
 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

INSTITUTO DE CULTURA E ARTE 

CURSO DE DESIGN-MODA 

 

 

 

 

 

 

NATÁLIA BENIGNO SOARES 

 

 

 

 

 

 

MODA INFANTIL COMO TECNOLOGIA DE GÊNERO: ANÁLISE DOS 

ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO EM PRODUTOS OFERTADOS POR LOJAS DE 

DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2020 



NATÁLIA BENIGNO SOARES 

 
 
 
 
 
 
 

MODA INFANTIL COMO TECNOLOGIA DE GÊNERO: ANÁLISE DOS 
ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO EM PRODUTOS OFERTADOS POR LOJAS DE 

DEPARTAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Programa de Graduação 
em Design-Moda da Universidade Federal do 
Ceará, como requisito parcial à obtenção da 
graduação. 
 
Orientador: Prof. Ma. Patrícia Montenegro 
Matos Albuquerque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 

2020 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S655m Soares, Natália Benigno.
    Moda infantil como tecnologia de gênero : análise dos estereótipos de gênero em produtos ofertados
por lojas de departamento / Natália Benigno Soares. – 2020.
    22 f. : il. color.

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Instituto de cultura e
Arte, Curso de Design de Moda, Fortaleza, 2020.
     Orientação: Profa. Ma. Patrícia Montenegro Matos Albuquerque.

    1. Infância. 2. Relações de gênero. 3. Moda. I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 391

55859
Caixa de texto
4



NATÁLIA BENIGNO SOARES 
 
 
 
 
 
 
 

MODA INFANTIL COMO TECNOLOGIA DE GÊNERO: ANÁLISE DOS 
ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO EM PRODUTOS OFERTADOS POR LOJAS DE 

DEPARTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo apresentado ao Programa de Graduação 
em Design-Moda da Universidade Federal do 
Ceará, como requisito parcial à obtenção da 
Graduação.  
 
 

Aprovada em: 26/10/2020. 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

________________________________________ 
Prof. Ma. Patrícia Montenegro Matos Albuquerque (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Emanuelle Kelly Ribeiro da Silva 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 
 

_________________________________________ 
Prof. Ma. Manuela Fátima Paula de Medeiros 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 



MODA INFANTIL COMO TECNOLOGIA DE GÊNERO: ANÁLISE DOS 

ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO EM PRODUTOS OFERTADOS POR LOJAS DE 

DEPARTAMENTO 

 

Natália Benigno Soares  
Universidade Federal do Ceará - UFC 

nataliabenigno@icloud.com 
 

Patrícia Montenegro Matos Albuquerque 
Universidade Federal do Ceará - UFC 

patriciamma@ufc.br 
 

RESUMO 
A estrutura de relações desiguais de gênero instalada na sociedade ocidental, orientada por normas e expectativas 
sociais, é fruto de uma construção lapidada no âmbito da cultura e da história. A moda, enquanto fenômeno 
sociocultural, pode influenciar comportamentos coletivos e individuais. Nesse sentido, buscamos, através de 
pesquisa bibliográfica e documental com análise qualitativa, identificar se a moda infantil ofertada em lojas de 
departamento pode conter traços dessa estrutura social desigual. Foram encontradas significativas diferenças entre 
as roupas ofertadas para os dois gêneros, assim como exceções pontuais a essa norma, posicionando a moda em 
um caráter tanto reprodutor, quanto produtor de padrões sociais. 
 
Palavras-chave: Infância. Relações de gênero. Moda.  
  
ABSTRACT 
The unequal gender relations built in the western society, guided by social rules and expectations, is the result of 
a construction within the scope of history and culture. Fashion Design, as a social and cultural phenom, can 
influence collective and individual behaviors. From this context we aimed, through bibliographic and documentary 
research and qualitative analysis, to identify if the children’s clothing offered by department stores contain traces 
of this unequal social structure. Significant diferences were found between the clothes offered to the two genders 
as well as minor exceptions to this rule, placing fashion design as booth reproducer and producer of social 
standards. 
 
KeyWords: Childhood. Gender relations. Fashion. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

A moda infantil passou por diversas mudanças ao longo dos séculos e pode representar 

uma importante ferramenta de investigação das organizações sociais vigentes em cada período 

histórico da sociedade ocidental (ARIÉS, 1986), visto que a moda, enquanto fenômeno 

sociocultural, exerce forte influência individual e coletiva, refletindo ou produzindo padrões de 

comportamento.  

Os seres humanos, enquanto seres sociais, definem suas identidades a partir do contexto 

cultural e histórico em que estão inseridos, segundo Louro (2000), inclusive as identidades de 

gênero. Nesse contexto, o conceito de gênero representa uma socialização entre os sexos, uma 

identidade social comum formulada a partir do sexo designado no nascimento que, de acordo 



com Lauretis (1994), é construído através de discursos institucionais e várias tecnologias de 

gênero, que regulamentam e normatizam comportamentos e expectativas sociais. A partir desse 

cenário, emerge um sistema de poder, em que a figura masculina ocupa o papel dominante de 

uma estrutura hierárquica instaurada em um sistema social desigual. 

Segundo dados de estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(ENGEL, 2016), entre os anos 1995 e 2015, a violência e a discriminação são realidades 

compartilhadas pelas mulheres ao redor do mundo e causam consequências negativas ao pleno 

desenvolvimento de meninas e à plena dignidade das mulheres adultas nos mais diversos 

contextos nacionais. Discriminação e violência física, psicológica, econômica e sexual estão 

entre as citadas pelo estudo, que avaliou, ainda, o medo e a privação de distintas liberdades 

como as consequências mais observadas em meninas e mulheres, destacando que se trata de 

uma manifestação das relações de poder desiguais de gênero. Outro estudo, realizado pela 

Procuradoria Especial da Mulher (BRASIL, 2016), aponta a baixa representatividade das 

mulheres na política brasileira, uma vez que em 2016 elegeu apenas 13,51% de mulheres para 

as câmaras municipais e 11,57% para as prefeituras, apesar de a maioria do eleitorado nacional 

ser feminino. Segundo estudo publicado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2018), apenas 17 mulheres receberam o Prêmio Nobel em 

física, química ou medicina, enquanto 572 homens o conquistaram e, concluiu também que 

apenas 28% dos pesquisadores no mundo era representado por mulheres. Dessa forma, 

consideramos que essa estrutura de relações desiguais de gênero, em diversos âmbitos, merece 

ser aprofundada e analisada já desde a infância, avaliando o que ela pode representar em termos 

de projeção de futuros com equidade. 

