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Resumo 

 

PARANHOS, Cláudia da Silva. Bonecas Feias: brincando (para resistir) com padrões do 
corpo. 2018. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) – Programa de Pós-Graduação em 
Artes Visuais, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
Por meio de experimentações com costura que originam objetos sem esboços ou moldes no 
tecido, direto na máquina de costura ou à mão, construo bonecos singulares, corpos 
desprovidos de padrões, exigências estéticas estereotipadas ou de gênero e, portanto, 
potentes por suas possibilidades poéticas. Juntamente a essas criações, realizo 
ações/oficinas para públicos diversos onde proponho a criação de Bonecas Feias, nome este 
dado aos meus bonecos, de forma estrategicamente irônica. Nesse processo e através do 
brincar, surgem questões relacionadas à autoimagem, autoexpressão e incertezas acerca de 
padrões culturais do corpo no contexto da sociedade contemporânea. 
 

Palavras-chave: arte contemporânea, boneca feia, ação artística, costurar/criar, brincar, 
padrões do corpo 
 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

PARANHOS, Cláudia da Silva. Ugly Dolls: playing with patterns of the body. 2018. 
Dissertation (Masters in Visual Arts) - Postgraduate Program in Visual Arts, Arts Center, 
Federal University of Pelotas, Pelotas, 2018. 
 
By means of experimentations with sewing, I make objects using the sewing machine directly -  
without sketches or sewing  patterns -  or by hand, I construct unique dolls, with bodies devoid 
of cultural patterns, and which avoid aspects that are stereotypical, gender related or aesthetic 
and, thus, they become potent poetic possibilities. In addition to these creations, I carry out 
actions / workshops for different publics where I propose the creation of Ugly Dolls, noting that 
this ironic name for the dolls is strategic.  In this process and through play, issues arise 
regarding self-image, self-expression and uncertainties about cultural patterns of the body in 
the context of contemporary society. 
 
 
Keywords: contemporary art, ugly doll, artistic action, sewing, play, cultural patterns related to 
the body 
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Introdução 

 

 

 “Essa é a história de uma bonequinha de pano 

Que foi trocada por uma Barbie... 

Bruxinha era feliz 

Na casinha de bonecas 

Mas a Barbie era loira e tinha sapato e bolsa 

Bruxinha só queria brincar com a menininha 

Mas a Barbie chegou de repente 

E mudou sua vida pra sempre... 

Essa história parece tão triste 

Mas ensina uma coisa pra gente: 

O que importa é o coração 

E as coisas que gente sente.” 

 

 

Letra da canção Bruxinha, do Coletivo Artístico Musical Cow Bees, 2004.  
Letra: Cláu Paranhos, Música: Beto Chedid. 

Disco Independente Gravado em 2007, no Estúdio General Rock – Play Studio,  
em Porto Alegre. 
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 Essa história verídica, de uma bonequinha de pano que foi trocada por uma Barbie, 

aconteceu entre o final da década de 70 e início da década de 80, com a chegada de uma 

boneca Barbie em minha vida. Minha boneca de pano, a preferida até então, sem que eu 

percebesse foi substituída pela boneca nova e “bonita”. Hoje, percebo aquele acontecimento 

como um forte sintoma característico da contemporaneidade: o esvaziamento do vivido pelo 

espetáculo do consumo. O objeto carregado de afeto foi trocado por um novo porque o 

mercado oferecia aquela nova boneca como a ideal para todas as meninas.  

 Passados muitos anos, esse símbolo emergiu em minha produção artística sob a forma 

dessa canção1, em 2004. Um dia, de modo a abranger inúmeras interrogações e devaneios, 

esse tema materializou-se na forma desses objetos aos quais eu chamo ironicamente (e de 

forma estratégica) Bonecas Feias, e que constituem o ponto de partida desta pesquisa. A 

forma com que repetidamente construímos nosso imaginário sob a influência da cultura visual 

levou-me a observar minha própria coleção de Toy Art e os brinquedos das crianças para as 

quais dou aula de artes visuais, através do que desenvolvi interesse em aprofundar e 

pesquisar tais questões. 

 Ao longo deste trabalho, apresento os processos, memórias, histórias, relatos, 

reflexões: resultados da criação das Bonecas Feias - e de ações/oficinas que, inicialmente, 

buscavam ser instrumento de investigação e foram, ao longo do percurso, tornando-se parte 

da obra ou obra em si. As Oficinas de Bonecas Feias passaram a ser vistas como ações 

                                            
1
 Canção minha e do músico Beto Chedid, com o qual criei e integro o coletivo artístico musical Cow Bees, desde 2004. 
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artísticas, proposições2 onde passei a ser a propositora e não mais somente autora. Essa 

constitui a mudança mais significativa de todo o trabalho: o processo de surgimento do 

dispositivo oficina para a ação artística; que veio a transformar o objeto boneco em dispositivo 

e não obra acabada.  

 A investigação oportunizada pela linha de pesquisa trouxe maior compreensão e 

consciência do viés filosófico de minha produção, da conotação crítica, irônica e bem 

humorada que acompanha meu trabalho, assim como da tendência performática e interativa. 

Também evidenciou a influência da minha experiência em arte educação, como no caso das 

ilustrações, canções, performances e livro de artista.  

 Os referenciais poéticos perpassam inicialmente criadores como o cineasta Tim 

Burton, com sua estética espirituosa e ao mesmo tempo sombria e desconstruída, até artistas 

visuais que produziram bonecos em sua poética como Hans Bellmer, Cindy Sherman, Laurie 

Simmons e Paul Klee. Assim como as reflexões contemporâneas referentes a padrões de 

beleza em bonecos, presentes nos trabalhos de Sônia Singh, com a Tree Change Doll e 

Nickolay Lamm, com a Lammily.  

 Os estudos acerca de conceitos estão baseados em Umberto Eco, Arthur Danto 

(2015), Georg W. F. Hegel (2009), Johan Huizinga, entre outros. A dimensão poética das 

                                            
2
 A exemplo de Lygia Clark e Hélio Oiticica, cujas obras não se constituíam de artigos meramente para consumo, mas de 

objetos para serem vividos, recriados continuamente pelo espectador. Hélio Oiticica (OITICICA, 1986) prefere considerar-se 

um “propositor de atividades criadoras”. 
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reflexões sobre os conceitos de “sociedade do espetáculo” e “simulacro”, respectivamente, 

em Debord e Baudrillard. A interlocução do tema com a ecosofia  é considerada com base em 

Félix Guattari. As relações entre costura e desenho foram desenvolvidas com a contribuição 

de Edith Derdyk (1997). 

 A metodologia utilizada segue os parâmetros propostos pela a/r/tografia (Universidade 

de Colômbia Britânica, Canadá, 2006), que privilegia a criatividade como fonte geradora do 

processo de ensino e pesquisa. O termo a/r/tography é uma construção que une artista, 

pesquisador e professor, onde o saber, o fazer e o realizar se fundem.   

 Bonecas Feias constitui uma investigação poética, para além da forma ou do objeto, na 

tentativa de buscar maior compreensão quanto ao poder do lúdico como modo de criar uma 

poética de resistência que subverta o status quo e preserve a subjetividade. 
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1 Percursos e processos 

 

1.1 Antes das Bonecas Feias 

 

 A metodologia de pesquisa em poéticas visuais enfatiza, primeiramente, a prática 

poética, que em meu projeto se trata da produção de bonecos e, desta prática, emergem as 

questões principais da pesquisa. Entretanto, minha produção e investigação acontece 

também por meio da participação no processo criativo e reflexão sobre os bonecos junto ao 

público, através de Oficinas de Bonecas Feias. As Oficinas de Bonecas Feias são ações 

realizadas em grupo nas quais proponho a criação de bonecos de forma espontânea e 

intuitiva, através da costura manual. Foram realizadas com público de diversas idades e em 

locais variados, estrategicamente: nas grandes cidades de São Paulo e Porto Alegre; no 

interior do Rio Grande do Sul: ao Sul em Pelotas; na Serra: em Morro Reuter; e no litoral: em 

Torres. Através das ações, investiguei as possibilidades do tema e oportunizei que os 

participantes desenvolvessem sua própria linguagem e expressão pessoal. Para tanto, busco 

instigar diálogos sobre a cultura visual e a ludicidade desse objeto que venham a suscitar 

uma vontade e disponibilidade de produzir, incentivando ainda a reflexão. Ao longo do 

processo dessa pesquisa, percebi que as oficinas, de método de investigação, haviam se 

transformado em parte do trabalho enquanto obra, em ação artística, onde passei a ver-me 

como propositora, fundindo ainda mais a artista, professora e pesquisadora. A artografia 
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apresentou-se como o método mais adequado à minha poética. O termo a/r/tography é uma 

construção que une artista, pesquisador e professor, onde o saber, o fazer e o realizar se 

fundem.  Esse formato é baseado no conceito de A/R/Tography ou A/R/Tografia (A= artist 

(artista), R= researcher (pesquisador), T= teacher (professor) e graphy / grafia= 

escrita/apresentação), metodologia originada por Elliot Eisner (Estados Unidos), entre os 

anos 1970s e 80s, que busca a arte como o elemento essencial para o desenvolvimento de 

pesquisas, privilegiando texto (escrita) e imagem (visual) quando ambos estão em 

hibridização (Belidson Dias, Rita L. Irwin, 2013) e a criatividade como fonte geradora do 

processo de ensino e pesquisa.   

Para realizar a experiência da pesquisa, primeiramente, resgatei fases anteriores à 

poética das Bonecas Feias, com o intuito de compreendê-las desde suas fundamentações 

iniciais, assim como o desenvolvimento de minha própria produção. Identifiquei em meu 

processo criativo uma linha de pensamento presente ao longo de anos de trabalho, nos 

diferentes meios utilizados nesse percurso. 

A diversidade de técnicas pictóricas está presente desde meus primeiros trabalhos de 

graduação, em 2003, quando usava lãs e linhas para transpassar desenhos e pinturas. 

Percebo uma necessidade de tecer, simplesmente, talvez buscando reviver a prática 

ancestral das manualidades, às quais estou acostumada desde a infância – quando fazia 

(intuitivamente e sem técnica) a roupa das minhas bonecas em crochê, que aprendi 

observando minha avó, minha madrinha, minhas tias e minha mãe – e, portanto, repleta de 

afetos. 
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Um dos trabalhos mais marcantes e importantes de minha trajetória teve início na 

graduação, em 2004: a criação do Coletivo Artístico Musical Cow Bees, junto ao músico Beto 

Chedid. Cow Bees, além do nome do coletivo, é um personagem que representa uma 

vacabelha, um híbrido que significa a junção de duas áreas (artes e música), dois gêneros 

(homem e mulher), leite e mel, yin e yang... Assim como uma homenagem a um ídolo 

brasileiro, Cauby Peixoto, cuja figura simboliza, para os Cow Bees, um ícone cultural e ao 

mesmo tempo uma personificação do kitsch, do espetacular, do pop. A imagem da vacabelha 

acompanhou-me em todas as mídias estudadas durante a graduação, tendo se transformado 

em cerâmica, xilogravura, serigrafia, cordel, pintura, desenho, animação, objeto de pano tal 

qual as Bonecas Feias e, inclusive, tatuagem em minha pele. Está desenhada na mala 

amarela que, desde então, compôs diversos dos meus trabalhos. Segundo Umberto Eco, em 

História da Feiúra, o argumento de Tomás de Aquino é de que o belo se dá, além de numa 

correta proporção, luminosidade e clareza, pela integridade e, portanto, uma coisa (seja um 

corpo humano, uma árvore ou um vaso) deve exibir todas as características que sua forma 

deve impor à matéria. Ou seja, não eram considerados feios somente os desproporcionais, 

mas também os seres aos quais Tomás definia como “torpes”, “diminuídos”, os erros da 

natureza com somente um olho, uma perna. Assim como os seres híbridos que, segundo 

Tomás de Aquino, fundiriam inadequadamente os aspectos formais de duas espécies 

diversas. Assim, uma das mais significativas descobertas desta pesquisa, é de que minha 

relação com “o feio” é mais antiga do que eu supunha. A vacabelha, animal híbrido que voa e 

anda na terra, zune e muge, produz leite e mel, é sim a primeira Boneca Feia. 
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Figura 1. Boneco (Toy Art) Cow Bees 
Frente Serigrafia em tecido dourado 
Verso Chita 
Fonte: Coleção Leandro Selister, 2008. 

