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RESUMO 

O presente estudo está relacionado à proximidade existente entre a brincadeira na 

infância e a construção da identidade de gênero e se propõe a analisar, segundo a análise 

de conteúdo de Bardin, a peça publicitária audiovisual Princess Machine (Máquina de 

princesas, em tradução livre), da marca GoldieBlox. A empresa possui uma linha de 

brinquedos e anúncios publicitários que destoam dos moldes tradicionais voltados ao 

público feminino infantil. A análise, por sua vez, objetiva buscar significados gerados 

através do conteúdo propagado pela marca, bem como reflexos nos indivíduos e grupos 

sociais. A significação da peça publicitária analisada mostra a capacidade da 

publicidade apresentar realidades sociais, bem como aconselhar para a quebra de 

paradigmas e aceitação de novos conceitos. 
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Introdução 

 

No mundo contemporâneo, o público infantil é considerado uma nova força 

consumidora e os brinquedos são um grande foco de sua adoração. Logo, as mensagens 

construídas e disseminadas por empresas de brinquedos são de importância vital, 

voltadas a pessoas que estão formando sua individualidade. 

No âmbito da publicidade infantil, é notória a distinção existente nas mensagens, 

de acordo com o gênero a que se direcionam. Brougère (2008) levanta esta questão, 

apontando o papel do brinquedo enquanto formador de um futuro projetado na mente do 

indivíduo. O autor analisa que, enquanto o universo simbólico feminino gira em torno 

da família e do cotidiano, o masculino é voltado para a aventura, a busca e o 

                                                 
1 Trabalho apresentado no XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, realizado de 26 a 

28 de Maio de 2016. 

 
2 Orientadora da pesquisa e professora mestre na Universidade de Passo Fundo. 

 
3 Graduada em Publicidade e Propaganda, pela Universidade de Passo Fundo, em 2014. 
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descobrimento. De toda forma, o brinquedo propõe à criança um projeto de vida adulta, 

influenciando suas descobertas sobre si e seus interesses (BROUGÈRE, 2008, p. 21). 

Nesta cadeia de pensamento, a análise proposta está pautada em explorar a 

relação existente entre a construção da identidade de gênero na atualidade e a 

brincadeira infantil, valendo-se da análise de uma peça publicitária da empresa 

GoldieBlox (2013). Se faz vigente o questionamento: o que ocorre quando há a 

subversão dos moldes de brinquedos femininos pré-determinados – como um manifesto 

pela inovação traduzido em aventura? 

 

Identidades da era do consumo 

 

Segundo a lógica do consumo de Baudrillard (1995), a necessidade por 

mercadorias tem foco na antropologia ingênua da procura pela felicidade. Para o autor, 

este estado de espírito passou a ser definido por objetos e signos (BAUDRILLARD, 

1995, p. 47-48). 

Bauman (2001), por sua vez, defende que o consumismo de hoje não mais é 

exercido em função da satisfação de necessidades inerentes, e sim curva-se sobre 

desejos que ocupam os ideários. Ao contrário da necessidade, o desejo apresenta-se 

enquanto entidade “muito mais volátil e efêmera, evasiva e caprichosa, e essencialmente 

não-referencial que as necessidades, um motivo autogerado e autopropelido que não 

precisa de outra justificação ou causa” (BAUMAN, 2001, p. 88). 

No campo dos desejos, o autor pontua a premência da formação de identidades. 

Para ele, “a incompletude da identidade e a responsabilidade individual para sua 

conclusão estão intimamente relacionadas a todos os outros aspectos da condição 

moderna” (BAUMAN, 2009, p. 183). A “modernidade líquida” de Bauman (2001) tem 

sua razão e sentido no excesso de liberdade, que leva ao enclausuramento do ser 

humano, impelido a buscar um espaço ao qual pertencer – e permanecer. Quem não 

pertence à local algum sente-se desorientado, em um misto de contextos e formas, 

relações e esvaziamento das mesmas.  

Em um tempo marcado pela ascensão do consumo realizado até mesmo 

impulsionado por crianças, os filhos comunicam suas opiniões e predileções, que não só 

são consideradas como avaliadas e seguidas pelos pais. Tem-se “a era da criança 

hiperconsumidora, escutada, tendo o direito de fazer as próprias escolhas, dispondo de 
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uma parcela de poder econômico, controlando direta ou indiretamente uma parte das 

despesas das famílias” (LIPOVETSKY, 2008, p. 120). 