A partir desse contexto, o presente artigo tem como objetivo investigar elementos na 

moda infantil que possam representar agentes no reforço ou na criação dos padrões sociais de 

gênero. Para isso, percorremos um breve caminho para compreender a história social da 

infância no ocidente e sua relação com o traje, analisar as relações de gênero e a moda infantil, 

cruzando os dois conceitos e, finalmente, avaliar se a moda infantil ofertada por determinadas 

lojas de departamento pode representar um agente de tecnologia de gênero (LAURETIS, 1994), 

que tanto podem reforçar modos desiguais – e até restritivos – de vivenciar gênero na infância, 

como também podem recriar estes mesmos parâmetros.   

   O presente estudo se constitui como uma pesquisa qualitativa (FLICK, 2009), de 

modo que as questões emergem à medida que se investiga o objeto empírico e também na 

abordagem que se dá aos dados obtidos, ao interpretar, dentro de um caráter valorativo, o 

cruzamento das informações. Através de pesquisa bibliográfica, relacionamos conceitos de 



diferentes autores abordando análise histórica e social da infância e do traje infantil, assim como 

das relações de gênero. Além disso, para relacionar os conceitos estudados com exemplos, 

buscamos informações obtidas em pesquisa documental (MARCONI; LAKATOS, 2003), por 

meio de imagens, fotografias, relatórios de pesquisas e documentos levantados. 

Como forma de aproximar tais discussões teóricas de exemplos empíricos, que 

pudessem ser testemunhados a partir de realidades contemporâneas, dentro do mercado de 

moda, tomamos como foco de análise roupas infantis, direcionadas ao público de 3 a 6 anos de 

idade, comercializadas em três lojas de departamento, C&A, Riachuelo e Renner, em suas 

páginas virtuais. Foram analisadas 520 imagens de produtos ofertados às crianças de ambos os 

gêneros, a partir de duas categorias analíticas:  modelagem e estamparia. Tal definição se deu 

com o objetivo de buscar identificar possíveis aspectos limitantes, no que tange ao modo como 

tais elaborações criativas e mercadológicas podem reforçar hierarquias e estereótipos, 

acarretando em relações desiguais de gênero.   

Foram identificadas diferenças marcantes entre as roupas ofertadas pelas lojas às 

meninas e aos meninos, reforçando a teoria de que a estrutura desigual das relações de gênero 

pode ser observada em alguns aspectos da moda infantil. Em contrapartida, foram percebidas 

raras exceções a esse padrão, apontando para um caráter dinâmico da moda infantil, que, como 

vimos, tanto pode reproduzir padrões sociais já estabelecidos, quanto influenciar novos 

comportamentos e percepções. 

 

2 CONSTRUÇÃO SOCIAL DA INFÂNCIA NO OCIDENTE E A RELAÇÃO COM O 

TRAJE: UM BREVE HISTÓRICO 

Infância é o significado social atribuído à criança a partir de um contexto histórico, 

cultural e social, assim como é próprio das relações humanas, que são essencialmente 

construídas através desses mesmos pilares. Enquanto o termo criança faz referência ao 

cronológico, o termo infância remete ao social, “a infância é um modo particular, e não 

universal, de pensar a criança” (COHN, 2005, p. 10). 

Através de recortes históricos baseados em pesquisas bibliográficas, podemos observar 

constantes transformações que a sociedade ocidental percorreu, que foram moldando a forma 

como vemos e nos relacionamos com as crianças em diferentes períodos e realidades. O estudo 

da indumentária infantil, como importante ferramenta social e cultural de análise, nos fornece 

um rico material na percepção das diferentes infâncias de cada período. Importante, porém, 

ressaltar a existência de infâncias distintas convivendo paralelamente em um mesmo período, 

em que a questão econômica é o maior fator dessa diferenciação. Para este trabalho 



percorreremos um cenário que contempla prioritariamente as crianças de classes médias. 

Sampaio (2000, p. 73) observa: 

 
Consideramos, nesse sentido, importante ressaltar a existência de diferenciações 
sociais e culturais na vivência da infância por parte de grupos sociais variados. A 
infância para uma criança de rua, para uma criança que trabalha, para aquela que não 
tem acesso à escola, guarda significativas diferenciações com relação à infância 
protegida da criança de classe média ou de poder aquisitivo mais elevado. 

 

O conceito de infância, tal como conhecemos hoje, percebida como uma fase especial 

da vida em que somos seres em desenvolvimento com particularidades psicossociais, veio de 

uma construção social desenhada a partir da Idade Moderna. De acordo com a obra História 

social da criança e da família (1986), de Philippe Ariés, somente a partir desse período a 

infância passa a ser percebida, de forma mais consciente, como uma fase distinta da vida adulta, 

com características específicas da idade. Da mesma forma, as roupas destinadas às crianças 

sofreram significativa modificação ao longo do tempo e podem refletir bem a percepção de 

infância de cada época.   

Durante o período medieval, a criança estava inserida no contexto da vida adulta, uma 

vez que o sentimento diferenciado para com as crianças não era comum. A participação dos 

pequenos em reuniões sociais e festas com contexto sexual era habitual. Durante este período 

não havia a percepção de inocência infantil, como temos hoje, ou seja, os adultos se 

relacionavam com as crianças sem grandes distinções. Ariés (1986) destaca que, comumente, 

as crianças eram consideradas aptas ao trabalho por volta dos sete anos de idade. O autor relata 

também um alto índice de mortalidade infantil neste período, muitas vezes fruto do descaso dos 

adultos. 

As crianças na Idade Média eram vestidas como adultos em miniatura, não havendo 

distinção entre o vestuário adulto e o infantil. A partir de suas pesquisas historiográficas e 

iconográficas, Ariés (1986) observa que, tão logo as crianças deixavam de usar os cueiros, 

faixas de tecido enroladas ao corpo, já passavam a ser vestidas como os homens e mulheres da 

sua categoria social: 

 
A Idade Média vestia indiferentemente todas as classes de idade, preocupando-se 
apenas em manter visíveis através da roupa os degraus da hierarquia social. Nada, no 
traje medieval, separava a criança do adulto. Não seria possível imaginar atitudes mais 
diferentes com relação a infância (ARIÉS, 1986, p. 70) 

 
Ainda segundo Ariés (1986), entre o final do século XVI até o fim do século XVIII, 

houve uma construção social da distinção entre idade adulta e infância. No século XVII 



começa-se a desenhar uma noção de importância da infância. Heywood (2004), a partir de 

estudos do pensador iluminista Rousseau, relata o surgimento da percepção de características 

próprias das crianças no modo de pensar, sentir e raciocinar, despertando a necessidade de 

respeitar essa fase da vida. 