Figura 2. Boneco (Toy Art) Cauby 
Serigrafia em tecido dourado e chita 
Em exposição na NY Art Galery, Porto Alegre. 
Fonte: Coleção André Venzon, 2008. 
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Em um dos primeiros trabalhos realizados, durante a disciplina de desenho da 

anatomia, em 2004, na graduação, criei uma personagem feminina: Brigitte. A figura de 

Brigitte representa uma mulher de idade avançada, sorridente e sexy. A intenção era, por 

meio do estudo da anatomia, poetizar um corpo feminino já envelhecido, mostrar a beleza 

desses sinais de velhice, com o intuito de provocar uma reflexão sobre o quanto é possível 

lidar com o próprio envelhecimento sem a necessidade de prolongar uma aparência de 

juventude que obviamente tem prazo de validade. Olhar para esse envelhecimento inevitável 

com olhos de poeta. Ao mesmo tempo, criar uma heroína de HQ totalmente fora dos padrões. 

O fundo da imagem onde Brigitte está representada de forma realista é uma colagem de 

pedaços de revistas de nu feminino, exibindo esses corpos de beleza padronizada. Na 

imagem onde Brigitte está desenhada como um personagem de quadrinhos, o fundo contém 

imagens de corpos de heroínas com suas belezas igualmente estereotipadas, mostrando o 

quanto a figura da mulher, esteja em uma revista ou nas histórias em quadrinhos, segue 

igualmente um estereótipo.  

As primeiras pinturas, realizadas ainda durante a graduação, em 2007, figurativas, em 

tinta acrílica, registram o universo das minhas referências: uma mistura de quadrinhos, 

desenhos animados e história da arte.  
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Figura 6. Power Jorge 
tinta acrílica sobre acrílico 
 e colagem, 70x100cm. 
Fonte: Autora, 2008. 

 
 

Figura 4. Pinturas iniciais, ainda no 
atelier do Instituto de Artes da UFRGS. 
Fonte: Autora, 2007. 59,4 x 84,1. 

Figura 3. Brigitte, colagem, pintura e desenho.  
59,4 x 84,1cm. Fonte: Autora, 2004. 

 

Figura 7. São Power e São Ranger 
Acrílica, colagem e costura sobre tela. 
70x100cm. Fonte: Autora, 2008. 

Figura 5. Santa Eliana 
tinta acrílica sobre acrílico  
e colagem, 50x70cm. 
Fonte: Autora, 2008. 
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As imagens representam mulheres com cabelos amarelos esvoaçantes e sorrisos 

escancarados. Uma delas, leva pela mão um macaco, sendo o sorriso de ambos o mesmo 

sorriso. A representação vinha da observação de capas de revistas de celebridades: a 

excentricidade e a falsidade dos sorrisos, a ostentação desmedida, esses eram os temas que 

já me inquietavam. Um mundo de mentira. Um simulacro de mundo. Um retrato da sociedade 

do espetáculo. E foram essas mesmas inquietações que, mais tarde, vieram a compor as 

performances LAR DOCE LAR e, em especial, ASTROS IMAGINÁRIOS, que aborda 

exatamente este tema e as quais descrevo ainda ao longo deste capítulo. 

As pinturas seguem este caráter crítico, irônico, lúdico e kitsch, originando, em 2008, 

uma série denominada Pop Santos, onde colagem e pintura sobre acrílico transparente 

compunham painéis translúcidos simulando vitrais religiosos, sugerindo o endeusamento de 

figuras populares da televisão. A apresentadora de programas infantis Eliana, surge como 

Santa Eliana, e o personagem dos Power Rangers, como Power Jorge.  

 Tais painéis são também “sobras do cotidiano”3, já que se tratam de tetos de elevador, 

do edifício em que eu residia, que foram trocados e descartados no lixo do prédio, assim 

como o primeiro tecido que originaria as Bonecas Feias, em 2015. 

                                            
3
 Projeto de pesquisa “Sobras do cotidiano e da arte: Contextos, reaproveitamento, diálogos e documentação do lixo 

em deslocamento entre o espaço privado e público”, vinculado ao Grupo de Pesquisa Deslocamentos, observâncias e 

cartografias contemporâneas – DeslOCC (CA/UFPel/CNPq), sobre o qual discorro a seguir, neste capítulo, no subtítulo 

Processo Criativo. 
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O último trabalho dessa série, intitulado São Power e São Ranger, além da colagem e 

pintura sobre tela, integra a costura de tecido, com a linha em evidência, novamente uma 

breve antecipação dessa linguagem que estaria no porvir, a costura, nas Bonecas Feias. 

Atrás das figuras, não mais os vitrais, mas uma referência em pintura, com tinta acrílica, ao 

pintor Van Gogh. Abaixo, na composição, uma referência à brasilidade, sugerindo que nossa 

flora seja feita de tecidos de “Chita”4, misturando uma pintura de grande importância na 

história da arte com um tecido popular e industrial. Há, ainda, dois CDs presos às cabeças 

dos personagens como uma reluzente aura, costurados na tela com linha. Hoje, com o 

distanciamento que o tempo proporciona, percebo que os CDs representam também minha 

inserção na música, que acontece naquele momento por meio do Coletivo Artístico Musical 

Cow Bees e que significavam uma transcendência e a realização de um sonho para mim.   

 

 

 

 

 

 

 

                                            

4
 A Chita é um tecido muito popular no Brasil, com estampas florais muito simples, em cores primárias e chapadas. 
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Canção performance livro de artista Lar Doce Lar 

 

 

Vamos ter nossa casa 
Nosso lar doce lar 
Mas pra sermos felizes 
Precisamos comprar 
Grades para as janelas 
Um alarme e mais 
Três rottweilers 
E um portão eletrificado 
Contra ladrão 
Quem sabe um vigia 
Talvez dois ou três 
Uns vidros blindados 
Pintados à mão 
Lindos muros com cacos 
Próprios para matar 
Que felizes vamos ser 
Na nossa doce prisão 
Não sairemos nunca mais 
Do planeta solidão 
No nosso belo jardim 
Coloridos anões 
Todos eles armados 
Com bombas, canhões 
Na nossa piscina 
Piranhas e jacarés 
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Lar Doce Lar, a canção, originou uma instalação, performance, happening, ação, obra 

viva5. É um trabalho do coletivo Cow Bees, exposto de 27 de Agosto a 29 de Setembro de 

2007, como parte da coletiva BIENAL B6, no Moinhos Shopping, em Porto Alegre. 

 A ação consistiu em residirmos, eu e o artista e músico Beto Chedid (os Cow Bees), 

por trinta e dois dias num lar simulado, cercado de grades, dentro de um shopping center. 

Enquanto personagens, encenamos a vida comum: fazendo refeições, dormindo, 

conversando, lendo, fazendo ginástica, como num teatro da realidade. Em alguns momentos, 

circulávamos pelo shopping em nossos figurinos: pijamas, roupas sociais ou esportivas. O 

público podia, ou não, intervir, transformando e criando diversas situações inesperadas, que 

passaram a fazer parte da obra e modificaram a experiência a cada dia. Presas à grade 

estavam duas gaiolas nas quais, em vez de pássaros, havia Cd players com fones, onde se 

ouvia a canção Lar Doce Lar, de nossa autoria. A canção trata com ironia de um tema  

A vivência foi documentada através de fotos, vídeos (disponível no YouTube) e um 

texto diário, publicados no blog diariolardocelar.blogspot. O Diário Lar Doce Lar transformou-

se, ainda, em um Livro de Artista, no trabalho de conclusão de curso em minha graduação no 

bacharelado em artes visuais na UFRGS, sob orientação do Prof. Dr. Paulo Silveira, tendo 

sido exposto na Pinacoteca do Instituto de Artes da UFRGS, em 2010. 

                                            

5
 Umberto Eco. 

6
 Evento que reuniu centenas de artistas do estado do Rio Grande do Sul, em diferentes pontos da cidade durante a Bienal 

do Mercosul. 
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Lar Doce Lar é, também, uma reflexão sobre a sociedade, recorrente nas grandes 

cidades e com o qual somos obrigados cada vez mais a nos acostumarmos: vivermos atrás 

das grades. A melodia é doce e feliz, em contraste com a letra ácida. Assim como um 

questionamento do “belo”, de uma casa “bela”, no entanto insegura e cheia de grades. O anti-

consumo apresenta-se como uma constante nos meus trabalhos, inclusive em outras 

canções do coletivo Cow Bees. 

 

 

Show performance disco Astros Imaginários 

  

 A ação Astros Imaginários reproduz um clichê: os “Astros” (os Cow Bees: eu e Beto 

Chedid, produzidos como tais, de forma cliché) adentram ambientes públicos perseguidos por 

fotógrafos alucinados (colegas artistas, munidos de suas câmeras, que participam da 

performance) que se acotovelam em busca da melhor imagem. Os Astros não demoram 

muito a sair, igualmente perseguidos. A cena modifica de acordo com a interação natural dos 

espectadores, indo desde pedidos de autógrafos até puxões de cabelo e beijos roubados nos 

ídolos desconhecidos.  

 A performance tem como temática a fama, o glamour  e a ilusão gerada a partir dela, a 

forma com que a sociedade lida com as celebridades instantâneas, numa realidade em que a 

mídia direciona a moral, os hábitos, lançando a cada dia uma nova estrela a ser copiada, 
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adorada, seguida. A ironia culmina na comicidade com a interação do público que, mesmo 

sem saber quem são os astros, reagem de forma quase alucinada, como se os conhecessem. 

