
"Logo, logo, não vou mais gostar de Barbie" 
Daniele Madureira  
 
Quando completou nove anos mês passado, Sofia Gomes ganhou uma Barbie Três 
Mosqueteiras. O presente não foi pedido da garota, mas vontade da mãe, Lucinda. "Ela (a 
boneca) é bonitinha e a Sofia não tinha", diz a mãe. Embora tenha gostado do presente, Sofia 
está interessada em outros divertimentos. "Começo a brincar menos de boneca", diz ela, que 
faz ginástica olímpica e almeja ser a próxima Daiane dos Santos. Sofia e a irmã mais velha, 
Catarina, de 12 anos, brincam de Wii, o videogame da Nintendo. "Já estou pegando o jeito da 
minha irmã, falando com o nariz, e logo, logo, não vou mais gostar de Barbie também".  
 
A transformação de Sofia nada tem de novo para a socióloga Celia Belém, da consultoria 
Arquitetura do Conhecimento. "Quando se aproximam dos dez anos, as crianças fazem de tudo 
para romper os laços com o universo infantil", afirma. A diferença é que agora são ainda mais 
pressionadas pelos pais para serem adultos bem sucedidos. "Mas elas sempre dão um jeito de 
se divertir, sozinhas ou com amigos, virtuais ou reais".  
 
De acordo com a especialista, a indústria de brinquedos deveria estar mais antenada com o dia 
a dia desse público, fazendo, por exemplo, jogos compactos, que pudessem ser levados para a 
escola, uma vez que os pais temem deixar amigos do filho frequentarem a casa. "A indústria 
do entretenimento está muito mais antenada, oferecendo desenhos infantis que retratam o 
tipo de vida da nova geração". Celia dá como exemplo os desenhos "A vaca e o frango", em 
que os animais, apesar de tão diferentes, são irmãos e precisam lidar com a ausência paterna. 
E também a "Mansão Foster para os amigos imaginários". "É a fantasia típica de uma criança 
solitária". 
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