Nesse período, começou-se a estabelecer que a criança, enquanto entidade separada dos 

adultos, tivesse também seu traje particular. Durante o século XVII, as crianças das famílias 

burguesas ou da nobreza eram vestidas com roupas reservadas a sua idade, geralmente trajes 

longos e bufantes, que as diferenciavam dos adultos por algumas particularidades, entre elas o 

uso de trajes com estilo já ultrapassado para os adultos da época: “As fitas chatas nas costas 

que, no século XVII, também distinguiam as crianças, fossem meninos ou meninas, tem a 

mesma origem do vestido comprido” (ARIÉS, 1986, p. 76). Ariés destaca também que, 

paralelamente, a realidade das crianças de classes mais baixas era outra. Estas conservavam o 

modo antigo de vestir, que não as diferenciava dos adultos, assim como em outros aspectos da 

vida, como trabalho e brincadeiras. 

Como podemos observar, durante esse período, apesar de se começar a desenhar uma 

diferenciação entre o traje infantil e adulto, havia pouca ou nenhuma distinção entre as roupas 

das meninas e dos meninos, assim como não havia uma preocupação em vestir a criança com 

leveza e liberdade de movimentos. Tanto os garotos como as garotas usavam vestido ou saia, e 

golas de renda também eram comuns nos trajes dos pequenos: “Tornou-se impossível distinguir 

um menino de uma menina antes dos quatro ou cinco anos, e esse hábito se fixou de maneira 

definitiva durante cerca de dois séculos.” (ARIÉS, 1986, p. 78) 

A partir do século XVIII e início do século XIX, há registros de uma concepção mais 

romântica da infância, surgiu a noção de uma infância pura e idealizada, representada por: 

“criaturas de profunda sabedoria, sensibilidade estética mais apurada e uma consciência mais 

profunda das verdades morais duradouras.” (HEYWOOD, 2004, p. 38). Nesse período, as 

crianças passam a ocupar um lugar mais central na família que, por sua vez, ganha força 

enquanto instituição social a partir da ascensão do capitalismo e da noção de propriedade 

privada. 

Ariés (1986, p. 78) relata que “por volta de 1770, os meninos deixaram de usar o vestido 

com gola aos quatro-cinco anos. Antes dessa idade, porém, eles eram vestidos como meninas, 

e isso continuaria até o fim do século XIX...” O autor relaciona que o costume de vestir os 

meninos com trajes similares aos das meninas só foi abandonado em um contexto pós Primeira 

Guerra Mundial e traça um paralelo com uma mudança de costumes da época que também teria 

causado o abandono do uso dos espartilhos pelas mulheres: 



 
É curioso notar também que a preocupação em distinguir a criança se tenha limitado 
principalmente aos meninos... como se a infância separasse menos as meninas dos 
adultos do que os meninos. A indicação fornecida pelo traje confirma os outros 
testemunhos da história dos costumes: os meninos formam as primeiras crianças 
especializadas. Eles começaram a frequentar em massa os colégios já no fim do século 
XVI e início do XVII. (ARIÉS, 1986, p. 78)  

 

A partir desse contexto, a diferenciação social entre o feminino e masculino, desde a 

infância, torna-se bem evidente. O traje dos meninos burgueses por volta do século XVIII 

sofreu influência do uniforme militar e naval, adotado primeiramente nos internatos 

particulares, dando origem posteriormente a silhueta do “pequeno marinheiro”.  

A partir dessa influência militar na adoção das calças compridas para crianças do sexo 

masculino, foi se desenhando um cenário típico do século XIX, cujo o uniforme se tornou um 

traje de gala. Assim, parte do traje infantil, dentro do contexto masculino, começa a se tornar 

um pouco mais ergonômico em relação aos movimentos: “Foi inspirada, também, sem dúvida, 

pela necessidade de liberar a criança do incômodo que lhe impunha seu traje tradicional, de lhe 

dar uma roupa mais desalinhada.” (ARIÉS,1986, p. 81).  

De acordo com Lurie (1992), durante o final do século XIX surgiu um traje bem 

específico para os meninos, a moda Fauntleroy, composto por uma jaqueta de veludo preta ou 

azul e calças com camisa branca de colarinho largo rendado e detalhes como uma faixa de seda 

colorida, sapato afivelado e boina. Esse traje teria dado origem a adoção das calças curtas, que 

se tornaram típicas na indumentária dos meninos nos anos seguintes. 

Dentro do contexto histórico do final do século XIX, com a Revolução Industrial, a 

visão da infância como uma fase preparatória para a vida adulta começa a ganhar força através 

de uma abordagem mais científica dessa fase da vida. Nesse período, pode-se destacar o que 

Barbosa (2016, p. 77) chama de “infância atendida”, caracterizada pela inserção bastante 

relevante das crianças em instituições mais especializadas, como creches e jardins de infância. 

Importante destacar que esse contexto contemplou o cenário da infância burguesa e que, 

paralelamente, outras infâncias coexistiam em realidades muitas vezes bastante opostas, em que 

o trabalho de crianças em fábricas era comum nas classes mais baixas. 

O século XX, marcado por grandes transformações em várias áreas do conhecimento 

humano, traça um cenário de infância reduzida, segundo Heywood (2004), já iniciada no século 

anterior. Nessa ocasião, observa-se um contexto em que a preocupação de preparar a criança 

para o mercado de trabalho se torna essencial e, como destaca Sarmento (2004, p. 13), uma 

configuração em que o “oficio de criança” se confunde ao “oficio de aluno”, gerando uma 



criança cada vez mais institucionalizada e promovendo uma administração simbólica da 

infância.   

De acordo com Lurie (1992), o traje marinheiro teve grande destaque na moda infantil 

durante o século XX, diferenciando o feminino e o masculino através das saias e calças. Kern 

(2010) observou, através de um estudo de fotografias publicadas na Revista do Globo, que nesse 

período também era bastante comum para as meninas, o uso de vestidos com corte em “A”, 

com laços enormes nos cabelos e sapatos estilo boneca, onde as roupas “não revelam a 

praticidade necessária para que essas meninas pudessem realizar os movimentos que 

normalmente uma criança realiza” (KERN, 2010, p. 24). Já para os meninos, shorts ou calças 

com blazer ou macaquinhos acompanhados de sapatos sociais e meias. Kern (2010) chama 

atenção para a maior liberdade que os garotos tinham para serem crianças, com vestimentas 

mais leves e confortáveis, favorecendo movimentos livres. Este fato também é destacado por 

Ariés (1986, p. 91): 

 
Assim, partindo do século XIV, em que a criança se vestia como os adultos, chegamos 
ao traje especializado da infância, que hoje nos é familiar. Já observamos que essa 
mudança afetou sobretudo os meninos. O sentimento de infância beneficiou primeiro 
os meninos, enquanto as meninas persistiram por mais tempo no modo de vida 
tradicional que as confundia com os adultos...Se nos limitarmos ao testemunho 
fornecido pelo traje, concluímos que a particularização da infância durante muito 
tempo se restringiu aos meninos. 