 A performance foi realizada em diversos locais públicos na cidade de Porto Alegre: 

aberturas de exposições, Feira do Livro, abertura do Prêmio Açorianos de Artes, tendo sido, 

inclusive, acompanhada e televisionada pela RBS TV e selecionada para o 19° Salão da 

Câmara de Porto Alegre. O trabalho transformou-se em um show multimídia dos “astros”, com 

música autoral, vídeo e performance. Foi realizado, posteriormente, o Disco Cow Bees Astros 

Imaginários, com financiamento do FUMPROARTE (Prefeitura Municipal de Porto Alegre), 

direção do músico Marcelo Delacroix, músicos convidados e programação gráfica do artista 

pelotense Leandro Selister. A desconstrução da imagem da celebridade, em Astros 

Imaginários, é semelhante à desconstrução de padrões buscada nas Bonecas Feias. 
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Figura 8. Registro fotográfico da Performance/instalação/ação Lar Doce Lar,  

realizada no Moinhos Shopping,  
Porto Alegre, 2007. Fonte: Jener Gomes, 2007. 
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Figura 9. Registro fotográfico da Performance Astros Imaginários, na Feira do Livro, Porto Alegre, 2008 e 

Selecionados no 19° Salão da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, 2008. 
Fonte: Swami Silva, 2008. 
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Figura 10. Grupo de Bonecas Feias na Mala Amarela (transporte/case de exposição), em meu atelier. 
Fonte: Autora, 2016. 
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1.2 Bonecas Feias  

 

  A denominação irônica Bonecas Feias, que se refere aos bonecos que proponho em 

ações coletivas, bem como é um conceito que emerge da minha prática poética, se deve ao 

fato de sua criação inicial ser propositalmente desprovida de exigências estéticas 

preestabelecidas. Os bonecos enquanto objetos nascem na máquina de costura, instrumento 

no qual tenho o mínimo de técnica e quase nenhum controle, a pouca habilidade tendo sido 

conquistada por teimosia, de maneira autodidata. Chamá-las de feias, rotulá-las feias antes 

mesmo que outros possam fazê-lo é uma forma de chamar a atenção para esse conceito. 

Feio? Por quê? Não são feias. Não. Mas não são aquelas das prateleiras, aquelas bonecas 

loiras, de olhos claros, todas iguais. Tampouco são os bonecos de super-herois. São 

bonecas, ou bonecos, que procuram desafiar o espectador a olhar por uma perspectiva 

diferente. Se as Bonecas Feias não são feias, ainda que diferentes, por qual razão fazemos 

esse julgamento com as pessoas reais? 

 As Bonecas Feias são como um desenho que se dá na agulha, no pano do avesso, o 

que me obriga à espontaneidade que talvez já não possua quando faço desenhos, 

ilustrações, pinturas. Quando finda a costura, desviro o avesso e só então se revela o que foi 

feito. Nesse processo, o qual é incompatível com qualquer planejamento ou previsão, não há 

molde, e sim apenas espontaneidade e entrega ao que vier - exatamente como nascem as 

pessoas. São objetos bonecos diferentes e individuais como as pessoas de verdade. 
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 A partir desse primeiro momento é que surgirão, ou não, de forma intuitiva, os detalhes 

em tinta acrílica, ou lápis, botões, retalhos, pedaços de lã, pequenas sucatas, algum 

acessório. Algumas permanecem nesse estágio inicial porque ficam de tal forma expressivas 

que não permitem acrescentar-lhes nada. Quando porventura ganham rostos, são pinturas de 

olhos arregalados, narizes grandes, bocas que vão de lado a lado da face. O desenho desses 

rostos traz características dos meus desenhos, que sempre foram caricatos. Como se os 

desenhos tivessem subitamente uma terceira dimensão. No entanto, podem também ter 

somente um olho na fronte limpa, feito de botão. Ou, ainda, utilizar imagens pré-existentes em 

algum tecido específico: uma ilustração de determinada camiseta velha, ou uma figura, em 

tecido, da própria história da arte. Sobre a cabeça é possível haver cabelos ralos de lã ou 

careca. O corpo pode ser mais infantil, com roupas de pano ou pintadas a tinta; ou um corpo 

adulto, com seios e pelos pubianos. O gênero é indefinido na maioria das vezes. Os 

tamanhos variam entre caber na palma da mão até o tamanho de uma pessoa real. A criação 

é intuitiva e lúdica, seguindo uma vontade de expressão única daquele momento. A ação de 

permitir e dar vazão a esse fazer acaba por gerar esses seres tão diferentes e que vieram a 

chamar a minha atenção para outros aspectos. Os tropeços, os erros, não somente 

constroem o percurso da criação como são importantes e fundamentais. 

 O aspecto desses objetos bonecos transformou-se ao longo da pesquisa de forma a 

dar a ver as minhas próprias transformações enquanto decorria este período. Os primeiros 

bonecos passaram a não me satisfazer e a própria produção diminuiu consideravelmente, em 

proporção ao aumento das oficinas, que por sua vez também se transformaram. Os objetos 
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deixaram de ter a importância central de minha poética à medida que as oficinas tornaram-se 

ações artísticas, proposições onde a produção do outro passou a ser mais importante do que 

a minha própria. A minha produção, por sua vez, passou a ser essas proposições, onde a arte 

vai além do objeto. 

 Das Bonecas Feias surgiram múltiplas questões sobre processo, criação, visualidade e 

suas relações com os contextos culturais contemporâneos e cotidianos. Principalmente, no 

que se refere aos padrões culturais do corpo na arte e na contemporaneidade. 

 Como uma primeira provocação à reflexão, com relação aos conceitos relativos de 

beleza e feiúra, cito Umberto Eco:  

 

(...) Perguntem a um sapo o que é a beleza, o verdadeiro belo, o to kalón. Ele 
responderá que consiste em sua fêmea, com seus dois belos olhões redondos que se 
destacam na cabeça pequena, a garganta larga e chata, o ventre amarelo e o dorso 
escuro. Interroguem um negro da Guiné: o belo consiste para ele na pele negra e 
oleosa, nos olhos enfossados, no nariz achatado. Interroguem o diabo: dirá que o belo 
é um par de chifres, quatro patas em garras e um rabo. (VOLTAIRE, em Dicionário 
Filosófico, apud ECO, 2007, p.10) 

 

 Foi a observação da forma como constantemente construímos nossos imaginários 

mediados pela cultura visual que levou-me a uma atenção especial aos brinquedos, 

principalmente bonecos em geral, que coleciono em forma de Toy Art já há alguns anos. 

Caso possam as bonecas/bonecos, em sua suposta capacidade de influência através da 

uniformização, intervir na construção da autoimagem dos indivíduos, e quiçá na sua 

expressão, o movimento contrário influenciaria na desconstrução desses padrões?  Se 
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produzo um objeto que desamarra o ser de um extrato de cultura, estaria enfraquecendo a 

homogeneidade e fortalecendo a produção de si mesmo, de forma a encorajar o ser a se 

expressar no mundo, ressignificar seus conteúdos internos, tornando-se quem ele é? Estaria 

colaborando para o ser tornar-se quem ele é e não se reproduzir numa lógica corrente? “O 

artista faz algo de que sente falta. Algo que não existe e que precisa fazer com que exista.” 

(DEBRAY, 1994). 

 

 

Esboços feios num pedaço de calça manchada descartada 

 

É bem verdade que era uma calça velha e o dono preferiu mesmo aproveitar o 

acontecido para descarta-la. Ela ficou lá, “posta fora”, jogada ao lado da máquina de lavar 

roupa. No dia seguinte, em algum momento entre um café e um desenho, fui à cozinha e 

olhei aquela calça, lá abandonada. Cortei-lhe as pernas. E fiz no tecido, a lápis, intuitivamente 

e sem muito pensar, desenhos de bonecos. Dois bonecos. Com lápis e pedaços tortos de 

pano. Não sabia muito bem como iria recheá-los, ou costurá-los, mas estavam lá me olhando 

como se já existissem desde sempre. Eram muito simpáticos e feios. Feios porque haviam 

nascido de panos velhos e tortos. Feios porque eu não usara critério algum ao cortá-los, nem 

ao desenhá-los. E não estavam acabados. Bonecos Feios, os chamei, assim que me 

olharam, murchos, deitados no sofá. E, assim, ganharam um nome antes mesmo de serem 

recheados, costurados, pintados. Seres de rabisco deitados num sofá. 
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Essa ação de transformar materiais descartados e desenvolver procedimentos poéticos 

aproximou as Bonecas Feias ao projeto de pesquisa Sobras do cotidiano e da arte: 

Contextos, reaproveitamento, diálogos e documentação do lixo em deslocamento entre o 

espaço privado e público, vinculado ao Grupo de Pesquisa Deslocamentos, observâncias e 

cartografias contemporâneas – DeslOCC (CA/UFPel/CNPq), cujo propósito é  investigar, 

observar e estudar o lixo, sua produção, deslocamento e transformação dentro do meio 

social, para assim trabalhar e desenvolver procedimentos poéticos que o reutilizem na forma 

de “sobras”. As sobras, nesse caso, são estes materiais refugados em nosso dia-a-dia que 

podemos transformar em ações e obras artísticas, e por isso são chamados de “sobras do 

cotidiano”. A partir da criação dos primeiros bonecos, poucas foram as vezes em que comprei 

tecidos novos para a produção, visto que, conforme as pessoas tomam conhecimento de meu 

trabalho, me oferecem tecidos que descartariam, o que imediatamente é transformado em 

matéria prima de minha poética. 

Formalmente, os dois primeiros Bonecos Feios eram como se as minhas ilustrações 

tivessem pulado do papel. Os olhos arregalados e um grande nariz. A boca de lado a lado 

num sorriso, com costuras próprias de bonecos de pano, mas feitas a lápis. Simulacros7 de 

costuras. Pernas curtas e tortas, baixinhos, gordinhos e braços escondidos que não se sabe 

onde estão. Era maio de 2015. 

                                            
7
 Representação, imitação. Simulacros e Simulação é um tratado filosófico que discute a relação entre realidade, símbolos e 

sociedade. (BAUDRILLARD, 1991) 
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Figura 11. As primeiras Bonecas Feias, feitas com 
pedaços de calça velha, ainda sem recheio ou 
pintura. Fonte: Autora, 2015. 
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A primeira ideia seria costurá-los à mão, com todos os defeitos que essa costura 

pudesse ter. Gosto dos defeitos, do erro, mesmo no desenho. Acho bonito o esboço, a linha 

insegura por baixo da linha final... O borrão, a mancha, o processo visível. Desenho muito 

limpo, para mim, parece feito sem processo, sem caminho, sem vida. (Essa reflexão na arte 

faz com que eu compreenda muito de meus próprios caminhos na vida. Como se uma das 

funções da arte fosse compreender a própria vida.)  

Em seguida, levei comigo os bonecos feios para costurá-los em uma viagem. Em visita 

a uma amiga costureira, contei-lhe a ideia e fomos ao seu atelier. Em alguns minutos os 

bonecos feios estavam costurados, recheados, prontos para serem pintados. E mais: trapos 

do atelier haviam se transformado noutros projetos de bonecos, que foram surgindo na ponta 

da tesoura, aleatoriamente, sem muito pensar. Desenhos com tesoura, formatos diversos, 

humanos ou bichos, não sei. Sendo passados na máquina em várias direções. Surgiram ali 

mais uns seis corpos sem rosto, já recheados, um diferente do outro, tecidos distintos, formas 

distintas, nenhum molde ou planejamento. Mas contive a ansiedade da viagem, louca que 

estava para botar tinta naqueles corpos, olhar para eles com calma e descobrir lhes as 

identidades. Voltei pra casa com uma sacola cheia de bonecos feios em pura potencialidade. 

E ativei a máquina de costura usada que comprara há uns cinco anos e nunca soubera 

sequer ligar. Desde sempre, já queria costurar. 