Nesta conjectura, os bens materiais prometem a durabilidade não encontrada na 

vida cotidiana (BAUMAN, 2001, p. 97). Volatilidade e instabilidade fazem com que o 

“ir às compras” no mercado de identidades seja tarefa rotineira, com um “grau de 

liberdade genuína ou supostamente genuína de selecionar a própria identidade e de 

mantê-la enquanto desejado” (BAUMAN, 2001, p. 98). 

 

A evolução da identidade feminina 

 

 A identidade de gênero para Randazzo (1997) abrange todas as complexidades 

do indivíduo supracitadas, somadas à sua relação com o feminino ou masculino. A 

concepção e papel do gênero têm influência na formação da identidade como um todo, 

visto que delimita padrões de comportamento sociais e individuais. Este estudo atenta 

para o papel do feminino em sociedade. 

Lipovestky (2000) em seus estudos sobre o feminino divide a identidade do 

gênero em três períodos, de nomeação primeira, segunda e terceira mulher.  

A primeira mulher é depreciada e relacionada a atributos negativos. “Aos 

homens, a glória imortal, as honras públicas, o monopólio da plenitude social. Às 

mulheres, a sombra e o esquecimento concedidos aos sujeitos inferiores” 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 234). Já a segunda mulher, amada e exaltada em sentidos 

poéticos e artísticos, é reconhecida como o “belo sexo”. (LIPOVETSKY, 2000, p. 235). 

Ainda assim, sua liberdade de escolha e ação, bem como participação em esferas 

importantes da sociedade, continua pequena – e mesmo os louvores concedidos à ela 

podem ser taxados de uma forma de dominação (LIPOVETSKY, 2000, p. 235). 

 Já a terceira mulher representa uma verdadeira revolução nas relações de gênero, 

é senhora de si mesma na maioria das sociedades. Em uma comparação com os períodos 

antecedentes, é possível afirmar que: 

 

Aos antigos poderes mágicos, misteriosos, maléficos atribuídos às mulheres 

sucedeu o poder de se auto-inventar, de projetar e construir um futuro 

indeterminado. Tanto a primeira quanto a segunda mulher estavam 

subordinadas ao homem; a terceira mulher é sujeita de si mesma. A segunda 

mulher era uma criação ideal dos homens, a terceira mulher é uma autocriação 

feminina (LIPOVETSKY, 2000, p. 237). 
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O brincar e a formação da identidade na infância 

 

No universo infantil, as brincadeiras enriquecem a visão de si mesmo e do 

mundo ao redor do ser humano em seus primeiros anos, contribuindo para a sua 

formação enquanto indivíduo (WINNICOTT, 1985, p. 228). O autor afirma que “é no 

brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e 

utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre 

o eu (self)” (WINNICOTT, 1971, p. 80). 

Para Piaget (1994) exemplos da transposição da realidade para a atividade lúdica 

são claramente identificados nas crianças em situações rotineiras, o que pode significar 

uma forma de melhor compreender os fatos cotidianos. Como um conflito ou situação 

que despertou sua atenção por motivo ou outro, fato que provavelmente será repetido 

em brinquedos. Seja para o entendimento do mundo ao seu redor ou mesmo para reviver 

experiências, as crianças recorrem a esta atividade como expressão e comunicação. 

A respeito do brinquedo e seu papel para o brincar, Brougère (2008) explana:  

 

O objeto tem o papel de despertar imagens que permitirão dar sentido a essas 

ações. O brinquedo é, assim, um fornecedor de representações manipuláveis, de 

imagens com volume: está aí, sem dúvida, a grande originalidade e 

especificidade do brinquedo que é trazer a terceira dimensão para o mundo da 

representação. É claro que essa imagem manipulável deve ser adaptada à 

criança tanto no que diz respeito ao seu conteúdo quanto na sua forma, para ser 

verdadeiramente reconhecida como brinquedo (BROUGÈRE, 2008, p. 14). 

 

A publicidade na infância 

 

O excesso da publicidade na infância torna as crianças consumidores autônomos 

e com mais autoridade. Ocorreu uma inversão dos valores dominantes na década de 

1920, em que a venda de produtos infantis era viabilizada por uma aliança de aprovação 

e confiança com os pais (SCHOR, 2009, p. 9-10). “Hoje, os marqueteiros criam 

conexões diretas com as crianças, isolando-as dos pais e, às vezes, contrariando-os” 

(SCHOR, 2009, p. 9-10).  