 

 Durante o século XX, os trajes destinados as crianças, mais uma vez, refletiam o 

contexto social e cultural da época, posto que contemplavam a expectativa dos papeis que elas 

deveriam exercer: representantes de suas famílias enquanto seres bem comportados dentro do 

padrão estipulado. Nessa configuração seu futuro estaria predestinado a ser o mesmo do pai 

para os meninos e o mesmo da mãe para as meninas, ou seja, uma configuração que coloca a 

criança, principalmente as meninas, de certa forma no papel de um mini adulto.  

No contexto pós Segunda Guerra Mundial, com o retorno dos soldados para casa e a 

reestruturação da economia, houve, em paralelo, um aumento da natalidade e um crescimento 

no nicho de moda infantil, em que as crianças passaram a ser mais notadas por esse mercado. 

Nesse contexto, a vestimenta das crianças passou a ganhar mais importância social, e Kern 

(2010) chama atenção para a influência dos movimentos de moda nos anos 1960, que, mais 

tarde, beneficiou o guarda roupa infantil com peças menos pesadas, quando surgiram novas 

propostas de modelagens, tecidos mais leves e as clássicas t-shirts usadas até os dias atuais. A 

partir desse cenário, o processo de aplicação de tendências de moda na roupa infantil foi 

ganhando mais força e as meninas foram beneficiadas pelos movimentos feministas, com o 



surgimento de opções mais leves e ergonômicas para o seu vestuário, como as camisetas e 

shorts, que surgiram mais tarde. 

No cenário atual, podemos apontar uma crise na infância ocasionada, segundo Steinberg 

e Kincheloe (2001), por processos de reconfiguração das famílias, acesso ilimitado a 

informações do mundo adulto e mídia eletrônica. Sinay (2012) aponta para o surgimento de 

uma sociedade de filhos órfãos, dentro do contexto da classe média brasileira, fruto de uma 

“abdicação massiva e contínua dos pais, em primeiro lugar, e dos adultos, em geral” (SINAY, 

2012, p. 14), uma vez que a educação das crianças vem sendo terceirizada para cuidadores 

contratados, sem vínculo afetivo, e sendo guiada pelo consumo tanto das crianças, como dos 

adultos responsáveis por elas, sempre muito ocupados e distraídos. Nesse contexto, as crianças 

se tornam alvo fácil da mídia publicitária, que dita como elas devem pensar e formular 

concepções de mundo, e o que elas devem desejar consumir, tanto em produtos de moda e 

brinquedos, quanto em comidas, como exposto nos documentários Criança, a alma do negócio 

(2008) e Muito além do peso (2012), da cineasta brasileira Estela Renner. Esse conjunto de 

fatores estaria ocasionando uma reconfiguração da infância, de certa forma uma fusão entre o 

mundo adulto e o infantil, que também pode ser observado no contexto da moda. 

O cenário atual da moda infantil fornece uma grande variedade de opções para esse 

público, que, por sua vez, está cada vez mais atento aos produtos devido ao fácil acesso que a 

publicidade tem aos pequenos. Desse modo, podemos considerar que a moda infantil pode 

exercer certa influência na construção das percepções de mundo das crianças.  

 

3 RELAÇÕES DE GÊNERO E MODA: CRUZANDO CONCEITOS 

 
Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. 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 o feminino. (BEAUVOIR, 2016, p. 11)  

 

O conhecido trecho de Simone de Beauvoir em sua obra O Segundo Sexo (2016), pode 

nos levar a uma profunda reflexão acerca não somente do contexto social das mulheres, mas a 

um mergulho sobre gênero como uma forma de organização social e cultural da espécie humana 

no ocidente. 

Ao aprofundar a reflexão sobre os estudos de gênero, podemos observar que se trata de 

um termo com significado bastante complexo, que vai muito além de determinações biológicas 

e que merece ser analisado e contextualizado dentro de uma ótica mais aprofundada, a partir de 



um contexto histórico, social e cultural. Como compreende Louro (2000, p. 6), “é, então, no 

âmbito da cultura e da história que se definem as identidades sociais (todas elas e não apenas 

as identidades sexuais e de gênero, mas também as identidades de raça, de nacionalidade, de 

classe etc).”  

As contribuições de Michel Foucault sobre a complexidade das relações sociais na 

espécie humana, nos dão uma importante ferramenta para iniciar essa discussão, como 

destacam Maria Homem e Contardo Calligaris, no livro Coisa de menina (2019): 

 
É Michael Foucault que vai revelar as categorias com as quais pensamos e nas quais 
nos organizamos socialmente e como as construímos. Masculino/feminino – essa 
oposição é um dispositivo. Assim como razão/loucura, pobres/ricos, 
selvagens/civilizados... São todas construções culturais, nenhuma categoria é 
‘natural’. (CALLIGARIS; HOMEM, 2019, p. 8) 

 

Teresa de Lauretis (1994) assinala a obra História da sexualidade (1976), de Michel 

Foucault, como fundamental para a percepção da influência histórica das classes dominantes 

ao tentar naturalizar certos aspectos da sexualidade humana, que são, na verdade, construídos 

dentro de um contexto cultural e normatizados de acordo com objetivos políticos. Essas normas 

regulamentam comportamentos sexuais e os produzem “da mesma forma que a máquina 

industrial produz bens e artigos, e ao fazê-lo, produz relações sociais” (LAURETIS, 1994, p. 

220). A autora menciona como tais medidas partem de lugares sociais distintos, como técnicas 

de poder que reiteram e desenvolvem determinadas concepções e condutas de gênero:  

 
Daí o conceito de uma ‘tecnologia sexual’, que ele define como ‘um conjunto de 
técnicas para maximizar a vida’, criadas e desenvolvidas pela burguesia a partir do 
final do século XVIII para assegurar a sobrevivência da classe e a continuação da 
hegemonia. (LAURETIS, 1994, p. 220) 

 

Ainda conforme a leitura da autora sobre o pensamento de Foucault, esses discursos, 

ditados por autoridades religiosas, legais ou científicas, foram disseminados por diversas áreas, 

como pedagogia, medicina, economia etc., e foram validados pelo Estado, sendo consolidados 

através das famílias, que “serviram para disseminar e ‘implantar’... aquelas figuras e modos de 

conhecimento em cada indivíduo, família e instituição” (LAURETIS, 1994, p. 220). 

