa o masculino em toda narrativa. E dessa forma, 

traz características que rompem com os estereótipos, comumente, 

destinados aos homens. Ele é um menino sensível, calmo, artístico e 

principalmente, divide as tarefas igualmente com Virginia Lobo. Vivi ainda o 

descreve como quem ‘’gosta de cozinhar’’ e ‘’brinca com minhas bonecas’’. 

Ainda rompendo com dicotomia azul x rosa, menino x menina, Emílio não 

veste uma roupa azul, mas sim, em tom marrom e bege. Ele é caucasiano de 

cabelos lisos. Não é escrito durante o texto, mas é perceptível a diferença 
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visual entre Vivi e a mãe dos dois. Ou seja, Emílio e Vivi são adotados. Esse 

fato não é colocado em pauta, mas como um detalhe.  

 

3) Lua Lobo: 

Lua Lobo é uma mulher negra, de cabelos cacheados. Mãe de Vivi e 

Emílio. Ela é engenheira e cientista e em sua infância também possuía 

um quarto mágico. Como mencionado anteriormente, Lua não é mãe 

biológica das duas crianças, mas por uma escolha própria, optou ter 

filhos. Esse formato de família – a mãe e os dois filhos – corresponde a 

grande parte das constituições familiares dos dias atuais. Esse fato foi 

endossado com as entrevistas obtidas em campo. Vários alunos, em 

entrevista, disseram que moram com apenas um dos pais. Portanto, 

família não é apenas um modelo, existe uma pluralidade nesse conceito 

que é sensível aos olhos no dia a dia, mas nem sempre é vista nas 

narrativas comunicacionais. Por isso, a escolha pela família se embasa 

nesse aspecto: dar visibilidade e representação de um tipo diferente e não 

homogêneo de família. Em relação as famílias e as narrativas 

hegemônicas nos livros para crianças, Louro (2000) nos diz,  
No discurso educacional, existe a família. Os livros e as actividades 
escolares operam com uma representação única que corresponde à 
representação accionada pelos media e consagrada pela Igreja e pela Lei. 
Não é por acaso que essa representação hegemônica carrega os traços da 
classe média branca urbana e nela pai e mãe, bem como os seus filhos e 
filhas, reafirmam as formas tradicionais de masculinidade e feminilidade. 
Quando alguém diz que é preciso resgatar ou preservar os “valores 
tradicionais da família”, é dessa família “normal”, com esses traços de raça, 
classe e gênero, que se está a falar. Contudo, ao contrário do que esses 
discursos fazem supor, actualmente é cada vez mais visível o número de 
lares mantidos apenas por mulheres que se revezam no cuidado dos 
menores e nos quais os homens adultos têm uma presença transitória ou 
esporádica (LOURO, 2000, p. 48-49) 
 
 
 

4) Matilde Lobo: 

Matilde é o nome da gata de estimação da família. Ela representa aqui 

como um elemento importante na narrativa para se discutir a divisão do 

trabalho doméstico. Isto é, a história narra que Vivi e Emílio se revezam, 

de forma igualitária, nos cuidados com Matilde. ‘’Enquanto um faz uma 

coisa, o outro faz outra’’ diz a protagonista em umas das páginas do livro.  
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5) ‘’Fridinha’’:  

Fridinha é a primeira menina que Vivi conhece através da viagem mágica. 

Ela é responsável por ensinar as regras do quarto mágico. Fridinha 

acolhe, é gentil e respeitosa com Vivi. As duas meninas se tornam 

grandes amigas. Ela é também uma personagem inspirada em uma 

mulher real, a artista mexicana Frida Kahlo. Fridinha é uma criança artista 

que tem grandes flores na cabeça e muitos pincéis na mão. Uma das 

escolhas pela profissão dessa personagem veio da entrevista com as 

meninas na Escola Anjo da guarda. Lorena nos relatou em vídeo que 

gostava de personagens que pintavam, eram artistas ou escritores, pois 

se relacionava com esse tema, ou seja, queria ser pintora no futuro.  