No que diz respeito ao foco da publicidade infantil, as divergências presentes em 

anúncios desenvolvidos para os gêneros feminino e masculino são evidentes. Para 

Lipovetsky (2013), as atribuições de natureza doméstica, sentimental e estética são 
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feitas às mulheres – então meninas – não por simples inércia social, mas para definir 

vetores de identidade. Segundo o autor, a própria cultura individualístico-democrática 

constrói e reformula trajetórias diferenciadas a serem seguidas por homens e mulheres. 

 Entretanto, a ascensão feminina nas mais variadas esferas da sociedade coloca 

em xeque esta linha de pensamento, independente das suas justificativas. A cada vez 

mais frequente liberdade, típica da terceira mulher de Lipovetsky (2000) abre espaço 

para novas perspectivas sobre o feminino, derrubando o poderio dos padrões 

tradicionais em prol do inovador, diferente. É o que ocorre com a GoldieBlox, cuja 

disseminação de ideias na publicidade sugere a transformação de padrões femininos 

pré-estabelecidos em sociedade. 

 

 

Somos mais do que princesas para a GoldieBlox  

 

A peça foco de análise é a Princess Machinhe4, lançada em 2013 pela empresa 

GoldieBlox, em que a música Girls (Garotas, em tradução livre) da banda Beastie Boys 

aparece na forma de paródia. Nele três meninas constroem uma máquina de Rube 

Goldberg5 composta de brinquedos convencionais, brinquedos da marca e objetos de 

uso cotidiano.  

Uma vez que o conteúdo foi lançado, a banda entrou com uma ação judicial6 

contra a empresa, afirmando que não permitia a utilização de nenhuma de suas canções 

em anúncios publicitários. A GoldieBlox retirou a paródia criada, publicando em seus 

canais de comunicação uma nova versão que contém ritmo semelhante, com 

divergências do original e ausência de letra. O presente trabalho tem foco na versão 

anterior à remoção, pois esta possui mais elementos passíveis de consideração para o 

estudo. 

 

                                                 
4 O vídeo do anúncio Princess Machine presente nas referências não está no canal oficial da marca, sendo 

que sofreu alteração após problemas com a paródia desenvolvida para a peça. 

 
5 Rube Goldberg (1883-1970) foi um engenheiro, cartunista, escultor e autor. Suas ilustrações são 

conhecidas por envolverem “invenções”, em que são criados procedimentos complexos envolvendo 

objetos das mais diversas naturezas para se executar tarefas simples, na forma de processos de reação em 

cadeia. Seu trabalho serve como inspiração para engenheiros. Informação extraída do site de Rube 

Goldberg, com data de acesso em 06/04/2016.  

 
6 Informações coletadas na matéria da revista Rolling Stone: Beastie Boys Settle Lawsuit Over 'Girls' Toy 

Commercial (Beastie Boys entram com uma ação judicial contra o comercial de brinquedos “Garotas”,em 

tradução livre). Data de acesso: 03/04/2016. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIl Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Curitiba – PA – 26 a 28/05/2016 

 6 

 

Metodologia e análise 

 

O procedimento metodológico adotado é a análise de conteúdo de Bardin 

(2000), que busca abarcar os conhecimentos anteriormente trabalhados e apropriar-se 

destes como embasamento para considerações, apontamentos e questionamentos. 

Segundo Bardin (2000), a análise de conteúdo explica-se na utilização fatos 

sociais ao invés da compreensão espontânea. Contudo, este procedimento: 

 

É um método muito empírico, dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do 

tipo de interpretação que se pretende como objectivo. Não existe um ponto-a-

vestir em análise de conteúdo, mas somente algumas regras de base, por vezes 

dificilmente transponíveis. A técnica de análise de conteúdo adequada ao 

domínio e ao objectivo pretendidos, tem que ser reinventada a cada momento, 

excepto para usos simples e generalizados [...] (BARDIN, 2000, p. 30-31). 

 

Ou seja, quando se discorre acerca de análise de conteúdo, a interferência do 

pesquisador com bom senso na avaliação de formas de aplicação é de importância vital. 

Bardin (2000) aponta que é necessário transpor o olhar imediato – carregado de 

incerteza – concedendo espaço para uma perspectiva enriquecida. 