Nesse sentido, a autora Joan Scott (1995) apresenta uma minuciosa abordagem sobre 

gênero como categoria de análise histórica, uma ferramenta de socialização entre os sexos, 

destacando quatro elementos fundamentais para construção dessas relações sociais: símbolos 

culturais, conceitos normativos, sistema político e identidade subjetiva. A partir dessas 

motivações, os seres são levados a assimilar uma identidade comum em relação ao sexo de 



nascimento, gerando um sistema de poder, em que a figura masculina emerge como dominante 

nessa estrutura hierárquica, e, portanto, desigual: 

 
[...] o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças 
percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações 
de poder. As mudanças na organização das relações sociais correspondem sempre às 
mudanças nas representações de poder. (SCOTT, 1995, p. 21)  

 

A partir da estrutura complexa da subjetividade humana, Lauretis (1994), com base nos 

estudos de Kaja Silverman, destaca a relevância do caráter semiótico do sujeito humano. Assim, 

revela seu ponto de vista sobre a construção do gênero, que seria formulada através de discursos 

institucionais e várias tecnologias do gênero, citando como exemplo o cinema, atuando na 

função de “produzir, promover e ‘implantar’ representações de gênero” (LAURETIS, 1994, p. 

228). 

Diante do exposto, pode-se concluir que há uma normatização social e cultural que 

atribui rótulos e classifica os sujeitos, de modo que cada gênero possui e desempenha um 

determinado papel social, previamente estabelecido, antes mesmo do seu nascimento. Esses 

modos de atuação no social estão também associados à forma de se relacionar afetivamente, 

como destaca Louro (2000, p. 17): 

 
A despeito de todas as oscilações, contradições e fragilidades que marcam esse 
investimento cultural, a sociedade busca, intencionalmente, através de múltiplas 
estratégias e táticas, ‘fixar’ uma identidade masculina ou feminina ‘normal’ a um 
único modelo de identidade sexual: a identidade heterossexual. 

 

Tais normas são absorvidas desde a infância, segundo Scott (1995), mesmo em 

diferentes realidades familiares, já que se trata de uma estrutura social e cultural bastante ampla 

e bem solidificada, disseminada nas diversas instituições formais já mencionadas e também no 

cotidiano das pessoas comuns. A forma como essa criança será recebida pela sociedade está 

diretamente ligada à sua identificação (ou não) com a masculinidade ou feminilidade, ou seja, 

existe uma imposição das regras de interação social orientada especificamente pelo gênero.  

Conforme essa estrutura, no papel feminino prevalecem expectativas associadas 

historicamente à passividade e, por outro lado, no masculino, ao poder. Desde a infância, ou 

até antes mesmo do nascimento, meninas e meninos lidam com expectativas sociais geradas em 

torno do seu sexo. Para as meninas, frequentemente prevalecem noções como: fragilidade, 

delicadeza, sujeição, passividade, obediência entre outras. Por outro lado, aos meninos 

destinam-se os papeis de força, liberdade, agressividade, dominação, coragem etc. Beauvoir 



(2016), ao analisar a formação do gênero na infância, dialoga que as meninas são levadas a 

renunciar à sua autonomia e que a passividade “é um destino que lhes é imposto por seus 

educadores e pela sociedade” (BEAUVOIR, 2016, p. 24). A autora faz também reflexões acerca 

das influências destinadas aos meninos, que fazem “o aprendizado de sua existência como livre 

movimento para o mundo; rivaliza-se em rudeza e em independência com outros meninos; 

despreza as meninas.” (BEAUVOIR, 2016, p. 24). 

Esses papéis, como refletimos, são gerados e absorvidos através de diferentes esferas 

sociais e culturais, e encontram na moda uma aliada na produção e reprodução desses mesmos 

padrões, funcionando assim, como uma tecnologia de gênero. Ao trazer o conceito de 

tecnologia de gênero, Lauretis (1994) analisa o aparato semiótico existente na formação desse 

sistema sexo-gênero1 estabelecido na sociedade, reforçando esses conceitos no imaginário 

popular.  

A moda enquanto fenômeno sociocultural, com forte poder de impactar pessoas 

individual e coletivamente, pode representar um reforço das normas sociais de gênero, ao 

espelhar certos padrões nas roupas infantis, seja na sua forma ou no seu conteúdo. Sobre o 

impacto social da moda, Crane (2006) analisa que “o vestuário, sendo uma das formas mais 

visíveis de consumo, desempenha um papel da maior importância na construção social da 

identidade” (CRANE, 2006, p. 21). 

Através do estudo da moda, podemos observar importantes aspectos da vida social, 

inclusive nas questões de gênero. Lipovetsky e Roux (2005), ao analisarem historicamente o 

mercado da moda de luxo a partir do século XIX, dedicado prioritariamente ao público 

feminino, destacam o reforço do papel social atribuído às mulheres e aos homens por meio do 

uso de adornos e trajes, que posicionam “a mulher como decoração e adorno da vida” e “os 

homens ao espaço público, à dominação política e econômica” (LIPOVETSKY; ROUX, 2005, 

p. 70 e 71). Nessa configuração, as mulheres são firmadas na posição de ornamento, algo como 

uma flor, de modo que sua função se reduz a de um ornamento da vida. 

Como pudemos observar, a moda pode exercer forte influência social tanto ao 

reproduzir a ordem vigente, quanto ao produzi-la, influenciando novos padrões de 

comportamento. Na moda infantil contemporânea, os traços de gênero estabelecidos 

socialmente estão bastante presentes, como podemos observar em diversas marcas 

especializadas nesse público. Formas, estampas e cores observadas nas roupas ofertadas pelo 

                                                        
1 O conceito de sistema sexo-gênero, de Gayle Rubin (2017), aponta para uma influência cultural que transforma 
a sexualidade biológica em produto da atividade humana, que separa as pessoas em dois gêneros, exercendo uma 
rígida e limitada divisão de personalidade. 



mercado da moda para meninas e meninos podem nos levar a importantes reflexões sobre o 

papel da moda infantil no processo de representar e reproduzir a estrutura social de gênero no 

imaginário coletivo, pois “as roupas como artefatos, ‘criam’ comportamentos por sua 

capacidade de impor identidades sociais e permitir que as pessoas afirmem identidades sociais 

latentes” (CRANE, 2006, p. 22).  