Outra característica importante da personagem, é sua construção visual, 

ela é retratada em uma cadeira de rodas. Em nenhum momento este fato 

é tratado de forma peculiar ou diferenciada, Vivi encara aquilo como algo 

normal.  Fridinha ser uma pessoa com deficiência, não altera a forma que 

é vista, afinal, para Vivi a personalidade e talento da personagem é o que 

realmente importa. Esta escolha foi acatada por entendermos a 

importância de representações inclusivas como essa, para que, cada vez 

mais, habitem as narrativas ficcionais, naturalizando e promovendo maior 

visibilidade da questão. Além do que, Frida Kahlo na vida real ficou boa 

parte de sua infância e juventude confinada a uma cadeira de rodas 

devido a questões médicas, e isso, de fato,  não a impossibilitou de 

produzir célebres obras de arte. 

 

6) Nina, Marta, Ada, Malala e Amélia. 

São cincos personagens femininas que aparecem de forma conjunta e 

breve no meio da narrativa. São retratadas como exemplos de mulheres 

que Vivi conheceu em suas viagens mágicas. Elas são inspiradas em 

mulheres reais. Nina (Simone) importante cantora de soul e jazz dos 

Estados Unidos. Marta (Silva) famosa jogadora de futebol brasileira que 

rompe com os estereótipos que futebol não é ‘para menina’. Ada 

(Lovelace) matemática inglesa que escreveu o primeiro algoritmo do 

computador da história, além de ser, uma mulher a frente de seu tempo. E 

por fim, Malala, já descrita anteriormente neste trabalho. Malala é uma 
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menina ativista que ficou conhecida por enfrentar a guerra de seu país em 

prol da educação feminina. Essas personagens, além de ajudarem e 

inspirarem a Vivi, trazem representações pluralizadas acerca do ‘’ser’’ 

mulher, além de possuírem profissões e características físicas 

diversificadas.  

 

Em suma, é o conjunto desses personagens, suas construções e narrativas 

que direcionam a história, retratando assim, representações mais plurais sobre o 

‘’ser’’ homem e o ‘’ser’’ mulher. Além dessas características estéticas e visuais dos 

personagens descritas anteriormente, o livro foi pensado e diagramado visando tal 

diversificação em conjunto com a narrativa. Dessa forma, as principais cores que 

compõem são o azul, verde, amarelo, branco, vermelho e demais variações. Como 

escrito acima, procurou-se fugir da cor ‘’rosa’’ como associação ao feminino, 

trazendo cores mais frias voltadas ao azul para representar as meninas e o Quarto 

de Vivi, salvo algumas exceções – como o quarto da Lua Lobo quando jovem.  

Outro aspecto relevante é a grande quantidade de personagens negros e 

pardos pensados de forma intencional para garantir maior pluralidade e 

representação dessa minoria social - que historicamente foi apagada dos produtos 

de comunicação em geral no Brasil e no mundo. É importante relembrar também 

que na realização da atividade ‘’Se eu fosse escritor’’ na Escola Anjo da Guarda, 

todos os personagens foram representados como brancos ou sem a pele pintada 

por qualquer cor.  

De forma geral, com as limitações de um livro infantil de poucas paginas, 

‘’Vivi Lobo e o quarto mágico’’ tenta trazer esteticamente e narrativamente um leque 

de representações plurais e não hegemônicas para as mulheres, quebrando, de 

forma modesta, os estereótipos femininos, como: a mulher frágil, submissa, branca 

ou ligada aos serviços domésticos. Também é uma tentativa constante de atribuir 

qualidades referentes a capacidade intelectual e criativa das mulheres, e não a seus 

atributos estéticos como sendo as únicas características relevantes.  
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6.3 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FINAL 

 

Após descrição de todo o processo criativo do livro, aqui está o resultado de 

um ano de pesquisa e trabalho acadêmico. ‘’Vivi Lobo e o Quarto Mágico’’ é um livro 

literário infantil original com 40 páginas. Apresenta linguagem simples e muitas 

ilustrações. Dialoga temas sensíveis e reais da personagem, com o aspecto lúdico, 

plural e criativo que a literatura infantil enquanto gênero oferece aos escritores e 

ilustradores.  