No processo analítico que segue, as primeiras considerações acerca da peça 

Princess Machine tem enfoque nos possíveis significados dos brinquedos retratados ao 

longo da peça publicitária. Em segundo momento, será explanada a projeção de 

características identitárias de gênero presentes no enredo. O terceiro e último momento 

é voltado para a mensagem publicitária, observada em minúcias valendo-se do 

levantamento bibliográfico e das considerações desenvolvidas. 

 

O brinquedo como objeto 

É de importância vital destacar o papel do brinquedo na infância, sendo que 

contribui para a formação cultural e individual da criança. Ferramenta para a 

compreensão do mundo a sua volta, o brinquedo nas mãos infantis também aparece 

como oportunidade de criar e expressar vontades, vivências e até mesmo projetos 

almejados de vida. Tal processo impulsionado pela criatividade aparece na peça 

publicitária Princess Machine, em que um brinquedo de grandes proporções é 

desenvolvido unicamente pela engenhosidade de três garotas. Nestes moldes, é possível 
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ter o mundo como um grande brinquedo, a ser manipulado e transformado a partir do 

espírito criativo. 

Eis a união da atividade lúdica somada aos objetos em excesso – que compõe o 

ambiente típico da sociedade de consumo. As crianças, ao invés de se perderem em 

meio à infinidade de brinquedos e objetos de uso cotidiano, constroem algo útil tendo-os 

como matéria prima. O contexto hiperbólico por essência desta sociedade também se 

reflete no exagero da “máquina” desenvolvida, que pode em outros níveis significar 

incentivo para o brincar livre de amarras sociais e individuais. 

Na subdivisão da cadeia de significados gerados, a presença e repetição da 

marca GoldieBlox é visível ao longo da construção narrativa, realizada através da 

apresentação de produtos da marca, bem como do logotipo em incidência. A inserção de 

marca é realizada com sutileza, a fim de gerar lembrança e remeter ao signo que a 

representa sem tornar a comunicação meramente expositiva.  

   

A inserção do logotipo e de elementos que compõe a linha de produtos GoldieBlox. 

 

Além do mais, as cores predominantes na peça publicitária se aproximam muito dos 

tons amarelados, cor padrão da empresa, o que exibe a tentativa de fixar sua identidade 

e perfil na mente do consumidor ou consumidor em potencial. Não obstante, a cor 

amarela também está relacionada à alegria, espontaneidade, ação, poder e originalidade, 

o que revela a intenção de as e criar associações subjetivas da GoldieBlox a estes 

preceitos (FARINA, 2006, 101). 

Em contrapartida, os brinquedos não relacionados à marca aparecem de forma 

secundária, tendo sua funcionalidade original muitas vezes ignorada ou subvertida. É o 

caso do kit de chá e das bonecas retratadas ao longo da trama, por exemplo. 
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Brinquedos tradicionais que tem sua função original ignorada ou modificada. 

 

A apresentação de bonecas ocorre nas imagens acima, em que todas adquirem novo 

papel e função. Para Brougère (2008), a boneca é considerada um espelho da realidade: 

 

Idealização de uma realidade, seja a da jovem independente e desembaraçada, 

seja a da maternidade, o reflexo é indireto. De preferência, trata-se mais de 

significar do que de representar a realidade. Às vezes, quanto mais esse real é 

simplificado, deformado, reformado, mais imaginário é, também, uma fonte de 

inspiração. Espelho de um espelho, espelho seletivo, espelho deformante, o 

mundo da boneca torna-se particularmente complexo (BROUGÈRE, 2008, p. 

35). 

 

Segundo o autor, as crianças se encontram a mercê deste mencionado espelho que 

não reflete o que é real e palpável, mas sim uma representação disso. As projeções 

oferecidas por sua imagem e presença também podem atuar como constantes sociais, 

que delimitam ou alimentam padrões de comportamento no universo infantil.  

  

Bonecas que impulsionam a máquina. 

 

Mesmo assim, a forma como a imagem da boneca é utilizada na peça publicitária 

da GoldieBlox sugere subversão – como é o caso das bonecas manequim que são 

derrubadas na piscina, da que aparece sem cabeça, da que está descendo em um guarda 

chuva como em um pára-quedas ou mesmo da boneca bebê que aparece girando em seu 

acento. Por meio da transfiguração de papeis das bonecas, é possível identificar a crítica 

presente no anúncio, sendo que estas aparecem como “fantoches” para que a máquina 

de proporções superiores atinja o fim esperado.  