No dia seguinte, toda essa ansiedade precisou calar e... Parar. Torci gravemente o pé, 

com rompimento de tendões. A previsão era um mês de cama com o pé pra cima. Ninguém 

planeja tal incidente. Parar a vida não está nos planos. Após o choque dos primeiros dias, dor 
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e inconformismo, lembrei-me dos bonecos na sacola, esperando por mim. Hospedada em 

uma casa que não era a minha, noutra cidade, sozinha, tirei-os da sacola e espalhei-os pela 

cama. Fizeram-me companhia, aqueles seres. Fora aqueles dois, que já estavam 

desenhados desde o primeiro momento, os outros eram disformes e não tinham ainda cara 

de nada. Coloquei-os todos sentados na cama e olhei para eles como quem pergunta um 

segredo: “Quem são vocês?”. Preparei as tintas, espalhei tudo isso na cama, com a 

dificuldade do pé imobilizado e dor. A cama era um atelier horizontal, tintas e pincéis por cima 

das cobertas. Era frio. E desde as primeiras pinceladas daquele dia, até as últimas, já à noite, 

não senti fome, dor, cansaço, vontade de ir ao banheiro, nada. Apenas aquele transe próprio 

da entrega, quando as horas voam e o tempo vai para algum lugar noutra dimensão. 

 Desde então, foram cerca de cento e dez seres, todos distintos. Em cada um, o fazer é 

intuitivo, interno, a ideia vem e eu permito. A consciência por vezes tenta interferir, mas 

insisto em racionalizar o menos possível. Sei que a consciência de certa forma já está ali. 

Tudo o que foi lido, visto, estudado, está no resultado. Nada acontece sozinho, é a junção de 

tudo o que sei e o que intuo que dá corpo ao trabalho. Portanto, quando a cabeça tenta 

interferir demais, procuro retornar ao zero, respirar e conectar com o desejo mais profundo. 

Quando a cabeça insiste, é hora de parar. Nunca desenho as bonecas no papel, não há 

projeto. Entretanto, desenho bastante, por hábito, nos muitos cadernos que possuo, para 

exercício e por prazer, também na agenda, e daqueles desenhos surgem ideias que por 

vezes aparecem nas bonecas... Eventualmente, percebo que estou fazendo algo que já tinha 

anteriormente posto no papel. Também já ouvi de outras pessoas que meus bonecos têm “as 
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mesmas expressões que eu faço” (anotei na agenda em 01/08/15), ou seja, tem o meu rosto, 

as minhas expressões. Desenho-costura-espontaneidade. Seriam, também, autorretratos? 

 Fazer as bonecas, às vezes, é como escrever as letras das canções que compunha 

para o coletivo Cow Bees... Quando eu escutava com atenção uma melodia e pensava na 

letra que ela queria ser... Quando pego um pano em minhas mãos, ele me “diz” o que ele 

quer ser. Dentre as muitas anotações aleatórias em minha agenda, uma do dia 18 de janeiro 

de 2016 diz: “É como modelar com linha, pintar, costurar bonecas.”  

 O ambiente que se dá, o meu ambiente, é caótico. Para produzir preciso dos materiais 

todos à mão, não importa se estão amontoados, mas que não estejam presos, dentro de 

caixas, gavetas, coisas. Coloco sempre as bonecas que já existem próximas de mim. Elas de 

alguma forma atraem as bonecas que ainda não existem. Chamam a seu grupo. Como fazer 

uma bruxaria, um ritual. As bonecas que já existem ficam esperando que as outras cheguem. 

Quando não posso tê-las por perto, por estarem em alguma exposição ou simplesmente 

longe de mim, olho fotografias, busco suas imagens na minha mente, invoco seus rostos para 

que elas me auxiliem na busca das próximas criações. Nunca um padrão. A padronização, 

em si, é um tédio. A padronização do belo é limitadora. Será que quando nos deparamos com 

a potência do outro, nos deparamos também com a própria impotência? Seria essa uma das 

razões pelas quais padronizamos a beleza? 
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Figura 12. Crianças produzindo em minha oficina de artes para crianças. Fonte: Autora, 2010. 

 

 

Para compreender a poesia precisamos ser capazes de envergar a alma da criança como se 
fosse uma capa mágica, e admitir a superioridade da sabedoria infantil sobre a do adulto. 

(HUIZINGA, 2017, p.88) 
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1.3 A influência das crianças 

 

 “Quando eu tinha 15 anos, sabia desenhar como Rafael, mas precisei de uma vida 

inteira para aprender a desenhar como as crianças." A frase do artista espanhol Pablo 

Picasso (1881-1973) - referindo-se ao pintor renascentista Rafael Sanzio (1483-1520) - 

demonstra a importância de valorizar a riqueza artística nata dos pequenos. Aprendi muito 

vendo as crianças produzindo em minhas oficinas. A liberdade com que uma criança cria é 

uma busca. Tento encontrar aquela liberdade, e juntar com o conhecimento técnico e o meu 

prazer estético. Enquanto adultos, no nosso dia a dia, raramente somos incentivados (ou 

incentivamos o outro) a nos expressarmos livremente pela própria potência. Entre as 

crianças, geralmente, sim. A beleza, para elas, não é uma beleza padrão, é uma beleza que 

expressa a potência de cada um. As crianças enxergam o belo intuitivamente, sem terem 

recebido, ainda, as influências do exterior. Crianças são capazes de ver beleza manuseando 

a flor, a pedra, o graveto, a lama. Para o exercício dessas forças, as crianças precisam de 

tempo, liberdade e ócio para serem elas mesmas, para escutarem a si mesmas e saberem 

quem são. Sem isso, elas crescem esperando que alguém de fora lhes diga o que fazer: 

como devem ser, o que devem desejar, tornando-se seres mais fracos, mais manipuláveis. 

Nós adultos temos a tendência de preencher esse vazio das crianças, imaginando que elas 

não sabem nada, com atividades, consumo de objetos, estímulos, informações, até que não 

tenham como escutar a si mesmos. Fazemos o mesmo com nossa criança interior. Brincar 

torna-se, então, um ato de resistência pela vida plena.  
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Um ser 
intencionalmente 
feio 
os feios são muitos 
e belos cada vez 
há mais 
mas são tão... 
artificiais, 
sintéticos, 
são de plástico, 
são mentira, 
quero as coisas de 
verdade, 
assim, 
descontroladas 
(anotação na 
minha agenda, 
2016.) 

 

 

 

 

Figura 13. Boneca Feia.  
Foto tirada no instante em que foi finalizada 

Fonte: Autora, 2016. 
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1.4 Olhar generoso 

 

 Aflige-me o controle cultural do corpo, da imagem, dos pensamentos. A repressão. Os 

textos impositivos, as imagens tratadas digitalmente. O modo como a propaganda manipula e 

conduz sentimentos e desejos. A lavagem cerebral, as formas de controle menos visíveis, os 

shows de domingo na TV. Alguém onipresente que insiste em dizer como devo ser.  

 As origens da minha poética também passam pelo meu mal estar na infância, quando 

via as mulheres dançando seminuas na televisão em programas de auditório ditos “familiares” 

e não compreendia o porquê de estarem sendo expostas sobre pedestais, como objetos, 

dançando, enquanto as pessoas assistiam e achavam tudo natural... A objetificação da 

mulher já me incomodava sem que ao menos eu compreendesse a razão. Não se trata de 

gênero, pois se tal objetificação se referisse ao sexo masculino também me causaria 

incômodo. Não compreendia era a exposição de criaturas humanas como animais de circo ou 

zoológico. Coisas como animais de circo que, por sinal, naquela época, ainda eram aceitas, 

hoje não mais. Percebia o olhar das dançarinas do Programa do Chacrinha8, por trás da 

sensualidade, sentia em algumas os seus olhos tristes e tinha compaixão por elas. Sentia o 

mesmo quando assistia, ao acaso, alguma luta de box televisionada. Internamente, crescia 

meu questionamento: quem cria isso? Quem decide que estejam lá e por quais motivos? A 

partir daí, nada que me fosse dito pelos meios de comunicação, fossem eles televisivos ou 

                                            
8
 Programa brasileiro de televisão muito popular nas décadas de 70 e 80. 
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impressos, passava sem uma análise mais profunda de compreensão. Se estivessem me 

dizendo que somente serei feliz comprando tal coisa, ou sendo de tal forma, essa afirmação 

seria imediatamente examinada, decomposta, até que a verdade fosse descoberta, ou seja: 

somente eu determino o que preciso e quem sou. 

 A liberdade de poder criar algo seu sem estereótipos, sem padrões estabelecidos, com 

a inspiração que existir naquele momento. Se eu gosto de bonecos, posso fazer meus 

bonecos do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, do jeito que eu posso, do jeito que eu 

consigo. Que o meu gostar de bonecos me possibilite criar meus próprios bonecos e não me 

aprisionar a uma cultura que, entregando tudo pronto, me diz que não sou capaz de fazer 

minhas próprias coisas, não sou capaz de atender minhas próprias demandas. Uma cultura 

que me quer incapaz.  

 Como exemplo, Érico e seu dinossauro, ou Tales e seus bonecos de papel, no capítulo 

Reverberações deste texto. Ambos meninos que, ao perceberem que não podiam ter aqueles 

brinquedos oferecidos pela indústria, resolveram, encontraram solução nas próprias mãos, 

atenderam seus próprios anseios, criando para si os seus próprios bonecos que, ainda que 

não sejam aqueles das prateleiras das lojas, cumprem com a mesma função e ainda 

acrescentam uma auto estima e uma segurança: sou capaz de fazer as minhas coisas, sou 

capaz de atender às minhas próprias demandas. Liberdade, acima de tudo. Independência. 

Não será a indústria a dizer o que necessito. Caso necessite de algo, posso eu mesma 

construir, do meu jeito, e esse algo há de me bastar e de me fazer feliz. As crianças quando 

bem pequenas demonstram essa segurança. É a partir do momento que passam a sofrer 
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influências do meio, geralmente de cuidadores que as contaminam com suas próprias 

inseguranças com o: “não pode”. Com os padrões, com o isso é feio, aquilo é bonito. Com o 

cor de rosa para meninas e o azul para meninos. Com limitações totalmente culturais e 

impostas por um sistema que se beneficia de nossa incapacidade. 

 Que as Bonecas Feias possam dizer isso tudo de forma irônica e bem humorada, 

através de um objeto simples, de pano, mas carregado de significados, que valorize a arte, a 

filosofia, a liberdade, a poesia. Um pequeno ser de pano carregado de sentido. Diferente um 

do outro porque é assim que somos. Que cada desenho possa ser como quiser, inclusive 

saindo da folha, e que nessa liberdade possa mostrar que é possível ser de outra forma, 

reinventar-se. Que se possa ter essa arte deslocada do lugar da arte... No lugar, sim, do 

lúdico. Para poder colocar na parede mas também na estante, na mochila, na mão de uma 

criança, criando uma conexão com uma sensação de brincadeira. Que a vida possa ter essa 

linha direta com o brincar e, portanto, com a arte. Que saibamos olhar para nós mesmos e 

para o outro com o mesmo olhar generoso com que olhamos uma boneca feia – e nos 

questionamos: mas por que a chamam de feia?  

O que importa não é que esse costume (de poemas improvisados 
utilizados para competições na antiguidade) tenha ou não chegado a 
possuir alguma importância prática para a vida quotidiana, e sim que o 
espírito humano tenha inúmeras vezes visto neste motivo lúdico, que é 
aparentado tanto ao enigma "fatal" quanto à aposta, uma maneira de 
exprimir, e talvez de resolver, os intrincados problemas da vida, e que a 
arte poética, sem visar diretamente a um efeito estético, tenha 
encontrado neste jogo o mais fértil solo para seu desenvolvimento. 
(HUIZINGA, 2017, p92) 
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                                                  Figura 14. Produzindo por onde passo. Foto: Tiago Ribas, 2016. 