Extrapolando as fronteiras da universidade, ‘’Vivi lobo e o quarto mágico’ é 

um produto que pode se tornar interessante para o mercado editorial, e assim, faz 

parte das pretensões da autora em levar o livro e a pesquisa em frente, ou seja, 

publicá-lo em uma plataforma, seja pela via tradicional por editoras, ou até mesmo 

processos alternativos como auto publicação e financiamento coletivo. Em todos os 

casos, o objetivo principal disso é garantir a circulação de conhecimento e  o retorno 

a sociedade sobre o que é pesquisado e produzido dentro da instituição pública de 

ensino. Sem mais delongas, segue a última parte do capítulo: a apresentação do 

livro infantil.  
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6.3.1 VIVI LOBO E O QUARTO MÁGICO 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para lançar um olhar final acerca de todo o trabalho aqui desenvolvido, é 

preciso resgatar os objetivos gerais e específicos inicialmente propostos, em outras 

palavras, a razão de ser desta pesquisa. Através da questão norteadora, ou seja, 

como se dá a formação da representação feminina nas narrativas comunicacionais 

com ênfase na literatura infantil, definimos os dois objetivos específicos. O primeiro 

trata de identificar e demonstrar de que forma são construídas as representações 

femininas e os estereótipos de gênero na infância pelas narrativas e produções de 

comunicação, especialmente as narrativas publicitárias. Por sua vez, o segundo 

objetivo específico configura-se em analisar e problematizar as representações 

sociais do feminino nos produtos e discursos de consumo infantil, sobretudo na 

literatura infantil. 

Tendo esses dois direcionamentos em mente, os primeiros capítulos foram 

construídos de forma a se dimensionar tais objetivos, dialogando com o referencial 

teórico e os exemplos do cotidiano, alinhando a teoria com as produções e produtos 

da vida real. Inicialmente, em “A representação social”, foi possível observar que a 

criação de representações sobre si e sobre o mundo pelo indivíduo é um processo 

interno e não, necessariamente, consciente e premeditado. Isto implica que, os 

produtos que consumimos – seja as narrativas publicitárias ou literárias - e as 

representações femininas que estão relacionadas a elas, são produções culturais e 

associações mentais feitas e influenciadas pelo lugar de fala de seus autores.  

Assim como apontado nos dois primeiros capítulos, devido a uma certa 

precariedade na quantidade de produção feminina na criação das narrativas 

publicitárias, comunicacionais e literárias, comumente, a construção das 

representações femininas estão em boa parte a mercê do olhar, vivência e posição 

dos homens. Regatando a citação de Poullain de La barre, ao representarem as 

mulheres, são ao mesmo tempo, juiz e parte.  

Com base nessas reflexões, é possível admitir que as representações 

estereotipadas e nocivas do feminino, em muitos casos, é um reflexo direto da 

histórica falta de mulheres tomando o lugar de fala e construindo a própria narrativa 

seja na publicidade ou demais produções comunicacionais. Esse entendimento por 

intermédio dos teóricos consultados foi crucial para o andamento do trabalho e a 
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criação do produto final, tendo em vista que o pensar fora da caixa e o incentivo ao 

protagonismo feminino é de extrema importância na literatura, na publicidade e em 

todas as vertentes do mercado de comunicação analisados durante a monografia. 

Nada é natural, mas sim naturalizado.  

Afunilando as temáticas rumo ao objetivo geral, os capítulos seguintes – “O 

feminino: a construção do ‘ser’ mulher a partir de Beauvoir” e “O infantil” - 

representaram o cerne de toda a pesquisa, principalmente em relação ao segundo 

objetivo específico - proposta de análise e demonstração de como é construída a 

representação feminina no consumo e literatura infantil.  

Nesse sentido, desde o início da investigação o e ao aprofundar o estudo 

dessas questões, a autora desse TCC já tinha nítido e definido o problema de 

pesquisa, a justificativa e o porquê de se pensar em outras narrativas: o machismo, 

a violência simbólica que as mulheres sofrem, passando também pelas formas que 

são representadas nos produtos comunicacionais.  

Com a consulta aos teóricos e os diversos exemplos pesquisados, fica 

evidente que a literatura e os produtos de consumo são influenciados pelo contexto 

social que se inserem, ou seja, uma sociedade pautada pela dominação masculina, 

em detrimento do feminino. Nesse sentido, houve uma espécie de confirmação 

daquilo que já se suspeitava e parecia ser sensível no cotidiano sendo mulher e 

inserida na área de comunicação.   

