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Resumo 

  

Este artigo se propõe a refletir sobre o uso da boneca como objeto revelador de significados a                 
partir de interações realizadas pelas crianças ao brincar, bem como situar historicamente as             
brincadeiras e brinquedos infantis, compreender a construção do sistema afetivo e sistema            
intelectual através da ludicidade. A estratégia metodológica utilizada para o presente estudo            
foi a revisão bibliográfica, tendo como base os autores: Ariès (1981), Brougère (2010) e              
Piaget (1990, 2005). Foi possível compreender que através de seus repertórios imaginários,            
com o auxílio de bonecas, as crianças são capazes de se transportar para mundos mágicos. 
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Introdução 

 

As vidas das pessoas passam por muitas etapas, uma delas é a infância, que,              

atualmente, traz consigo os brinquedos e as brincadeiras. Os brinquedos são produtos da             

sociedade impregnados de traços culturais, que dão sentido para o consumo deles, assim             

como os próprios brinquedos revelam informações a respeito da cultura e da sociedade. 

Os brinquedos são possuidores de elementos perceptíveis do real e do imaginário de             

quem os utiliza, através deles podem ser desvendadas interpretações de significados, por            

serem instrumentos de manipulação, abertos a qualquer tipo de interação (BROUGÈRE,           

2010). As brincadeiras são comumente relacionadas às crianças, mas também estão presentes            

na vida dos adultos, com outras finalidades e características. Para Huizinga (2014), ela é um               

elemento anterior à cultura, que a acompanha desde as origens da civilização até a atualidade. 

1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginário do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em                 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do curso de Comunicação Social da Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica do                 
Rio Grande do Sul, e-mail: patriciaruasdias@gmail.com 
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Existem divergências em tentativas de explicar biologicamente a definição de          

brincadeira. Algumas definem como descarga de energia vital excedente, outras como           

instinto de imitação e outras como necessidade de relaxamento. Uma das teorias afirma que              

através das brincadeiras os seres humanos são preparados na infância para as tarefas mais              

sérias da vida que virão na fase adulta, de acordo com outra teoria o indivíduo aprende a                 

desenvolver o autocontrole (HUIZINGA, 2014). Porém, Piaget acredita na realização do           

desejo e desenvolvimento de significados, que engloba todas as anteriores. 

Assim, este artigo pretende discutir o uso da boneca como objeto revelador de             

significados a partir de interações realizadas pelas crianças ao brincar. A estratégia            

metodológica utilizada para o presente estudo foi a revisão bibliográfica, tendo como base os              

autores: Ariès (1981), Brougère (2010) e Piaget (1990, 2005). 

Para compreensão do objeto de pesquisa se faz necessário um breve resgate histórico             

a respeito das brincadeiras e brinquedos infantis, especialmente das bonecas; posteriormente           

perceber a posição de Piaget a respeito da construção de sistemas afetivo e intelectual através               

da ludicidade nas crianças; e finalizar com a aplicação desta teoria através da interação com               

bonecas. 

 

Breve histórico das brincadeiras e brinquedos  

 

De acordo com Ariès (1981), algumas brincadeiras infantis originaram-se pela prática           

da imitação que as crianças realizavam em relação às atividades exercidas pelos adultos,             

como o caso do cavalo de pau, na época em que era o principal meio de transporte. Outras                  

brincadeiras nasceram pelo gosto de interagir com animais, como intenções de domesticar            

pássaros feridos. Já as bonecas, os historiadores de brinquedos sempre tiveram dúvidas a             

respeito de suas origens. 

No final do século XVI era prática comum enfeitas os túmulos de crianças com              

representações simbólicas dos falecidos com as características e trajes que lhes eram comuns,             

assim como era tradicional enfeitar as casas com mini-estatuetas das crianças que ali             

residiam. Ariès (1981), não afirma que nessa época as crianças não brincavam com bonecas              

ou com essas mini-estatuetas, porém é fato que esses objetos eram destinados aos adultos e               

aos mortos, assim como também serviam de instrumento perigoso para feiticeiros e bruxos. 