As bonecas manequim sugerem a quebra de estereótipos em torno da mulher 

enquanto belo sexo. Já a boneca bebê confronta a representação da maternidade na 
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infância. No último caso, o movimento circular do assento de brinquedo está 

relacionado à forma como as bonecas bebê se mantém através do tempo e das 

sociedades, sem nunca apresentar novas propostas significativas. 

Nestes momentos, é possível identificar a forma como o cor-de-rosa se faz 

predominante. Esta cor está associada à imagem do feminino, no que representa a 

amabilidade, o encanto, a inocência (FARINA, 2006, p. 105). O confronto das cores 

amarelo e cor-de-rosa representa os novos conceitos da marca e a tradicional e aceita 

delicadeza do feminino em xeque, frente a frente em uma mescla de significações.  

Outra observação a respeito do brinquedo manifestado na Princess Machine está 

relacionada à presença de objetos associados ao universo masculino. Da mesma forma 

que os brinquedos direcionados ao gênero feminino, estes participam do todo em que a 

atividade ocorre. Ou seja, não há distinção durante o desenvolvimento da peça, todos os 

brinquedos são colocados em posição de igualdade. 

  

Brinquedos relacionados ao universo masculino infantil. 

 

A construção da identidade de gênero na infância 

A necessidade de identificação, incessante busca por identidade e pertencimento 

pautada hoje é acentuada pela fase trabalhada no presente estudo – a infância, em que o 

“encontrar o lugar no mundo” se concretiza por meio de vivências e experiências da 

criança. No que concerne ao universo feminino infantil, a liberdade de escolha e ação é 

realidade mensurável com o advento da terceira mulher, que define seus caminhos de 

acordo com as próprias vontades. 

Entretanto, ainda é notória a influência dos demais períodos – primeira e 

segunda mulher – na formação plena da mulher contemporânea. O anúncio publicitário 

Princess machine, em termos de identidade de gênero, apresenta à primeira vista o 

confronto de diferentes temporalidades. Durante o desenvolvimento da história, a 

mulher livre aparece na forma de três garotas bem resolvidas. O discurso presente na 

trilha, por outro lado, remete à banda da década de 1980 Beastie Boys, com a paródia da 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIl Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Curitiba – PA – 26 a 28/05/2016 

 10 

música considerada por muitos misógina, Girls7. Em um resgate de tempo ainda mais 

retrospectivo, a década de 1950 é mencionada no discurso, além da presença de objetos 

pertencentes à época – como é o caso da televisão assistida pelas garotas. Ou seja, a 

segunda e terceira mulher são referenciadas no comercial. 

Na imagem que demarca o início do comercial Princess machine, o conteúdo 

assistido pelas três garotas fica em evidência na televisão e é acompanhado do discurso 

musical que expõe as frases Hey pretty girl! Living on a prettier world! (Ei garota 

bonita! Vivendo em um mundo mais bonito!, em tradução livre). 

As três meninas na tela da televisão estão inseridas em um espaço comum às 

propagandas infantis voltadas ao gênero feminino: com vestidos cor-de-rosa, celebrando 

um mundo supostamente idealizado para garotas.  

 

Televisão mostrada no início do comercial e assistida pelas garotas. 

 

Já as protagonistas do vídeo exprimem a transformação de suas expressões 

faciais e corporais de forma visível. Inicialmente, suas feições sugerem tédio com 

relação à programação descrita, o que se reverte na necessidade de mudanças e culmina 

na satisfação ao encontrar uma proposta diferente da mensagem que lhes foi imposta 

anteriormente. Além do mais, a expressão evidenciada na etapa final sugere a postura de 

desafio, em que as personagens se posicionam determinadas enquanto olham na direção 

da câmera – e, portanto, do espectador. 

 

 

 

                                                 
7 Girls é uma entre muitas canções da banda consideradas machistas e até mesmo misóginas. Contudo, 

posteriormente a Beastie Boys renunciou a este ideário. Alguns membros da banda inclusive se juntaram, 

mais tarde, ao movimento feminista. Informação extraída do site Genius Media Group, com data de 

acesso em 03/04/2016. 
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Evolução das expressões faciais e corporais das personagens durante o enredo. 