Entretanto, ao longo da pesquisa teórica e empírica, foi sensivelmente 

percebido que além da reprodução do normativo, há, sim, uma corrente, uma 

tendência, um movimento se formando em prol de narrativas mais igualitárias e que 

endossam, de alguma maneira, a luta histórica das mulheres. Vale dizer, existe um 

espaço para a resistência e para a ruptura que, às vezes, deixamos passar batido. 

Esse aspecto foi percebido em alguns autores, mas principalmente na pesquisa de 

campo: o grupo focal e as entrevistas realizadas. 

O contato com as crianças foi, sem dúvidas, enriquecedor, esclarecedor e 

produtivo, caracterizando-se, assim, como a parte que houve mais descobertas e 

pontos de vistas diversos. Diferentemente da imagem que comumente fazemos das 

crianças - como seres demasiadamente ingênuos, de compreensão limitada ou em 

desenvolvimento - as entrevistas, testemunhos e suas produções artísticas nos 

mostraram, de modo até surpreendente, a grande capacidade, complexidade 

intelectual e criativa de meninos e meninas desde tenra idade. As representações, 
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associações mentais complexas, inteligentes, divertidas, criativas e, em alguns 

casos, progressistas, apontaram diversas nuances no material que foi produzido.  

Nessa seara, o que era esperado foi encontrado, mas a fagulha do diferente 

e da ruptura - cogitada apenas em segundo plano - apresentou-se de forma positiva, 

ainda que em minoria. Em suma, a reprodução de discursos com viés machistas e 

sobre uma feminilidade estereotipada - principalmente a mulher ligada aos serviços 

domésticos - foi percebida na escola pesquisada e na relação entre meninos e 

meninas, descritas principalmente no capítulo cinco. Contudo, encontramos 

também, sobretudo junto às meninas, visões e falas que indicam um discurso em 

prol do protagonismo, liberdade feminina e negação de alguns papéis sociais de 

gênero.  

Para ilustrar elencamos o pré-concebido: rosa é de menina e azul de menino. 

Apesar de aparecer indiretamente nas produções artísticas obtidas, nos produtos de 

comunicação citados e no próprio referencial teórico consultado, localizamos no 

trabalho de campo diferentes visões a partir do depoimento das crianças. Ao serem 

perguntadas - entre meninos e meninas - grande parte das crianças relatou que não 

concorda com esse posicionamento, que não existem cores determinadas para os 

gêneros.  

Ou seja, o preconceito, o machismo e os papéis de gênero estão presentes, 

são sensíveis, consistentes e visíveis, seja na infância ou na vida adulta. Entretanto, 

as pessoas e as crianças entrevistadas não necessariamente acatam isso de forma 

inerte, passiva. É o que foi percebido no contato com algumas meninas da escola 

Anjo da Guarda e, especialmente, com Paula e Luiza em suas entrevistas no Dia 

Um. Nota-se, assim, um espaço existente em que mulheres estão cada vez mais 

protagonistas e donas de suas narrativas e histórias.  

Chegamos, finalmente, ao objetivo final da pesquisa: a criação do livro infantil 

ilustrado. “Vivi Lobo e o quarto mágico” foi o produto principal desse ano de intenso 

e produtivo trabalho. É resultado do contato com o referencial teórico - 

principalmente com a obra de Virgina Woolf - da convivência com as diversas 

crianças na pesquisa empírica, e fruto de um processo interno de resgate de 

vivências pessoais, referências, inspirações, histórias de mulheres progressistas 

que povoam o imaginário e a experiência da presente autora.  

Dessa forma, o livro coloca diretamente o protagonismo infantil em pauta, 

além de representações pluralizadas acerca do conceito de família, profissões e da 
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própria aparência física das personagens. A narradora é feminina, a protagonista é 

uma mulher de cabelos cacheados que relata sua história sob o ponto de vista de 

uma escritora bem sucedida que em contato com outras mulheres, venceu seus 

medos e angústias causadas pela pressão social, aprendendo, fundamentalmente, 

o valor da liberdade. A narrativa é uma inspiração e uma humilde homenagem a 

escritora inglesa Virginia Woolf, que lutou especialmente pelo lugar feminino na 

literatura em Um Teto Todo Seu (1929) e também a escritora Clarissa Pinkola, 

autora de Mulheres que Correm com os Lobos (1992) - livro que aborda a grande 

resistência e força interna que habitam igualmente as mulheres e os lobos em 

virtude de sua vivência e sobrevivência. 