A arte de representar em miniaturas as pessoas, destinada à contemplação dos adultos             
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e à diversão das crianças, originou o presépio napolitano, conjuntos de casas e mobiliários em               

museus, bibelôs, fantoches etc. Ariès (1981, p. 48), em seu livro História Social da Criança e                

da Família, transcreve um trecho de um bibliógrafo a respeito da disseminação dos fantoches: 

 

Ainda em 1747, Barbier escreve: ‘Inventaram-se em Paris uns brinquedos          
chamados fantoches… esses bonequinhos representam Arlequim,      
Scaramouche (a comédia italiana) ou então padeiros (os ofícios), pastores e           
pastoras (o gosto pelos disfarces rústicos). Essas bobagens divertiram e          
dominaram Paris inteira, de tal forma que não se pode ir a nenhuma casa              
sem encontrar alguns, pendurados nas lareiras. São dados de presente a todas            
as mulheres e meninas, e a loucura chegou a tal ponto que, no início deste               
ano, todas as lojas se encheram deles para vendê-los como presentes… A            
duquesa de Chartres pagou 1.500 libras por um boneco pintado por           
Boucher.’  
 

As mulheres adultas também utilizaram as bonecas entre os séculos XVI e XIX como              

manequins de moda, presenteavam as amigas que haviam dado à luz com bonecas que              

tivessem tamanho semelhante ao recém nascido. Para Ariès (1981), a partir dos anos 1600              

houve a especialização dos brinquedos destinados especialmente para crianças.  

 

A criança e a ludicidade 

 

Todo ser humano media o seu relacionamento com o mundo real através imagens ,             3

representações, símbolos e significados. As crianças, por estarem em um processo de            

apropriação de imagens e de representações, se utilizam de diversas fontes para esse fim. Os               

brinquedos, além de servirem como ganchos para ações, manipulações, ludicidades, também           

são símbolos e imagens destinados a manipulação (BROUGÈRE, 2010). 

Para Piaget (2005), as primeiras formas de causa e efeito nas crianças, são             

consequências de confusão entre realidade e pensamento, ou seja, entre o mundo real e              

imagens desenvolvidas a partir de experiências externas. O autor denomina de magia as             

participações que originam transformações da realidade. De acordo com Piaget (2005, p. 114) 

 

É por outro lado conveniente distinguir a participação e a magia do            
animismo infantil, isto é, da tendência que a criança exibe no sentido de             
emprestar vida e consciência aos seres inanimados. Os dois grupos de           

3 Durand (1988, p. 78) afirma que as imagens, de acordo com os fatos, “organizam os instantes psíquicos em uma história”.                     
Elas são reveladas através de estruturas narrativas do imaginário, atuando de formas opostas, no princípio da causalidade.                 
Essa dinâmica permite compreender os fatos que abarcam aspectos sociais e psicológicos da imaginação, conforme o tempo. 
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fenômenos se tocam de perto. Assim sendo, as crianças acreditam que o sol             
as segue. O animismo manifesta-se quando as crianças acentuam a          
espontaneidade do sol que as segue. Quando as crianças acreditam serem           
elas quem faz o sol avançar, estamos diante da participação e da magia             
(PIAGET, 2005, p. 114). 

 

A magia é originária de uma confusão entre o pensamento, os nomes, as coisas etc,               

pela criança ainda não ter desenvolvido a capacidade de perceber que há interior e subjetivo               

nos pensamentos. Além do vínculo entre realidade e magia é a ligação entre signo e               

realidade, “os gestos são símbolos ou signos ao mesmo título que o são as palavras, os                

nomes, as imagens etc. (PIAGET, 2005, p. 132)”. Para as crianças os signos fazem parte dos                

significados, os símbolos são as próprias coisas. 

Dentre as participações e as práticas mágicas existem classificações, porém uma se            

enquadra na interação das crianças com as bonecas, a “magia por participação entre o              

pensamento e as coisas” (PIAGET, 2005, p. 115). Nessa participação a criança acredita que              

através de um pensamento, uma palavra, um olhar irá modificar a realidade, ou materializar              

uma qualidade.  