 

 O anúncio coloca as crianças como principais agentes transformadoras da 

situação, o que se comprova, inclusive, na ausência de adultos durante a narrativa. Ao 

contrário de pensarem e agirem conforme o ritmo adulto, as crianças obedecem a sua 

própria ordem, determinadas a atingir um fim. 

 Outro fator a ser considerado é que, mesmo sem a participação de adultos ao 

longo da história, elementos que remetem ao universo adulto ficam evidentes. Tais 

objetos são também contrastantes e divergentes em relação a gêneros – ou ao menos de 

estereótipo de gêneros – ferramentas como o martelo, artigos de cozinha como o rolo de 

macarrão e a frigideira, por exemplo. Culturalmente, o martelo está associado à imagem 

masculina, uma ferramenta a ser manuseada por homens, enquanto o rolo de macarrão e 

a frigideira estão ligados à imagem da mulher enquanto “dona-de-casa”. Ambas as 

esferas não interceptam a existência infantil – são artigos fora do alcance de crianças. 

Contudo, para as garotas da Princess Machine, a distinção quanto ao manuseio de tais 

objetos é de todo ignorada.  

   

Exemplos de objetos domésticos contrastantes – kit de ferramentas, rolo de macarrão e frigideira. 

 

O processo de reação em cadeia é iniciado, junto da paródia de um trecho da 

música Girls. Nas primeiras duas estrofes da música original, o ideário está na 

supremacia do masculino sobre o que vê de belo nas mulheres. Já na paródia da marca, 

a razão e ação são totalmente depositadas na figura feminina – no caso, infantil. A 

autonomia é explicitada na forma de reclamação sobre os padrões de brinquedo 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIl Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Curitiba – PA – 26 a 28/05/2016 

 12 

vigentes, que inclusive são inseridos na ação da tela e ilustram o que a canção 

questiona. 

 No segundo momento, o questionamento e a crítica dão lugar ao esclarecimento 

do problema e à sugestão de mudança. As meninas desejam utilizar seus cérebros 

durante a brincadeira, pois, é tempo de mudar. Novamente em choque com o que é 

comunicado pela música da banda Beastie Boys, a GoldieBlox valoriza o feminino e 

inverte os valores negativos a este respeito propagados pela banda.  

 Ao passo que o discurso se torna reivindicatório, o tom de voz das garotas 

também se torna mais firme e determinado. O terceiro e último momento gira em torno 

da exposição das potencialidades femininas que, segundo a canção, tem valor 

inestimável para a sociedade como um todo. Partindo das atividades cotidianas e 

domésticas executadas pelas mulheres – principalmente durante o período da segunda 

mulher – exibidas pela música dos Beastie Boys neste ponto, a paródia objetiva mostrar 

os âmbitos que as mulheres ainda não alcançaram, bem como sua capacidade de fazê-lo. 

O trecho original Girls to do the dishes / Girls to clean up my room / Girls to do the 

laundry (Garotas para lavar a louça / Garotas para limpar o meu quarto / Garotas para 

lavar a roupa, em tradução livre) se transfigura em Girls to build a spaceship / Girls to 

code a new app / Girls to grow up knowing that they can engineer that (Garotas para 

construir uma nave espacial / Garotas para desenvolver um novo aplicativo / Garotas 

para crescerem sabendo que elas podem engenhar isso, em tradução livre). 

 

A mensagem publicitária 

Mesmo com a conquista da liberdade feminina acerca de suas atividades e 

convicções, é evidente que diferenças de tratamento ainda são muito presentes. No 

âmbito do trabalho, a mobilidade vertical das mulheres nas empresas ainda é custosa. 

“Consideradas emotivas demais, mal adaptadas a um mundo agressivo, mal aceitas por 

diversos parceiros da empresa, as mulheres são designadas para responsabilidades 

funcionais, e seu movimento na direção das posições operacionais é pouco frequente” 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 268). Ou seja, as preconcepções dos sexos percorrem 

distâncias, se manifestando em praticamente todas as esferas. 

É igualmente sabido que a representação feminina na publicidade, mesmo com a 

evolução de bela para livre, é pautada pela idealização do feminino na imprensa, na 

publicidade, no cinema e na fotografia. As mulheres se veem representadas sempre e em 
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toda parte por modelos superlativos de si mesmas, o que acompanha a estetização da 

imagem e a popularização dos produtos de beleza. O culto ao belo sexo se torna vigente, 

entrando na era das massas e permeando o período hipermoderno (LIPOVETSKY, 

2000, p. 128-129). 