Ainda em tempo, julgamos importante fazer aqui uma breve ressalva. Esse 

trabalho monográfico e experimental, em todo momento, colocou-se como uma 

proposta modesta com o objetivo de tensionar e debater as questões sobre o 

gênero e literatura infantil, sem pretensões de encontrar respostas definitivas, 

absolutas ou fatalistas. Por consequência, “Vivi Lobo e o quarto mágico” é um 

produto de comunicação literário que pretende, na medida do possível, ser uma 

pequena centelha dentro de algo muito maior. Dentro de um movimento de 

mulheres que enquanto profissionais, escritoras e acadêmicas utilizam de suas 

expertises em suas áreas de conhecimento, em prol da luta das mulheres pela 

emancipação e maior protagonismo feminino.  

Nesse sentido, a temática deste trabalho não é só atual, mas também 

necessária. A pesquisa de gênero em comunicação deve ser encorajada como 

forma das mulheres - assim como Vivi Lobo - tomarem a posição enquanto 

escritoras e centralizar o próprio feminino como objeto de estudo. Seguindo este 

caminho, abriremos um pequeno espaço para a sugestão de debates e pesquisas 

que se debrucem sobre tais temáticas; que tenham, assim, a representação 

feminina infantil e as questões de gênero na infância como objeto de análise e 

produção de novos produtos comunicacionais que dialoguem com esse rico campo 

de pesquisa.  

Para isso, é essencial também entender a literatura infantil e a literatura em 

geral como produções comunicacionais, mas igualmente como campos 

pertencentes a gama de conhecimentos dos profissionais de comunicação, os quais 

há tempos produzem conhecimentos e narrativas sobre gênero em seus ofícios - de 

forma intencional ou não. Por que, então, não abraçar a produção de narrativas, 
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conhecimentos e representações progressistas na diversa e lúdica área de literatura 

infantil?  

  Para além da academia, “Vivi Lobo e o quarto mágico” e toda a pesquisa 

realizada possuem certa base e também propósito para seguirem em frente. Seja 

em um  primeiro momento, com o livro publicado, circulando de alguma forma pelo 

mercado editorial e comunicacional. Ou por meio de uma nova abordagem acerca 

dos dados obtidos durante a pesquisa empírica, os quais foram ricos e volumosos. 

Por questões metodológicas, foi feito um grande recorte do material, deixando de 

fora parte das produções feitas pelas crianças, mas criando uma possibilidade de 

novas interpretações, abordagens e outras pesquisas no futuro que possam se 

apropriar do volumoso material produzido em busca de diferentes análises. 

Portanto, o trabalho não se encerra por aqui. Possui uma razão de existir, está 

conectado aos movimentos sociais da atualidade em favor da luta pelas mulheres e, 

por extensão, tem potencial para retornar à sociedade em forma de conhecimento 

produzido dentro da universidade pública.  

Em síntese, a presente pesquisa foi um constante processo de aprendizado, 

seja em contato com os autores que anteriormente se propuseram a se debruçar 

sobre as questões de gênero e literatura infantil, assim como a partir do importante 

contato com as crianças que são dotadas de uma complexa capacidade intelectual, 

inventiva e criativa.  

O conjunto de todas essas etapas resultou em “Vivi Lobo e o quarto mágico”, 

o qual, como mencionado anteriormente, representa e se posiciona como um 

pequeno empurrão dentro de um movimento cada vez maior e necessário para 

promover a liberdade e protagonismo feminino na literatura e em todas as áreas 

possíveis, da infância a vida adulta. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS E DA ATIVIDADE ‘’SE EU FOSSE 
UM ESCRITOR 

 
Descrição da atividade ‘’Se eu fosse um escritor’’ 

 

Passo a Passo. 

1. Formar uma roda ou um grupo com as crianças e distribuir o material (papel, lápis de cor, 

canetinha, etc) 

2. O coordenador da atividade irá pedir para que os alunos se imaginem como escritores de um livro. 

E em seguida, para que pensem em dois personagens - um homem e uma mulher - que gostariam 

que tivessem em seus livros.  