Segundo Piaget (2005), as crianças até 7 anos (em média) não acreditam que as              

bonecas possuem consciência de forma integral, mas que podem sentir sede, frio, se             

machucadas sentem dor etc. Elas não possuem distinção entre o pensamento e a boneca, elas               

não sabem que podem interagir com o brinquedo através de ações não conscientes, acreditam              

que todas as ações são intencionais e conscientes. 

A parte afetiva da criança, assim como a intelectual estão em constante adaptação, de              

forma interdependente, afinal são os sentimentos que exprimem os interesses e os valores das              

atitudes, essas atitudes que formam os pilares da inteligência. Para Piaget (1990, p. 265): 

 

Sendo adaptação, a vida afetiva supõe igualmente uma assimilação contínua          
das situações presentes às situações anteriores - assimilação que engendra a           
existência de esquemas afetivos ou maneiras relativamente estáveis de sentir          
e reagir - e uma acomodação contínua desses esquemas ao presente. 

 

A proporção entre assimilação e acomodação afetiva regulam a forma consciente dos            

sentimentos, assim como os sistemas de valores e sentimentos morais são ativados. Portanto,             

a função do simbolismo inconsciente está permanentemente ligada aos esquemas afetivos,           

inclusive, durante as brincadeiras com bonecas quando a afetividade não intervém, a            
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inteligência o fará. Esse estudo de Piaget (1990) vai ao encontro com as pesquisas de               

Brougère (2010), que afirma que a boneca é um suporte de aprendizagem por suas              

significações culturais confrontarem as dimensões materiais. 

De acordo com Huizinga (2014), uma das características humanas semelhantes aos           

costumes guerreiros é o domínio da sabedoria e do conhecimento. Para os homens primitivos              

a força física significava poder, mas o conhecimento era sinônimo de poder mágico.  

 

Relação entre a criança e a boneca 

 

Para Brougère (2010), os brinquedos são objetos que as crianças manipulam de forma             

livre, sem regras à seguir. Eles possuem valores simbólicos, que se sobrepõem às suas              

funções, ou seja, os significados produzidos através das imagens são elevados em relação às              

suas funções. As bonecas despertam imagens em quem está às manipulando, permitindo dar             

sentido às interações realizadas através das brincadeiras. “O brinquedo é, assim, um            

fornecedor de representações manipuláveis, de imagens com volume: está aí, sem dúvida, a             

grande originalidade e especificidade do brinquedo é trazer a terceira dimensão para o mundo              

da representação” (BROUGÈRE, 2010, p. 14). 

Para que as crianças anseiem em brincar com bonecas, elas são produzidas com             

intuito de seduzir, podendo agir de duas maneiras distintas: “desejo da criança ideal, desejo de               

ser adulto” (BROUGÈRE, 2010, p. 21). Por exemplo, ursos de pelúcia ou brinquedos             

coloridos representam a positividade que se espera de uma criança, já bonecas com imagens              

de adultos bem sucedidos profissionalmente representam o desejo que a criança pode            

desencadear durante a brincadeira. Esses são interesses sociais, porém não desempenham a            

função da brincadeira. 

Entretanto, as bonecas devem possuir características ergonômicas compatíveis com o          

estipulado socialmente, para que mantenham suas aplicações lúdicas e possibilidades de           

manipulações sem troca de sentido. Os séculos XX e XXI propagaram figuras representando             

crianças e bebês o mais parecidas com a realidade. Para Brougère (2010, p. 37), “Passou-se               

do antropomorfismo indiferenciado para o paidomorfismo (o interesse centrado na infância);           

a boneca passa a significar a criança, seu ambiente e a própria infância, enquanto a imagem                

manipulável, não do ser humano em geral, mas dele próprio enquanto criança”. Sendo essa a               

interpretação que os adultos fazem a respeito do imaginário das crianças. 
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Ao manipular uma boneca as crianças não absorvem apenas as imagens, elas também             

manipulam as próprias imagens, modificando-as e dando novos significados durante as           

brincadeiras. Quanto mais intensa for essa geração de imagens próprias, maior valor lúdico e              

melhor qualidade simbólica ela terá. Brougère (2010) afirma que esse aspecto, a relação ativa              

da criança, é o que diferencia os brinquedos dos demais suportes culturais. 