Lipovetsky (2000) sintetiza este momento histórico: 

 

Paradoxalmente, o desenvolvimento do individualismo feminino e a 

intensificação das pressões sociais das normas do corpo andam juntos. De um 

lado, o corpo feminino se emancipou amplamente de suas antigas servidões, 

sejam sexuais, procriadoras ou indumentárias; do outro, ei-lo submetido a 

coerções estéticas mais regulares, mais imperativas, mais geradoras de 

ansiedade do que antigamente (LIPOVETSKY, 2000, p. 135). 

 

As coerções estéticas apontadas pelo autor se fazem presentes na existência 

feminina desde seus primeiros anos de vida. As meninas precisam associar a si mesmas 

a atributos como delicadeza e beleza, por exemplo. Inclusive, vem daí a expressão 

portar-se como uma menina, ou mesmo como uma dama. Uma das variações deste 

contexto social consiste no comparativo das meninas a imagem das princesas e compõe 

o estigma da segunda mulher ainda presente nas sociedades. 

A mensagem publicitária da Princess machine propõe a desconstrução do que é 

tradicional e pré-determinado socialmente para o surgimento de novas configurações. 

Manifestação pela inovação, criatividade, conquista de novos espaços pelas mulheres.  

No que concerne ao caráter de manifesto, presente em entonações e afirmações 

das narrativas, é notório o desconstruir para reconstruir sutilmente apresentado pela 

GoldieBlox, que por sua vez remete ao dadaísmo. O movimento de vanguarda artística 

propôs o esvaziamento dos padrões artísticos pré estabelecidos, que partiu da revolta 

com seus vícios e equívocos para a estruturação de algo novo (MICHELI, 1991, p.132). 

Do mesmo modo, o brinquedo tradicional tal qual é representado pela GoldieBlox 

sugere desconstrução, o caos que antecede a inovação. Neste ponto, a publicidade 

exerce seu papel social, em que aconselha para novas abordagens e perspectivas no que 

concerne a brinquedos voltados ao público feminino.  

A utilização da máquina de reação em cadeia de Goldberg na Princess Machine 

projeta uma luz sobre a multiplicidade de atribuições que se pode ter, a poderosa força 

de inovação que se pode ser desde a infância, considerando o fato que Goldberg 

desempenhava atividades que vão das artes plásticas à engenharia, passando em meio 
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pela habilidade da escrita e escultura. A assinatura da peça com a frase “Brinquedos 

para futuras engenheiras” (do inglês Toys for future engineers, em tradução livre) 

transmite, além das possibilidades da engenharia, o ideário de que a inovação não 

possui local específico para se efetivar – muito pelo contrário, pode ser encontrada nas 

mais diversas áreas do conhecimento. Sendo assim, mesmo a peça destacando o papel 

de uma única profissão, a exaltação da narrativa gira em torno da criatividade aplicada e 

de tudo que ela pode transformar.  

 

Considerações Finais 

A inversão de valores e constantes sociais proposta pela GoldieBlox representa 

mudanças significativas, uma vez que envolve o desenvolvimento individual na 

infância. A transformação dos valores transmitidos às meninas – referenciada através da 

marca – tem o potencial de gerar resultados em sua vida adulta. O brincar diferente 

sugerido pela empresa produz outro tipo de experiência que não a existência como uma 

princesa.  

O desmembramento da peça audiovisual mostra a imensa malha de significados 

e conteúdos inserida em sua mensagem. Por meio dos ideais propagados, todo um 

contexto é colocado em xeque, junto da alternativa de um novo direcionamento. Além 

do mais, o manifesto nasce e cria proporções inimagináveis sem nunca transpor o 

protagonismo infantil – o que comunica, em última análise, um desejo das próprias 

crianças. Com as meninas como personagens centrais do enredo, a GoldieBlox reforça a 

independência e livre arbítrio da terceira mulher, que são senhoras de si mesmas desde 

os primeiros anos de vida. 

A evolução do presente estudo pode ser realizada através da percepção dos 

indivíduos acerca das significações criadas pela GoldieBlox, mais precisamente 

daqueles que são diretamente influenciados por seu ideário: mães, pais e filhas. Além da 

diferença etária, que por si tem potencial de resultar opiniões diversas, também é 

importante considerar as diferentes gerações, que traçam padrões de comportamento e 

pensamento distintos. 
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