 

4 MODA INFATIL ENQUANTO TECNOLOGIA DE GÊNERO: UMA ANÁLISE DAS 

ROUPAS INFANTIS EM LOJAS DE DEPARTAMENTO 

Uma vez realizado o percurso de levantamento de bibliografias e documentos que 

apontam para a construção social do conceito de infância; bem como uma análise dos diferentes 

trajes associados às meninas e meninos na história da sociedade ocidental, partimos agora para 

um estudo de como se dá, na contemporaneidade, essa organização das indumentárias infantis, 

através da análise de modelagens e estampas associados aos gêneros em produtos ofertados por 

lojas de departamento. O intuito do estudo é identificar se podemos visualizar exemplos em 

coleções de moda, do traje infantil enquanto tecnologia de gênero (LAURETIS, 1994), ou seja, 

atuando como reforço de parâmetros de gênero já estabelecidos ou gerando novos. 

Para isso, desenvolvemos uma pesquisa, que foi realizada em lojas que comercializam 

seus produtos também de maneira eletrônica, a partir da seleção de três grandes magazines2, 

localizados em território brasileiro, com o intuito de analisar, de forma mais detalhada, 

possíveis padrões restritivos3 de gênero presentes na oferta de roupas direcionadas ao público 

que consome moda infantil no país. Utilizamos como referência de metodologia para esta 

investigação a pesquisa Gender stereotypes in kids clothing, realizada por Mitra Abrahams, no 

ano de 2019, em lojas de departamento na Inglaterra. O estudo analisou as características 

presentes em roupas infantis, a partir das categorias “estampas” e “cores” e apontou 

significativas diferenças nas peças oferecidas para cada gênero.  

Os magazines escolhidos para realizar a pesquisa foram C&A, Riachuelo e Renner, por 

se tratarem de lojas que abrangem um público diverso, com diferentes perfis socioeconômicos, 

e comercializam seus produtos em boa parte do Brasil. A análise foi realizada através das lojas 

virtuais das marcas, visto que nesta modalidade a oferta de produtos, de modo geral, é mais 

vasta e costuma ser a mesma para todas as localidades do país. As três marcas estão presentes 

                                                        
2 Estabelecimento comercial com grande variedade de mercadorias organizadas por diferentes setores. 
3 Entendemos que tais padrões podem ser restritivos não apenas pela forma como se dá a estrutura da roupa, em 
termos ergonômicos, mas também em relação ao que podem representar simbolicamente as estampas contidas nas 
peças e efetivamente no modo de vida das crianças.    



em diversos estados brasileiros de forma expressiva e são especializadas em produtos do varejo 

de moda. 

A C&A, segundo o site institucional da marca4, foi fundada por holandeses em 1841 e 

chegou ao Brasil em 1976. Atualmente, possui mais de 280 lojas em nosso território, além de 

estar presente em 24 países da Europa. Já a marca Riachuelo é brasileira e pertence ao grupo 

Guararapes Confecções desde 1979. A marca possui mais de 300 lojas e está presente 

prioritariamente no nordeste do país5. Por fim, a Renner6, uma das marcas pioneiras nesse 

modelo de magazine, pertence à corporação brasileira Lojas Renner S.A., fundada no Brasil em 

1965, e possui lojas nas cinco regiões do país, além de lojas na Argentina e no Uruguai.  

Para a realização desta pesquisa, foram selecionadas e avaliadas peças infantis ofertadas 

nas sessões femininas e masculinas, com recorte das idades entre 3 e 6 anos, nos três magazines 

mencionados, durante os meses de setembro e outubro do ano 2020, quando estavam 

disponíveis as coleções de primavera e verão. As análises das peças partiram de duas categorias: 

modelagens e estampas. Importante destacar que a orientação da pesquisa não visou chegar a 

uma investigação baseada na totalidade dos produtos apresentados pelas marcas em suas 

páginas virtuais, posto que não se tratava de uma análise quantitativa, o que implicaria em um 

maior recurso de tempo e espaço para sua execução.  

Como direcionamento, optamos por definir uma quantidade específica de imagens, de 

modo que pela amostragem pudéssemos chegar a algumas possíveis conclusões. Dessa forma, 

a pesquisa buscou apontar e refletir sobre as reincidências nas propostas criativas e 

mercadológicas das marcas, demonstrando os possíveis aspectos restritivos identificados nas 

peças infantis que demonstram diferentes modos de experienciar gênero na infância. 

Compreendemos que tais características são mais do que elementos gráficos ou simples 

detalhes, posto que podem vir a contribuir na formação da autoimagem e identidade de meninas 

e meninos.  

Na categoria modelagens, foram analisadas 100 imagens na marca C&A, 100 imagens 

na marca Riachuelo e 60 imagens na marca Renner7, dentro do recorte temporal já mencionado 

e divididas igualmente para cada gênero, totalizando 130 imagens do setor feminino e 130 

imagens do setor masculino. Os tipos de peças selecionadas para compor essa categoria foram: 

saias, vestidos, shorts, bermudas, calças e jardineiras. 

                                                        
4 Ver mais em: C&A, Conheça a C&A, C&A, São Paulo, on-line. 
5 Ver mais em RIACHUELO, Nossa história, Riachuelo, Garulhos, on-line. 
6 Ver mais em: LOJAS RENNER, Institucional, Lojas Renner, Porto Alegre, on-line. 
7 A amostragem da Renner foi menor devido ao número de oferta reduzido que a marca possui em relação às 
demais pesquisadas.  



Na categoria estampas, realizada através de camisetas de malha, foram analisadas 100 

estampas na marca C&A, 100 na marca Riachuelo e 60 na marca Renner, também divididas 

igualmente por gênero, resultando no total de 130 para cada gênero. Nas duas categorias 

analisadas, o critério de seleção das peças foi a partir da ordem convencional de apresentação 

nas lojas virtuais das marcas, filtrando apenas o recorte de idade mencionado acima e separando 

as análises por gênero. Uma especificidade da categoria de estampas foi a exclusão de peças 

que contivessem personagens comerciais, visto que são figuras que contêm particularidades 

interpretativas de acordo com as histórias que protagonizam. Por meio desta minuciosa 

pesquisa, podemos observar alguns aspectos relevantes, presentes nas opções que são 

destinadas pelas marcas às crianças.  

A partir do estudo realizado previamente, acerca da história da infância e da 

indumentária infantil, observamos que os meninos tiveram prioridade no que diz respeito à 

aceitação social da sua condição de criança e no traje adaptado ergonomicamente aos seus livres 

movimentos infantis, como pontuaram Ariés (1986) e Kern (2010) em seus estudos. 

Paralelamente, a realidade das meninas permaneceu por mais tempo associada ao mundo 

adulto, sendo elas vestidas com roupas pesadas que impediam seus livres movimentos, assim 

como as expectativas sociais que as cercavam. 