 

 

“A sensação de suspensão no tempo mobiliza a vontade de costurar, garantindo uma sensação 
de continuum. A experiência se faz no próprio instante da ação, e se desfaz enquanto 

possibilidade de representação.”  
(DERDICK,1997) 
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1.5 (DES) Costuro 

 

 A costura fere o tecido, por vezes o grafite imita essa costura, construo pontos com o 

grafite, são como simulacros de costura...? A costura é mais forte que o grafite, repuxa o 

tecido, modela, fere, fura. É um desenho tátil, que se sente na ponta dos dedos. É um desafio 

porque é mais imprevisível que o desenho. Une pedaços, constrói em três dimensões, sai do 

papel. A costura, o feito à mão, é prazer ritualístico atemporal, traz a sensação de não ter 

nenhuma pressão de tempo, é como estar meditando. A arte têxtil é uma das mais ricas em 

termos de técnica e diversidade temática e cultural, sua história e desenvolvimento está 

intimamente ligada ao feminino, no mundo todo, há incontáveis gerações. Na 

contemporaneidade há muitas mulheres artistas retomando esse fazer feminino da costura, 

do bordado, do tecer, como as brasileiras Rosana Paulino, Nazareth Pacheco e Beth Moysés. 

 Em meu fazer, a costura atua tanto como desenho, quanto como instrumento de 

construção, de escultura. Costuro, CONSTRUO. A linha física, o fio, substitui a linha a lápis, 

ao mesmo tempo em que modela. Costuro o corpo como se riscasse a lápis ou modelasse 

uma massa. Essa costura que constrói o objeto é a mesma que desconstrói ideias fixas 

culturais sobre o corpo. O descontrole da linha é um descontrole corporal, feito no avesso, 

que somente se revela quando é desvirado. (Des) costuro, então, padrões de beleza, regras 

de costura, moldes, revirando do avesso e revelando um ‘corpinho’ outro, construindo uma 

subjetividade outra, usando essas linhas que podem, por um lado, fixar, atar, apertar, 

amarrar, prender, tanto quanto podem desmanchar, descosturar, des... educar. 

48 

 



 

2 Investigações e aproximações 

 

 Segundo Jean Baudrillard, vivemos desde o segundo pós-guerra o simulacro da 

realidade, a degradação do vivido pelo espetáculo do consumo, onde os símbolos tem mais 

importância do que a própria realidade. Ele aponta que esta simulação é proveniente das 

necessidades de expansão do capitalismo. Em O Sistema dos Objetos (1968), tese orientada 

por Roland Barthes, Baudrillard observa a forma como a decoração das casas, antes uma 

atividade pessoal, estava passando a ser determinada por um código de design que 

transformava o lar em cenário, num sentido muito diferente do conhecido até então. Os 

objetos – e, portanto, também os brinquedos – deixavam de representar afeto e memórias 

familiares para serem sistematicamente substituídos por objetos escolhidos para compor um 

conjunto segundo os imperativos da moda. Também o corpo, através de aparatos estéticos 

que simulam músculos, formas, pelos, reduzem, esticam, passa a ser um simulacro. 

 Roland Barthes, tendo sido o orientador de Baudrillard e pioneiro em dedicar-se a 

entender a organização interna dos discursos que levam à espetacularização do cotidiano, ao 

refletir sobre a mídia na naturalização de uma ideologia burguesa, mostra o poder de 

persuasão e manipulação dos veículos de comunicação. Em sua análise da construção do 

mito, explica a forma como a burguesia justifica a sua ascensão à condição de classe 

dominante como um ganho para todas as classes sociais com a finalidade de ocultar as 

divisões sociais. 
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“Assim, o cinema, o teatro, a publicidade, a justiça, a diplomacia, a imprensa, todas as 
manifestações culturais de maior projeção seriam tributárias da representação 
burguesa do homem e de sua relação com o mundo. Por sua enorme extensão, esta 
herança perde suas marcas de origem e se naturaliza” (BARTHES, 1979, p.159).  

 

 Desse modo, dá-se a decadência do estilo através da produção em massa e da 

difusão em larga escala dos padrões de consumo norte-americanos que, tanto na França 

(localidade do autor) quanto no Brasil, ocorreram na segunda metade do século XX. 

 Guy Debord, contemporâneo de Baudrillard, em A sociedade do espetáculo, é 

categórico: “nas sociedades modernas, tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma 

representação, de maneira que a vida foi reduzida ao espetáculo” (1997, p.13). Cabe salientar 

que o espetáculo como produto e mecanismo capitalista apresenta-se de várias formas 

relacionadas com os meios de comunicação de massa, inclusive na estética dos objetos 

produzidos, ou seja, nos brinquedos e, portanto, nas bonecas (e nos corpos). A publicidade e 

o design se encarregam de fixar a imagem de produtos consumidos cada vez menos pela sua 

funcionalidade em si. A mídia é a máquina de um capitalismo em que o poder empreende 

“uma gestão totalitária das condições da existência”, não bastando mais organizar a produção 

e se estendendo até o planejamento do cotidiano visando ao consumo (Debord, 1997, p.20). 

Através do pensamento de Debord é possível analisar criticamente a alienação crescente dos 

indivíduos a partir do segundo pós-guerra, que estão relacionadas a esses comportamentos, 

bem como aprofundar as questões estéticas. Outros autores, como Umberto Eco e Zygmund 

Bauman (BAUMAN, 1999 e BAUMAN, 2002), servem de referência, a fim de enriquecer 

análises à maneira desses pensadores. 
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 As Bonecas Feias em sua modéstia e simplicidade são os corpos provocadores: 

instrumentos através dos quais me torno observadora não passiva dessas nossas fragilidades 

sociais frente a tais contextos. Por fim, um dispositivo que ofereço como ponto a partir do qual 

observar, e porventura transgredir. De qualquer modo, como disse Humberto Eco, Feiúra é 

mais divertida que beleza.i 

 

 

2.1 História da feiúra 

 

 A história da feiúra é diferente da história da beleza porque não foi tratada ou definida 

por filósofos e artistas ao longo dos tempos. Entretanto, se quisermos investigar ambos os 

conceitos, buscaremos no testemunho artístico dos períodos distantes sem obviamente 

limitarmo-nos devido às diferenças culturais das civilizações. Os conceitos de beleza e feiúra 

são relativos.  

 A partir da obra de Umberto Eco, A História da Feiúra, podemos dizer que, apesar de o 

conceito de beleza ser relativo à época em questão e a fatores culturais, é possível 

observarmos que, no entanto, a beleza desde sempre é uma comparação a padrões definidos 

em relação a um modelo estável.  

 

 Aparentemente beleza e feiúra são conceitos com implicações mútuas, e, em 
geral, entende-se a feiúra como oposto à beleza, tanto que bastaria definir a 
primeira para saber do que se trata a outra. No entanto, as várias manifestações do 
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feio através dos séculos são mais ricas e imprevisíveis do que se pensa 
habitualmente. E, assim, tanto os textos antológicos quanto as extraordinárias 
ilustrações deste livro nos fazem percorrer um surpreendente itinerário, entre 
pesadelos, terrores e amores de quase três mil anos, em que movimentos de 
repúdio seguem lado a lado com tocantes gestos de compaixão e a rejeição da 
deformidade se faz acompanhar de êxtases decadentes com as mais sedutoras 
violações de qualquer cãnone clássico. Entre demônios, loucos, inimigos horrendos 
e presenças perturbantes, entre abismos medonhos e deformidades que esfloram o 
sublime, entre freaks e mortos vivos, descobre-se uma veia iconográfica vastíssima 
e muitas vezes insuspeitada. E deparando-se com o feio natural, feio espiritual, 
assimetria, desarmonia, desfiguração, numa sucessão de mesquinho, débil, vil, 
banal, casual, arbitrário, tosco, repugnante, canhestro, horrendo, insulso, nojento, 
criminoso, espectral, bruxesco, satânico, repelente, asqueroso, desagradável, 
grotesco, abominável, odioso, indecente, imundo, sujo, obsceno, espantoso, abjeto, 
monstruoso, horripilante, feio, terrível, terrificante, tremendo, revoltante, repulsivo, 
desgostoso, nauseabundo, fétido, ignóbil, desgracioso, intolerável e hediondo, o 
primeiro editor estrangeiro a ver a obra exclamou: “Como é bela a feiúra! (ECO, 
2007) 
 
 
 

 

 

2.2 Bonecas e bonecos no contexto histórico e filosófico 

 

 As bonecas estão presentes na cultura, conforme o que está posto em Childhood and 

Children: a compendium of customs, superstitions, theories, profiles and facts9, há 

                                            
9
 GEDDES, Joan Bel. Childhood and Children: a compendium of customs, superstitions, theories, profiles and facts. Phoenix: 

The Oryx Press, 1996. P.290 a 300.  
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aproximadamente quarenta mil anos, na Ásia e na África. Não há registros de bonecas pré-

históricas porque, possivelmente, eram fabricadas de materiais perecíveis como madeira, 

barro e couro. Não se sabe exatamente se eram objetos destinados a crianças, tendo em 

vista que a própria infância é um conceito que surge somente por volta do Séc. XIII, segundo 

Philippe Ariès (1978). Bonecas com finalidade de brinquedo, tal como conhecemos hoje, no 

princípio eram feitas individualmente, de forma artesanal, através de uma confecção subjetiva 

e personalizada, atendendo a procedimentos tradicionais nas pequenas manufaturas 

familiares. No segundo pós-guerra, passaram a ser fabricadas pelas indústrias, atendendo a 

uma demanda de mercado, e não mais de individualidades. Nesse processo, mais 

recentemente, foram criadas bonecas cujo papel não se propõe mais a ser o exercício da 

maternagem, visto que as bonecas, em vez de reproduzirem bebês, reproduzem pessoas 

adultas. Assim, a boneca passa a ter um novo papel, o da projeção, ou seja, a criança passa 

a projetar-se em sua boneca, a qual é criada em escala industrial, padronizada, sugerindo um 

modelo de menina ou mulher, segundo características físicas e comportamentais (roupas e 

modo de vestir, acessórios, bens de consumo que eventualmente acompanham a boneca – 

algumas bonecas têm carro, por exemplo).  