''Tentem imaginar dois personagens que vocês queriam ler sobre'' 

''Qual o nome desse homem e dessa mulher?'' 

''O que eles fazem ? Quais são suas profissões?"  

''Quais são suas características físicas: branco, negro, alto, baixo, oriental, magro, gordo, cabelo liso, 

enrolado, etc''  

''Quais são suas qualidades e/ou defeitos?'' 

3. Tendo em mente esses questionamentos, cada criança poderá imaginar e montar livremente os 

dois personagens na folha sulfite, conforme sua imaginação, vontade e vivência. Será instruído para 

que elas desenhem, pintem, escrevam, recortem as revistas ou usem os demais materiais 

disponíveis na sala para a atividade. 

4. Debate e apresentação: depois dos desenhos serem finalizados, será aberto uma discussão sobre 

os personagens nos minutos finais da atividade. Os alunos terão espaço para falar sobre seus 

personagens, o que eles fazem, quais seus nomes, qualidades e qualquer outro aspecto que a 

criança queira compartilhar. As profissões escolhidas para os homens e as mulheres são 

semelhantes? Quais foram as qualidades dadas para o personagem feminino e masculino? Como 

eles se parecem fisicamente? Diante dessas questões, a proposta é que o grupo compartilhe suas 

criações e reflitam sobre cada personagem - tanto pelas semelhanças, quanto pelas diferenças e no 

que isso pode implicar. 

   

Roteiro e indicações das entrevistas 

 

1. Escolher até NO MÁXIMO 5 crianças (que sejam desinibidas e queiram participar) para responder 

algumas perguntas da entrevista.  

2. Pedir para criança sentar, ficar à vontade. A ideia é que ela se sinta relaxada e a vontade para que 

possa se soltar. 

3 -  Aplicadora pedirá para que a criança se apresente. Pedir para falar o nome e a idade. 

4 -  As perguntas: (tentar incentivar e direcionar a criança caso ela não entenda o questionamento) 

a) que tipo de livro você gosta de ler? qual seu livro favorito? que tipo de desenho você gosta de ver? 

Cite um exemplo. Quais são os heróis e princesas que você mais gosta e por quê?  



166 
 

 

b) o que você quer ser quando crescer?  

c) Você alguma vez já ouviu falar que existem coisas de meninos e meninas? Coisas que só meninas 

ou meninos podem fazer? O que você acha dessa frase? acha que tem coisas de menino e de 

menina? Você acha que rosa é de menina e azul é de menino? Ou que existem profissões, tipos de 

brincadeiras, roupas, deveres que só meninas ou meninos devem fazer?  

d) quem faz a tarefa doméstica na sua casa? Você acha que quem deveria fazer? Você ajuda? Se for 

só mulheres que fazem: você acha que isso é uma atividade só feminina? 

e) Já disseram a você que, por ser uma menina ou menino, você não deveria fazer alguma coisa? Se 

sim, algum menino disse isso para você? alguém na escola? na rua?  

 

 
APÊNDICE 2 – TERMO DE USO DE IMAGEM  

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA FINS ACADÊMICOS - GRUPO 

FOCAL OU ENTREVISTA 

 

Eu, _________________________________________________, portador(a) de cédula de 

identidade nº ______________________, responsável legal pelo(a) menor de idade 

_____________________________________________________, portador(a) de cédula de 

identidade nº ______________________, autorizo a gravação em vídeo da imagem e 

depoimentos da criança supracitada, bem como a veiculação de sua imagem e 

depoimentos para fins didáticos, de pesquisa e divulgação do livro infantil ilustrado que está 

sendo produzido para o Trabalho de Conclusão de Curso de Isabelle Silva do Santos, 

estudante de Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Paraná. Projeto 

orientado e supervisionado pelo professor e coordenador de curso, Fábio Hansen. Fica 

ainda acordado entre as partes, de livre e espontânea vontade, que não haverá qualquer 

tipo de remuneração por se tratar de pesquisa científica voluntária. Curitiba, de de 2017.  

 

_____________________________________________________________  

Assinatura do(a) responsável legal 

______________________________________________________________  

Isabelle Silva dos Santos 

________________________________________________________________  

Prof. Fábio Hansen 