No atual cenário da moda infantil, apesar do aumento da variedade de opções que 

contemplam as meninas, que já não estão mais restritas somente aos vestidos e saias, com 

modelagens de certa forma mais próximas ao unissex (shorts, calças e camisetas), ainda 

podemos observar uma tendência de reprodução de certos estereótipos que podem desenvolver 

formas de restrição para esse público. É o que podemos observar nas imagens selecionadas na 

figura 1, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Imagens ilustrativas de parte da amostragem da categoria modelagem 

 
[1] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/4goyIki. Acesso em: 10 out. 2020. 

[2] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/ggoyICU. Acesso em: 10 out. 2020. 

[3] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/tgoyOkY. Acesso em: 10 out. 2020. 

[4] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/kgoyOAc. Acesso em: 10 out. 2020. 

[5] Fonte: Loja Riachuelo - Disponível em: https://cutt.ly/FgoyPtz. Acesso em: 10 out. 2020. 

[6] Fonte: Lojas Renner - Disponível em: https://cutt.ly/igoyPnV. Acesso em: 10 out. 2020. 
 

No que tange à categoria modelagem, em uma análise mais minuciosa, podemos 

observar nas imagens da figura 1 que, enquanto para os meninos são ofertadas bermudas 

amplas, com comprimento próximo ao joelho, para as meninas a oferta equivalente tem 

modelagem mais justa e comprimento mais curto. Para as meninas, constatamos ser mais 

frequente a presença de ofertas de saias e vestidos em todas as lojas, totalizando 50% da 

amostragem feminina dessa categoria, representando modelagens que não proporcionam a 

praticidade ideal para as brincadeiras das crianças. Para os meninos, as jardineiras, calças e 

bermudas são unanimidade nas três lojas pesquisadas. Nesse sentido, portanto, em seus trajes, 

os meninos estão mais preparados para exercerem de modo mais livre movimentos que são 

próprios das brincadeiras infantis.  

A autora Beauvoir (2016), ao analisar os princípios sociais estabelecidos para a 

educação de meninas, afirma que, “para ser graciosa, ela deverá reprimir seus movimentos 

espontâneos” (BEAUVOIR, 2016, p. 26). Assim, juntamente com o uso das saias e vestidos, as 

meninas carregam a responsabilidade de cuidar e controlar os seus movimentos, com o 

propósito de preservar os seus corpos, o que implica em dizer que não é apenas a modelagem 



em si mesma, mas um conjunto de regras associadas ao modo de vestir que são impostas desde 

cedo às meninas. Desse modo, podemos relacionar as modelagens das roupas infantis aos papeis 

de gênero estabelecidos historicamente na sociedade, vistos no primeiro tópico deste estudo, 

onde os meninos tiveram seu caráter infantil reconhecido e respeitado mais cedo do que as 

meninas, e foram contemplados com trajes adaptados aos movimentos infantis também mais 

cedo, desde o século XIX. 

Quando se trata de ilustrações e estampas, as diferenças também são bastante marcantes 

nas ofertas para os dois gêneros. As camisetas ofertadas às meninas carregam símbolos nos 

quais prevalecem temas como:  doçura, passividade e delicadeza. Unicórnios, corações e flores 

foram as ilustrações mais encontradas nas peças femininas, representando juntas 41% das 130 

peças analisadas neste setor, nas três marcas analisadas. Outros temas comuns para as meninas 

foram figuras humanas femininas e animais com expressões faciais delicadas e sorrisos gentis, 

comidas e borboletas. As mensagens escritas nas peças trazem, em grande maioria, temas como 

sonhos, diversão, amor e ternura. Isso se reflete nas três marcas, como pode ser observado na 

figura 2: 

 
Figura 2: Imagens ilustrativas de parte da amostragem da categoria estampas (feminino) 

 
[1] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/vgoyGSt. Acesso em: 10 out. 2020. 

[2] Fonte: Lojas Renner - Disponível em: https://cutt.ly/cgoyHgv. Acesso em: 10 out. 2020. 

[3] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/ZgoyH7k. Acesso em: 10 out. 2020. 

[4] Fonte: Loja Riachuelo - Disponível em: https://cutt.ly/OgoyJgL. Acesso em: 10 out. 2020. 

[5] Fonte: Lojas Renner - Disponível em: https://cutt.ly/ngoyJY2. Acesso em: 10 out. 2020. 

[6] Fonte: Lojas Renner - Disponível em: https://cutt.ly/YgoyJVR. Acesso em: 10 out. 2020. 



[7] Fonte: Loja Riachuelo - Disponível em: https://cutt.ly/IgoyKsF. Acesso em: 10 out. 2020. 

[8] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/5goyKTD. Acesso em: 10 out. 2020. 

 

Ainda dentro da investigação sobre os motivos priorizados nas estampas e padronagens, 

considera-se importante destacar de maneira mais detalhada as diferenças nas expressões faciais 

dos personagens das estampas dos dois gêneros. Em contraste com o semblante dos 

personagens das peças femininas citadas acima, com rostos meigos e sorrisos gentis, olhos 

atenuados e cílios destacados; nas camisetas masculinas as figuras são retratadas, em larga 

maioria, com expressões agressivas sobretudo animais com bocas abertas e grandes dentes à 

mostra. Interessante também observar que na ocasião em que um mesmo tipo de animal é 

retratado nas ofertas dos dois gêneros, como por exemplo um dinossauro, na versão feminina 

(exemplo 7 da figura 2) ele recebe caracterizações delicadas com flores, saias de ballet com 

movimentos dançantes e sorrisos; já a versão masculina do dinossauro (exemplo 1 da figura 3), 

apresenta caracterizações que remetem ao perigo, à agressividade ou aventura, onde aparecem 

com corpos mais robustos. Mais um dado relevante nas observações das estampas foi a ausência 

de figuras humanas nas estampas masculinas, enquanto nas femininas esta ilustração tem 

bastante presença. Tal constatação corrobora com evidências obtidas na pesquisa bibliográfica 

acerca das diferenças na socialização de meninos e meninas.  

 
Figura 3: Imagens ilustrativas de parte da amostragem da categoria estampas (masculino) 

 
[1] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/Pgou9fa. Acesso em: 10 out. 2020. 
[2] Fonte: Loja Riachuelo - Disponível em: https://cutt.ly/0gou9U3. Acesso em: 10 out. 2020. 



[3] Fonte: Loja Riachuelo - Disponível em: https://cutt.ly/Wgou92h. Acesso em: 10  out. 2020. 

[4] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/egou3dV. Acesso em: 10 out. 2020. 

[5] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/7gou3K4. Acesso em: 10 out. 2020. 