 O filósofo Jean Baudrillard, França (1929 – 2007), aponta que a personalidade e a 

individualidade são ameaças ao mercado, portanto desestimuladas. Penso que para o 

sistema social, então, passa a ser preciso criar uma nova mentalidade onde o consumidor 

aceite, aprove e busque a padronização para que não haja um encalhe destes bonecos 

padronizados nas prateleiras. Pode-se supor que a regularidade e insistência desses padrões 
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em questão tenham o poder de adestrar nossos olhares, de modo que o mundo passe a ser 

lido através desses signos. Procuro, então, compreender os efeitos destes simulacros no 

cotidiano, bem como as suas “brechas” – os espaços ainda vazios para a existência de um 

desejo ainda não colonizado pelo capital. 
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Figura 15.  Boneca Feia  em caixa com imagem da atriz “hollywoodiana” Maril in Monroe, 2017.  
Objeto exposto em mostra coletiva na Associação Chico Lisboa,  
Porto Alegre. Fonte: Autora, 2017. 
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2.3 Artistas referentes 

 

 

Os fantoches lúdicos de Paul Klee 

 

 Entre 1916 e 1925, Paul Klee (1879-1940) criou um total de cerca de cinquenta 

fantoches para seu filho, Felix. Para as cabeças, o artista utilizou materiais de seu uso 

doméstico: ossos de carne bovina e tomadas elétricas, escovas, pedaços de pele e cascas de 

nozes. Os primeiros trajes foram costurados por Sasha Morgenthaler, mas Klee logo assumiu 

esta tarefa a si mesmo. Esses personagens não pretendiam ser  obras de arte, mas ao 

mesmo tempo são incrivelmente imaginativos, resgatando  as relações de Klee com sua 

família, e ilustrativos dos desenvolvimentos artísticos e sociais da época. A ludicidade dos 

bonecos de Klee, principalmente pela “função” a que eram determinados, distrair o próprio 

filho, é algo com o qual identifico meu trabalho. As Bonecas Feias poderiam cumprir com o 

papel de simplesmente interagir com uma criança e estariam, sem prejuízo, fazendo jus à sua 

existência. 
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Figura 16. Paul Klee manipulando seus fantoches  
Foto: Dean Loomis, Capa da Revista LIFE, 1961. 
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As bonecas sombrias de Hans Bellmer 

 

 Segundo Giorgia Bottinelli, em texto publicado no sítio do Tate Museum, é em parte 

sob a influência do final da Ópera de Jacques Offenbach (1819-1880) Os Contos de 

Hoffmann, em que o herói se apaixona por uma boneca mecânica realista em tamanho 

natural, que o artista alemão Hans Bellmer (1902-1975) construiu a sua primeira boneca, em 

1933. No contexto da Alemanha da década de 1930, usando gesso, madeira, parafusos, 

porcas e hastes de metal, o artista constrói perturbadores corpos surrealistas mutantes, 

sombrios, sinistros, carregados de teor erótico, destacados através de fotografias em preto e 

branco. Bottinelli afirma que ao mesmo tempo em que Bellmer sugere uma reflexão ao culto 

do corpo perfeito, subverte por intermédio do apelo sensual e do sadismo presente nas 

esculturas e perceptível nas fotografias que faz posteriormente desses corpos. As fotografias, 

acrescidas ainda de texto, dão um tom narrativo vindo a tornarem-se tão importantes quanto 

a própria boneca, abrindo possibilidades poéticas. Com seu trabalho, Bellmer se apropria 

para depois subverter a ideia da boneca como brinquedo infantil. São interessantes para meu 

trabalho essas deformações, mutilações, a forma com que o artista evidencia esses corpos 

defeituosos dando-lhes visibilidade e tornando-os belos, ainda que grotescos. 
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Figura 17. Hans Bellmer (1902-1975) 
La Poupée,1936 

Fotografia, 238 x 240 mm, 
Coleção Tate Museum 
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Os questionamentos sobre autoimagem 

através de bonecos em Cindy Sherman 

 

 O brinquedo infantil conhecido como Bonecas de Papel é tema de Doll Clothes (Roupa 

da boneca), 1975, um filme mudo em preto e branco, que combina ação com sequências 

animadas, feito pela artista norte-americana Cindy Sherman (1957). Segundo Judy Johnson, 

no artigo History of Paper Dolls, as primeiras bonecas de papel comerciais (com histórias 

repletas de lições de moral para as crianças) foram criadas por S&J Fuller, empresa de 

brinquedos, em Londres em 1810. Em formatos de pequenos livros, a capa era normalmente 

feita de um material mais duro que continha o corpo em “roupas de baixo” da boneca, ou 

boneco, para recortar, e no seu interior encontravam-se várias roupas, também recortáveis, 

para vesti-la. No vídeo de Sherman, que pode ser visto no site Youtubeii, a boneca se rebela 

saindo sozinha do livro, querendo ter sua liberdade e sua vida própria, mas uma mão 

humana, supostamente da sua dona, a coloca de volta em seu livro. (Penso nessa mão 

humana como as forças externas que tentam tornar-nos obedientes e no quanto as Bonecas 

Feias são desobedientes em sua negação implícita à beleza e às normas.) Em seus trabalhos 

mais conhecidos, a artista usa da fotografia para registrar a si mesma criando autorretratos 

produzidos quase teatralmente, utilizando maquiagem, figurinos, próteses, bonecas. Através 

desses personagens, aborda o papel e a representação das mulheres na sociedade, bem 

como a forma com que a identidade é construída, os estereótipos, questões de gênero e 
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comportamento. Doll Clothes refere-se aos mesmos temas por intermédio da imagem da 

boneca de papel.  

 

 

Figura 18. Cindy Sherman (1957) 
Doll Clothes, 1975 

Filme Super 8 mm,  2min22seg, 
Coleção Tate Museum 
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As bonecas e o feminino em Laurie Simmons 

 

 Ainda no âmbito da contemporaneidade, a artista norte-americana Laurie Simmons 

(1949) em sua primeira exposição individual, a série Early Black and White (1979), utiliza 

também a fotografia em preto e branco e acaba por criar breves narrativas visuais 

fotografando pequenos bonecos de plástico, de acordo com Sarah Thornton (2015). As 

fotografias mostram bonecos encenando donas de casa entediadas e solitárias em meio aos 

seus móveis, em suas casas de bonecas asfixiantes e claustrofóbicas, o cotidiano recriado 

representa um triste cenário sem cor. Conforme pude perceber, a crítica aos estereótipos do 

papel da mulher na sociedade é uma característica que vai permanecer ao longo do trabalho 

da artista tanto quanto os corpos representados através de bonecos. 

 A sua série seguinte, Tourism (1984), ainda segundo Thornton, consiste de fotografias 

vivas e coloridas de bonecas jovens, magras, idealizadas, em grupos de duas ou três, sobre 

fundos de pontos turísticos da Europa. Relaciono essa cena com o filme Le fabuleux destin 

d'Amélie Poulain, (no Brasil, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain) de Jean-Pierre Jeunet 

(2001), em que um anão de jardim é fotografado “fazendo turismo”.  
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Figura 19. Laurie Simmons (1949) 
A 40 woman listening to radio, 1979 

Fotografia, 19.1 x 27.9 cm 
Coleção da artista 

 

 

 Em meu trabalho, ocorre o semelhante na série de fotografias “Chucky Detesta” 

(2013), anterior às Bonecas Feias. Nesta produção, levo Chucky – um boneco colecionável 

“Toy Art”, personagem central do filme “Brinquedo Assassino” (Child's Play, 1988), hoje 

considerado um clássico do horror B e ícone da cultura pop - para lugares do cotidiano, 

fotografando-o como um filho mal humorado, uma criança rebelde que não gosta de nada. 
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Figura 20. Fotografias digitais da Série Chucky Detesta, 2013, Cláu Paranhos. 

 

 Dessa forma, busco reproduzir um clichê contemporâneo de comportamento infantil, 

decorrente de uma educação com pais ausentes, mas que cobrem de mimos e, portanto, uma 

criança permanentemente insatisfeita e potencialmente insensível, sempre de “cara feia”, não 

importando a situação. Observação sensível decorrente da minha prática como arte-

educadora desde 2005, com crianças de dois anos de idade até adolescentes. Acredito que 

essa produção foi uma das influências para o surgimento das Bonecas Feias, que iniciou 

posteriormente.  
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 Na série de objetos Bonecas Feias, acontece algo semelhante às fotografias de 

Chucky, ainda que não tenha sido uma intenção inicial do processo. Ocorre que 

seguidamente as bonecas, da mesma forma, são fotografadas em lugares turísticos. 

Ademais, não só por mim como por pessoas que as adquirem e me enviam fotos, sendo que 

elas já estiveram em lugares que eu mesma ainda não fui, como por exemplo, Berlim e Paris. 

Essa é uma extensão do trabalho que eu não previa ou imaginava e que possibilita uma 

participação do público, pois estabelece dinâmicas que vão muito além do objeto em si, 

construindo um modo de produção que se torna coletivo e interativo, uma obra viva. 

 

Figura 21. Boneca Feia na Montanha de Sainte 
Victoire, França, 2015. Foto: Lúcia Cervini. 

Figura 22. Boneca Feia em Paris, 2016. 
Foto: Nathalia Ribas 
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 Retorno à poética de Laurie Simmons para mencionar sua obra The Love Doll (2009), 

por similaridade material com a minha obra sobre a qual desenvolvo a seguir. Simmons, 

através deste trabalho, conforme Thornthon, amplia seu espaço documentando o dia-a-dia de 

uma boneca em tamanho natural, ultrarrealista, que os japoneses chamam de “boneca do 

amor”. A boneca de silicone cor de mármore com longos cabelos pretos parece uma jovem 

oriental, com um ar inocente e perturbador. O cenário, que anteriormente eram casinhas de 

boneca, agora é a própria casa da artista e as fotografias registram “ações” deste corpo em 

tamanho natural, mudo e melancólico em seu devir objeto. A função a que se destina tal 

corpo, fabricado exclusivamente para dar prazer, traz à tona essa relação corpo-mercadoria 

através de fotografias da boneca interagindo com bens de consumo da contemporaneidade: a 

boneca cercada de doces, cheias de joias, vestindo grifes da moda. 

 Em meu trabalho Boneca Vitruviana (2015), ao invés da construção integral do objeto, 

me aproprio deste que se pode chamar de um brinquedo de adulto, uma boneca inflável do 

tamanho de uma pessoa real, destinada para usos sexuais, como meio para criar uma 

imagem de modelo perversa dos padrões da beleza feminina da nossa época. É um trabalho 

onde extrapolo a boneca de pano usando um objeto boneca com as medidas de um corpo 

real. Utilizei no processo, além da própria boneca, os mesmos materiais com os quais 

construo as bonecas de pano. No lugar de enchê-la de ar, fiz-lhe um corte nas costas e inseri 

o recheio sintético, fechando com costura depois. Para a pintura do corpo e do rosto usei tinta 

acrílica, fazendo uma maquiagem condizente com as “tendências da moda”, as quais 

pesquisei via Internet. Criei uma cor que reproduz o (também popular entre algumas mulheres 
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brasileiras) bronzeamento artificial, simulando as “marcas de biquíni” sobre os seios e nos 

quadris. Uma longa peruca loira, lisa, foi comprada separadamente e ornamenta a cabeça. 

Como pano de fundo, um edredom vermelho foi usado como suporte para o desenho do 

círculo e do quadrado, como no desenho que inspirou a obra: o Homem Vitruviano (1490), de 

Leonardo Da Vinci10. O percurso deste trabalho passou por conviver com este corpo no meio 

da casa, pelo qual eu precisava passar para me deslocar para qualquer lugar e do qual não 

conseguia desviar o olhar por conta de um espaço pequeno no qual convivemos durante o 

desenvolvimento. Posteriormente transportá-la numa mala, cruzando para outro país, para a 

exposição em Buenos Aires, ultrapassando a fronteira, enfrentando olhares, burocracias, 

dando explicações para autoridades que me fizeram abrir a mala diante de um grupo de 

seguranças para checar aquele corpo que eu transportava.  

 A obra tomou proporções de um ser vivo existente, impossível de ser esquecido, 

guardado. Um corpo presente que continuou fazendo movimentos independentes, 

provocando outras reflexões, muito além de seu intento inicial. É uma Boneca Feia que se 

distingue das demais e que, portanto, adquiriu uma importância própria ao longo do processo 

de pesquisa, e já está se desdobrando num próximo trabalho. 