Fians (2015) cita uma brincadeira entre uma determinada menina e sua boneca. Nessa             

brincadeira, em função de a menina estar com a boneca em suas mãos, ela também tinha a                 

posse do personagem que estava interpretando através do brinquedo. Ao ser a personagem, a              

menina animava a boneca como se fosse um fantoche, falando e fazendo movimentos, dando              

a entender que quem tinha vida era a boneca. Dessa forma a personagem era a menina e a                  

boneca ao mesmo tempo.  

 

O que se dá é uma espécie de relação metonímica, na qual as partes,              
tomadas individualmente, também constituem um todo, tendo em vista que          
todas são, em alguma medida, a personagem. Digo ‘em alguma medida’           
porque não há uma fusão completa: o que se estabelecem são conexões            
parciais (Strathern, 1991), a partir das quais a personagem, a boneca e a             
criança firmam uma relação, mas sem realmente se tornarem a Elsa, já que o              
ser a Elsa em questão equivale a um fingir ser (FIANS, 2015, s.p. grifos do               
autor). 

 

Para Huizinga (2014), representar durante as brincadeiras significa mostrar. As          

crianças, ao representar, ao animar uma boneca, demonstram um alto grau de imaginação,             

elas fingem ser diferentes da realidade, ou mais belas, mais nobres etc. Elas podem ser urso,                

policial, mãe, príncipe. A criança ao interpretar o personagem que gostaria de ser, chega ao               

ápice de prazer, por vezes acreditando ser o próprio personagem, sem perder o sentido de               

realidade. “Mais do que uma realidade falsa, sua representação é a realização de uma              

aparência: é ‘imaginação’, no sentido original do termo” (HUIZINGA, 2014, p. 17). 

Sarmento (2003) afirma que em um campo de refugiados albaneses no Kosovo            

haviam duas meninas brincando com bonecas em meio à tendas de desabrigados. Nessa             

situação de tristeza e horror as crianças, através da imaginação e do auxílio das bonecas               

conseguiram ir para uma realidade alternativa. Nesse momento existiu uma “construção           

imaginária de contextos de vida” (SARMENTO, 2003, s.p.).  

As crianças são capazes de construir um mundo mágico e se transportarem para lá,              

porque o imaginário infantil não apresenta pensamentos objetivos e laços racionais com a             
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realidade. Esse universo a parte desenvolvido pelas crianças é a chamada cultura infantil, são              

modos de significar o mundo e as ações de forma distinta dos adultos (SARMENTO, 2003).  

 

Considerações 

 

Os brinquedos, por serem reveladores de interpretações de significados, mediam o           

mundo real através de representações. As confusões geradas pelas crianças entre realidade e             

imagens desenvolvidas a partir de experiências, como afirmado por Piaget (2005), as levam             

para uma dimensão própria, para o mundo mágico das crianças. 

Nesse mundo mágico um pensamento, uma fala, pode transformar ou materializar           

coisas. Elas são capazes de se transformar em personagens ou até mesmo objetos animados.              

As bonecas, objeto escolhido para o estudo, são ferramentas para que essa magia aconteça.              

Como dito por Fians (2015), a criança e esse brinquedo se transformam em um personagem               

único, acontecendo uma relação de semelhança entre elas. 

As imagens representadas através das brincadeiras com as bonecas, finalizam com           

uma mensagem. Porém, cada criança apresenta um acervo de imagens e imaginários diferente             

das outras, reagindo de forma diferenciada ao mesmo brinquedo, afinal, inúmeros fatores            

podem interferir, como: a idade, a raça, o nível de aprendizado, o material da boneca, as                

próprias vivências etc. De acordo com o acervo de imagens, a criança irá fantasiar e lidar de                 

diferentes maneiras com o brinquedo. 

Através desse universo mágico as capacidades afetiva e intelectual são adaptadas e            

desenvolvidas por necessitarem trabalhar em conjunto. Assim, desenvolvendo a criança e a            

cultura infantil.  

O artigo teve como objetivo estudar as brincadeiras e brinquedos destinados a            

crianças, porém é importante ressaltar que, assim como elas desenvolvem a afetividade,            

intelectualidade, desenvolvem significados e uma cultura, os adultos também são capazes.  
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