[6] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/rgou37H. Acesso em: 10 out. 2020. 

[7] Fonte: Loja Riachuelo - Disponível em: https://cutt.ly/xgou8YQ. Acesso em: 10 out. 2020. 

[8] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/Kgou8XB. Acesso em: 10 out. 2020. 

 

Na sessão masculina, a pesquisa mostrou que as temáticas mais comuns nas ilustrações 

e estampas dos produtos infantis remetem a temas como: aventura, força e agressividade. As 

ilustrações com temas de dinossauros, jogos eletrônicos e praia são mais presentes, 

representando 40% das 130 analisadas neste setor, distribuídas nas três marcas. Tubarão, safari, 

carros e monstros também são comuns nas estampas do setor masculino. As expressões faciais 

sérias ou de agressividade e força são as mais comuns nos animais e personagens das roupas 

destinadas aos meninos. Como pode ser observado nos exemplos da figura 3. 

Apesar das diferenças muito marcantes identificadas nas roupas ofertadas para os dois 

gêneros, foram observados alguns fatos que trazem características distintas. Na categoria de 

modelagens, encontramos algumas opções, mesmo que em minoria, de bermudas masculinas 

com comprimentos mais curtos (exemplo 1, figura 4) e calças mais justas do que as relatadas 

acima. Na categoria de estampas, os fatos relevantes foram: a presença de raras ofertas de 

opções iguais que apareciam dentro dos dois setores de gênero (exemplo 2, figura 4), assim 

como algumas versões masculinas de estampas florais (exemplo 3, figura 4). Identificamos, 

ainda que raras, camisetas femininas com escritas contendo mensagem de força (exemplo 4, 

figura 4). Tais achados contribuem não para refutar o que identificamos, mas para mostrar como 

a moda infantil enquanto uma tecnologia de gênero tanto é reprodutiva, posto que parte de 

concepções já estabelecidas para ambos os gêneros, como também é produtiva, no sentido de 

que não é estática, está sempre em diálogo com o seu contexto, elaborando formas, padronagens 

e imagens de acordo com a demanda do seu tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4: Imagens que ilustram quebra de padrão da amostra analisada 

 
[1] Fonte: Loja Riachuelo - Disponível em: https://cutt.ly/6goHLoh. Acesso em: 10 out. 2020. 

[2] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/NgoHZFw. Acesso em: 10 out. 2020. 

[3] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/vgoHX5Q. Acesso em: 10 out.  2020. 

[4] Fonte: Loja C&A - Disponível em: https://cutt.ly/HgoHCG6. Acesso em: 10 out. 2020. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Começamos o nosso percurso com uma questão de partida: podemos compreender a 

moda infantil ofertada pelas lojas de departamento enquanto uma tecnologia de gênero? Que 

tipo de modelagens e padronagens são ofertadas ao público infantil de 3 a 6 anos de idade, por 

estas marcas? Podemos identificar assimetrias nas formas de experienciar gênero na infância 

por meio do que as marcas apresentam como proposta estética e ergonômica para as crianças?  

Buscando responder essas questões, desenvolvemos um percurso teórico para 

compreender como se deu historicamente a relação entre traje, infância e gênero nas sociedades 

ocidentais, para depois refletir sobre as relações de gênero e a moda enquanto fenômeno 

sociocultural. Chegamos, enfim, ao nosso objeto empírico: uma análise das coleções de moda 

infantil disponibilizadas nos comércios eletrônicos de três lojas de departamento com amplo 

alcance no país.  

Por fim, chegamos à conclusão de que a moda infantil, ofertada nas lojas de 

departamento selecionadas, diferencia meninas e meninos de forma expressiva através das 

roupas comercializadas. Tanto no que tange à ergonomia das roupas, quanto aos símbolos 

contidos nas estampas, a desigualdade ligada ao gênero ficou evidente a partir da minuciosa 



análise aqui realizada. A grande maioria das peças reflete e reforça padrões de socialização 

consolidados para ambos os gêneros. Características, como passividade, delicadeza e restrições, 

historicamente associadas ao feminino, estão presentes nas ofertas de roupas para as meninas. 

Por outro lado, aos meninos prevalecem estímulos à ação, coragem e liberdade, que também 

foram observados na análise das peças masculinas pesquisadas. 

Em contrapartida, identificamos também poucas peças para os dois gêneros que se 

opõem ao padrão observado, trazendo novas propostas ao setor de moda infantil. Nesse sentido, 

confirma-se o papel da moda como agente de tecnologia de gênero, tanto ao espelhar padrões 

estabelecidos dentro da estrutura desigual das relações de gênero, quanto ao trazer propostas 

que se diferem ao normativo e dialogam com demandas sociais em ascensão. 

É importante destacar que durante o percurso identificamos possíveis limitações da 

pesquisa. Uma delas é que as modelagens das roupas podem sofrer significativa diferença em 

relação à estação do ano proposta nas coleções. Roupas direcionadas para climas quentes 

tenderão a ser mais curtas; para temperaturas baixas, as peças necessitarão ser maiores. Cabe, 

então, considerar se o resultado da análise na categoria modelagem sofreria modificação de 

acordo com essa mudança de foco das coleções de moda. Outra possível restrição identificada 

foi a volatilidade das ofertas das lojas virtuais, que, com frequência, adicionam novos modelos 

ao leque de ofertas, o que poderia proporcionar alguma alteração nos resultados da pesquisa em 

longo prazo. Ainda ressaltamos que o próprio contexto pandêmico vigente pode distorcer um 

pouco a realidade manifestada nas coleções das marcas, uma vez que parte da produção foi 

interrompida durante o distanciamento social.  

Nesse sentido, pontuamos possíveis caminhos para aprofundar e dar continuidade aos 

progressos realizados nesta pesquisa. Sua execução em um período mais extenso pode gerar 

resultados impulsionadores, assim como a realização de entrevistas com as mães e pais, ou com 

as crianças e clientes das lojas, em busca de investigar suas percepções acerca das roupas 

oferecidas. Outra atividade relevante, como desdobramento da pesquisa, seria realizar 

entrevistas com os designers que atuam no desenvolvimento das coleções infantis nas três 

marcas aqui estudadas. Por fim, uma abordagem adicional que poderia gerar um interessante 

somatório ao avanço dessa temática seria desenvolver uma pesquisa em marcas de moda infantil 

que apresentam propostas de roupas sem direcionamento de gênero.  

Ao final, compreendemos a partir de Adichie (2017, p. 26) que “se não empregarmos a 

camisa de força do gênero nas crianças pequenas, daremos a elas espaço para alcançar todo o 

seu potencial”.  
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