                                            
10

 O Homem Vitruviano, de Leonardo Da Vinci, é um desenho que acompanhava as notas feitas pelo artista (1490) num dos 
seus diários. Descreve uma figura masculina nua, com os braços inscritos num círculo e num quadrado. A cabeça é 
calculada como sendo um oitavo da altura total, sendo considerado um cânone das proporções. É baseado numa passagem 
do arquiteto romano Vitrúvio que descreveu em um de seus livros as proporções do corpo humano masculino. 
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Figura 23. Boneca Vitruviana 
(2015). Edredom, boneca inflável,  
peruca, tinta acrílica, fibra sintética, 
 2,10m x 2,40m. Fonte: Autora. 
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2.4 Brinquedos Arte - Toy Art  
 

Se você faz seu boneco, você ama ele. É um menino meu.  
Do jeito que você trata seu filho, você trata um boneco.  

Você não gastou seu tempo, não entregou suas horas criando?  
Não é uma criança?  

O Mamulengo é uma criança.  

 
Mestre Zé Vitalino tem 83 anos.Tem 60 anos de brincadeira. Mora em Nazaré da Mata – Pernambuco Prêmio 

Teatro de Bonecos Popular do Nordeste.  

  

  

 No percurso da pesquisa descobri que o Brasil é o único país das Américas que 

apresenta um patrimônio de tradição teatral encenada com bonecos e realizada por artistas 

populares, uma tradição principalmente do Nordeste do país. Artistas que pela grandiosidade 

de sua atuação são reconhecidos como mestres. Pelas mãos do mestre bonequeiro, os 

bonecos ganham alma e personalidade, demonstrando a intrínseca relação entre bonequeiro 

e boneco e o modo como a “brincadeira” é, na verdade, uma devoção. Para o bonequeiro o 

brincar transcende o lúdico, suas narrativas elaboram e reelaboram as dinâmicas locais, 

promovendo a manutenção do vínculo social e até a resolução de conflitos por meio da 

alegria e do riso. A narração das histórias, muitas vezes satirizando o cotidiano local, dialoga 

com a comunidade reforçando sentimentos de pertencimento. Para dar vida ao boneco e 

fazer o Teatro de Bonecos Popular acontecer é necessário possuir uma série de habilidades 

especiais: produzir os roteiros das histórias, saber improvisar de acordo com o público, imitar 
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diferentes vozes (e desenvolver técnicas para isso, como utilizar caroços de frutas na boca) e, 

ainda, construir seus bonecos (a partir de materiais mais diversos, desde galhos de árvores 

até garrafas plásticas), ou seja, os mestres bonequeiros são exemplares na arte do 

virtuosismo. 

 No âmbito internacional, a Toy Art é uma manifestação artística contemporânea que se 

utiliza de brinquedos como suporte e que, recentemente, vem ganhando espaço e interesse, 

inclusive no espaço acadêmico. Geralmente, não são criados para brincar, mas para 

colecionadores. Mantenho uma coleção de toy art com meus personagens preferidos de 

desenhos animados e filmes. Diversas vezes utilizei meus toys em minhas aulas de artes 

para crianças. Uso os personagens como uma espécie de “modelo vivo” lúdico. 

 

 

  

 

  

Figura 24. Oficina de artes para 
crianças, realizada em 2016, em 
dia de “modelo vivo” com toys. 

Fonte: Autora. 
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Trabalhos como, por exemplo, o da artista australiana Sonia Singh, talvez não sejam 

catalogados como toy art, mas faço uso do termo por seu significado linguístico, já que a 

artista usa bonecos como suporte. Em seu projeto Tree Change Doll, Sonia remove a 

maquiagem de bonecas a fim de mostrar suas feições naturais e questionar a sexualização 

excessiva de brinquedos, utilizando os brinquedos como veículo de crítica e questionamento 

de valores estéticos e comportamentais. Além da remoção da maquiagem, são feitas 

roupinhas confortáveis para as bonecas e retiradas as roupas muito sensuais e os sapatos de 

salto alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Tree Change Dolls, Sonia 
Singh, 2015. Fonte: site da artista. 
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 Também o artista americano Nickolay Lamm questiona os padrões de beleza impostos 

através das medidas desproporcionais das bonecas Barbie, em seu projeto Lammily, no qual 

cria uma boneca com as proporções de uma mulher comum, podendo ter inclusive celulites, 

estrias, sardas, sinais e espinhas. Esses exemplos têm em comum o intuito de questionar 

padrões e valores estéticos estabelecidos, impostos pela cultura visual de massa e 

tacitamente aceitos e assimilados por um público normalmente incapaz de incorporar tais 

valores e padrões, e que, portanto, os transformam em fetiche. 

 De modo semelhante, e em uma perspectiva mais positiva, as Bonecas Feias sugerem 

outros modos de ver a imagem da figura humana, propondo um olhar mais aberto e generoso 

para a própria imagem. São espontâneas em seu processo de feitio sem moldes e, em 

decorrência disso, livres do compromisso de serem belas e de qualquer expectativa que 

possa vir a existir com relação à sua figura. 

 

 

2.5 Pequena imersão no Universo das Bonecas Waldorf 

 

 As 'Bonecas Waldorf' são bonecas totalmente artesanais, cuja confecção é baseada na 

pedagogia de mesmo nome. Fez parte da minha investigação participar de um curso de 

Bonecas Waldorf ministrado pela Profa. Dra. Nina Veiga, em 2016. Em minha trajetória na 

arte educação, já conhecia um pouco da pedagogia Waldorf e tinha curiosidade em saber

72 

 



 

mais a respeito. No curso, foi surpreendente perceber as semelhanças filosóficas com as 

Bonecas Feias, embora as bonecas Waldorf se proponham a serem brinquedos infantis e as 

Bonecas Feias se proponham a ser, primeiramente, obras de arte. Tais afinidades fizeram-me 

convidar a Profa Dra Nina Veiga para compor a mesa de professores em minha banca de 

qualificação do mestrado, com o intuito de aprofundar essas investigações. 

 A pedagogia Waldorf, através das suas bonecas, busca inventar novos modos de 

pensar e lidar com a infância, investindo num brincar livre, garantindo condições para viver 

uma infância plena, favorecendo um lugar saudável na infância. O brinquedo é para sempre 

mesmo que o tempo corroa, o que a criança viveu fica para sempre. A proposta de bonecas 

individuais, que respeitam a subjetividade da criança é abolir o cerceamento da liberdade, 

respeitar o indivíduo. A boneca é um objeto afeto, um objeto brincante. 

 As bonecas Waldorf são feitas com materiais “vivos”: lã de carneiro para o enchimento 

e os cabelos e algodão para pele e roupas.  São feitas a partir de um molde, no que se 

diferencia das Bonecas Feias. As Waldorf  têm as medidas proporcionais às medidas reais de 

uma criança da idade correspondente a cada boneca. Existem bonecas de todas as cores de 

pele das pessoas reais, beneficiando as crianças que nunca tiveram bonecos de sua etnia, e 

de ambos os sexos, para meninos e meninas. Sua face é empática porque não tem uma 

expressão fixada. Os olhos e boca são somente pontinhos bordados na face. Segundo a 

pedagogia Waldorf, bonecas sorridentes o tempo todo imprimem na criança um desejo de 

estar feliz o tempo todo, que é um reflexo da nossa sociedade, a sociedade do espetáculo. 

Como produzir um dispositivo que favoreça a produção de si mesmo? Um dispositivo de 

73 

 



brincar que favoreça a criança tornar-se quem ela é? Como construir um dispositivo que 

colabore para uma salutogênese11 para uma infância plena?  

 A seguir, reproduzo minhas próprias anotações realizadas durante a Oficina de 

Bonecas Waldorf, ministrada por Nina Veiga e que muito contribuíram para minhas reflexões 

a respeito de minha própria poética:  

“Segundo a pedagogia Waldorf, o educador tem que apoiar esse ser na sua expressão e 
singularidade no mundo. Criar dispositivos para que esse ser se expresse, tenha lugar para se 
expressar. Se todos os gestos forem impressos do exterior, se este ser está somente reproduzindo o 
gesto, quando se manifestará a vontade que a alma deve ter? O mundo invade, a criança supera. 
Entre o si mesmo e o mundo, o desenvolvimento entre a criança e o mundo é uma aculturação da 
criança, uma luta de forças, uma violência organizadora. Se o mundo “entra” mais, antes da força do 
“ser” vir, o mundo vem e o ser não consegue se expressar. A criança é conduzida constantemente de 
fora pra dentro: hora de fazer isso, aquilo. Viver é afinar um instrumento de dentro pra fora e de fora 
pra dentro. Civilizar é entrar numa forma. Quando o SER É , ele substancia, processa, triplica de 
tamanho e vai. Essa dinâmica de relação Si-Mundo em Schiller é o IMPULSO LÚDICO: “o ser só é ser 
humano quando brinca, quando joga”. Guimaraes Rosa chama a terceira margem do rio. Possibilita “o 
SER” ser em relação ao mundo. Para Schiller é uma brincadeira, para Nietzsche é a música: “Não 
acredito em um deus que não saiba dançar.” Em Winnicot, BRINCAR, é nesse lugar que se pode 
construir, é a base, é o território onde a liberdade pode se ancorar. Uma cultura LIVRE de si com o 
mundo, não só na reprodução do mundo mas na invenção do mundo a partir das forças de si mesmo. 
Em Steiner (2008) esse impulso, esse brincar, se chama ARTE. Arte da educação = Educação 
Waldorf. 
 A arte é sempre pensar o mundo “comigo” dentro. Estar diante do mistério e perguntar: será? 
Esse modo de permitir a relação com o mundo sem conflito de forças, permitindo o jogo é 
experimentar a partir de mim, e não só de submeter. O impulso lúdico é como musculatura. Se não for 
exercitado não atua e não dá a possibilidade da produção de uma cultura inventiva e do ser criar o 

                                            
11

 Salutogênese é um conceito utilizado na antroposofia, criado pelo pesquisador Aaron Antonovsky em 1979, para 

designar as forças que geram saúde, e se opõem à patogênese, ou seja, às influências que causam a doença. 
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novo. Não só reproduzir o mundo, mas criar o novo. Sem o impulso lúdico não há a cultura da 
liberdade. Uma cultura outra e não só do mundo impondo ao ser (filosofia da liberdade). Por isso é 
necessário brincar para viver. 
  O professor da linha Waldorf traz uma referência e incentiva a produção de singularidades. 
Ensina dando o espaço para o si mesmo se expressar. 
A arte de viver. Fazer da vida uma obra de arte (Nietzsche). Arte é um estado de ser. Um movimento 
entre o si e o mundo. Brincar é um sinônimo da arte. Winnicot diz que a clínica é o terapeuta colocar o 
paciente novamente a brincar. Zelar é permitir que o mundo chegue na medida. Ao educador cabe a 
construção do seu si mesmo constantemente para contribuir com o outro ser ele mesmo. O sintético 
padroniza a forma e o si mesmo não pode se expressar.” 
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 Figura 26. Uma boneca Waldorf, ainda inacabada, ao lado de 

uma Boneca Feia, sobre o caderno de Nina Veiga,  
         Curso de Bonecas Waldorf, em 2016. 

       Foto: Nina Veiga 
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2.6 Abayomi - performance Entre Nós 

 

 O terço de pérolas negras, as mulheres em oração nos navios negreiros. Os nós (nós), 

essa forma de construírem-se de trapos para darem aos filhos. Os negros africanos 

confeccionavam Abayomis como amuleto de proteção. Em viagens nos navios negreiros, as 

mulheres rasgavam a barra da saia e faziam Abayomis para as crianças brincarem e, já como 

escravos, confeccionavam-nas pedindo saúde e prosperidade. 12 

 As bonecas abayomi passaram a fazer parte da minha pesquisa nas ações/oficinas de 

bonecas. São bonecas feitas unicamente de trapos e nós e nunca saem uma igual a outra 

pois dependem não somente do tecido com o qual são feitas como da pressão da mão e da 

forma com que a produziu aquele que a fez. A criação dessas bonecas de forma repetitiva 

levou-me a pensar nessa ação como uma oração que as mulheres negras faziam em meio a 

um sofrimento às quais estavam expostas. Estando vivendo por ocasião do mestrado na 

cidade de Pelotas, lugar que possui um forte passado relativo à escravidão, essas reflexões 

ganharam ainda mais potência. O fato de eu ser uma mulher branca, de olhos claros, no 

entanto descendente também de uma bisavó negra, tendo herdado os cabelos crespos, me 

torna parte dos dois lados: dos que escravizaram e dos escravizados. Entre Nós foi uma 

                                            

12
A palavra abayomi tem origem iorubá, e significa “aquele que traz felicidade ou alegria”: abay=encontro e 

omi=precioso. fonte:  http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2012/11/voce-sabe-o-que-sao-abayomis 
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performance realizada durante a semana do Patrimônio Histórico na janela do Arquipélago 

Casa Atelier, atelier coletivo do qual faço parte, no Centro da cidade de Pelotas. A ação 

consistiu em ficar sentada na janela, vestida de preto, fazendo abayomis e distribuindo-as. A 

performance resultou também em um vídeo intitulado (re) existência abayomi, exibido no 

MALG (Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, Pelotas, RS), por ocasião das manifestações 

durante a greve ocorrida no segundo semestre de 2016. A criação dessas bonecas foi uma 

forma de oração, uma homenagem, um ato de solidariedade, um pedido de desculpas, uma 

poesia. 
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Figura 27. Performance Entre Nós, realizada da 

fachada do Espaço Arquipélago Atelier, Semana do 
Patrimônio Prefeitura Municipal de Pelotas, 2016.  

Foto: Zenilda Cardoso 
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2.7 Corpo 

 

 Foi a paixão dos gregos pela matemática que contribuiu para a formação dessa 

imagem simétrica e (teoricamente) perfeita de corpo, uma vez que toda a arte está fundada 

na fé e na harmonia dos números; daí percebermos o laço entre sensação e ordem, entre 

base orgânica e a base geométrica da beleza. O corpo sempre foi uma construção cultural, 

com uma filosofia construída. O corpo grego era modelizado a partir de um cânone, 

geométrico, não baseado no natural, mas no ideal. Corpos eram atléticos a partir de modelos 

dos ginásios, idealizados. Todos eram jovens e tinham os corpos belos. Os artistas 

desenvolveram uma forma mediana: base orgânica e geométrica da beleza, razão e ordem. O 

belo designa uma qualidade rítmica das coisas, certa proporção harmoniosa das partes, mais 

ou menos presente no mundo, mas exemplar e superlativa no corpo humano. Meu horror pela 

matemática explicaria minha vontade de produção das Bonecas Feias, meu amor pela 

desarmonia, pela bagunça, pela desordem? Desconfio do que é dado como certeza. As 

coisas muito limpas me dão aflição. As casas muito organizadas me parecem cenários onde 

vivem não seres humanos, mas... Bonecos? Desconfio das coisas tidas como perfeitas, que 

parecem esconder a realidade. Penso nas casas como objetos a serviço dos que nela 

habitam e, portanto, cada casa deveria ter sua forma, para servir aquela(s) pessoa(s) em 

questão. As casas não deveriam ser todas iguais, como cenários para serem apenas vistas. É 

como uma roupa que só serve para ser vista. Roupas devem ser confortáveis. O corpo é a 

nossa casa.  

80 

 



 Ao longo da história da arte, depois de dominarmos a técnica, voltamos a fazer os 

corpos sem o compromisso das proporções porque as questões artísticas passaram a ser 

outras. Na arte, naquele momento, foi preciso o homem se conscientizar que é uma coisa 

pequena diante da grandeza de deus: olhar para o próprio corpo e cobri-lo porque o homem 

não é deus. A modernidade chega com a proposição de uma mudança na visão de corpo, 

este era antes visto como profano ou só com o intuito de produzir coisas espirituais e 

superiores, agora é estudado em sua forma material, dissecado, analisado em formas 

humanas e não como anteriormente divinas e angelicais.  

 Tais reflexões foram aprofundadas na disciplina da Professora Nádia Senna, O 

Desenho do Corpo, o Corpo que desenha. A meu ver, o corpo é a tela da 

contemporaneidade. Trabalhei com o tema body art13 em meu trabalho de conclusão de curso 

na graduação em artes visuais, assim como em meu estágio, no Colégio de Aplicação da 

UFRGS.  A relação dos artistas com o próprio corpo também está presente em meu trabalho 

desde as performances. Hoje produzo esses pequenos corpos desconstruídos.  Ao 

longo desta pesquisa, percebi a necessidade de dar uma forma mais tridimensional às 

Bonecas Feias. Passei, então, a modelar o pano como a uma escultura, procurando uma 

                                            
13

 Tipo de arte, associada ao happening e à arte conceitual, em que o próprio corpo do artista é usado como meio de 
expressão. Algumas obras de body art são executadas em particular e divulgadas por meio de filmes ou fotografias; outras 
são executadas em público. Por vezes a execução é pré-coreografada; por vezes é feita de improviso. A participação do 
espectador é, em geral, desencorajada. Uma das peças mais conhecidas de body art foi Rubbing Piece, encenada em Nova 
York, 1970, na qual o artista Vito Acconci esfregou seu braço até produzir uma ferida. Dicionário Oxford de Arte, p.67. 
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anatomia do corpo. Mas não de um corpo jovem nos moldes gregos, um corpo possível, não 

idealizado, com sua flacidez, com suas peculiaridades e com minhas próprias dificuldades em 

modelar o material. Houve uma transformação perceptível nos objetos Bonecas Feias e 

minha relação com os trabalhos criados no início do processo mudou. Passei a apreciar mais 

os objetos feitos recentemente, que já não carregam tanto as possíveis referências antes 

vistas nos mesmos. Parecem-me mais reais, mais próximos do que eu gostaria de dizer 

através de minha poética.  
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Figura 28.  Boneca Feia, 

2016. Fonte: Autora. 

 

83 

 



2.8 Padrão Barbie 

 

 Como a Barbie nos produziu? Hoje vemos mulheres com aparência (e consistência?) 

de Barbie: de plástico. Até que ponto podemos ter sido influenciados pelo padrão de beleza 

sugerido por uma boneca? E até que ponto os meninos, por sua vez, estariam sendo 

influenciados pelos bonecos de super-herois? Não estaríamos reforçando uma produção de 

subjetividade que só permite ao menino ser o Hulk, o Super-Homem?  Interditando o afeto, o 

cuidado e só permitindo o brincar com o próprio ser através de uma deformação? Qual a 

importância de uma produção de subjetividade para sempre? Se criamos um brinquedo com 

a forma de um ser humano, não haverá alguma responsabilidade nisso?  

 No início da década de 1950, o jornal alemão Bild publicava, nas suas edições, tirinhas 

de quadrinhos chamadas Bild-Lilli, cuja protagonista era uma personagem feminina de nome 

Lilli, uma secretária sensual e voluptuosa que gostava da vida noturna, de autoria de 

Reinhard Beuthien. O sucesso das tirinhas fez com que, em 1955, a personagem fosse 

transformada em uma boneca para o público adulto, pela O&M Hausser. Nos Estados Unidos, 

o casal Ruth e Elliot Handler eram os donos, desde 1945, de uma fábrica de brinquedos 

chamada Mattel. Até então, todos os bonecos fabricados nos Estados Unidos eram somente 

representações de crianças. Durante uma viagem à Europa, em 1958, Ruth conheceu a 

boneca Lilli e comprou várias para utilizar como base para criação de uma nova boneca. 

Então, sugeriu ao seu marido criarem uma boneca adulta e redesenhou a boneca com a 

ajuda do designer Jack Ryan, dando-lhe o nome de sua filha Bárbara, ou Barbie. A marca 
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anunciava uma boneca adolescente, mas o rosto e corpo eram o de Lilli, a secretária, ou seja, 

uma mulher adulta. Com o lançamento já em 59, o sucesso imediato de vendas e as 

semelhanças evidentes foram percebidas pelos criadores da boneca original alemã. Para 

evitar um confronto judicial, a Mattel pagou uma indenização pelos direitos de imagem à O&M 

Hausser, fabricante da boneca Lilli que, então, parou de ser fabricada em 1964.  

 Desde seu lançamento a boneca Barbie foi a mais famosa e lucrativa criação da 

empresa Mattel. Diante do sucesso foram lançadas várias coleções, roupas, namorados e 

amigos entre cada década, bem como filmes, quadrinhos, jogos eletrônicos e desenhos 

animados, tendo se tornado uma das maiores grifes infantis de todos os tempos e um ícone 

da cultura pop. Além das inúmeras Barbies de fantasia, vestidas de fada, pássaro, anjo, 

assim como carreiras, de bailarina, cantora, médica, já houve a coleção étnica, com modelos 

vestidas de roupas típicas de alguns países. Também já foi criada uma coleção de alta-

costura pelos designers da Mattel, inspirados em grandes costureiros, assim como estilistas e 

grandes marcas vestiram a boneca em várias ocasiões. Também foram tema versões de 

clássicos do cinema, teatro e televisão, como Romeu e Julieta, O Mágico de Oz, tal como 

algumas celebridades, como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, dentre outras, que tiveram 

Barbies vestidas à imagem das suas personagens mais famosas. Essa abordagem 

publicitária torna a boneca Barbie objeto de colecionadores no mundo todo. 

 A influência da Barbie, hoje, está até mesmo nas sutilezas da língua: costuma-se 

chamar alguém de Barbie por estar vestida de rosa, ou por ser magra, loira e “bonita”. Trata-

se de uma das bonecas mais influentes do mundo, considerada símbolo de beleza e moda, 
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tornando-se referência desde muito cedo para meninas e meninos, que são igualmente 

convencidos de que aquele é um padrão de beleza feminino. Em uma edição da boneca, do 

ano de 1963, junto a ela, vinha um livro intitulado Como Perder Peso. O conteúdo inteiro do 

livro dizia apenas NÂO COMA!. Uma balança, com um peso fixado em cinquenta quilos, era 

outro acessório que acompanhava o produto. Qual o alcance dessa influência, se 

considerarmos que a cada dez meninas nove tem, no mínimo, uma Barbie? 

 Os diversos casos de Barbies Humanas, meninas que decidem ser uma réplica da 

boneca a qualquer custo, através de cirurgias, dietas, desenvolvendo distúrbios alimentares, 

colocando a vida em risco e tornando essa busca uma obsessão, comprovam que há algo de 

perigoso na crença cultural que aceita tal brinquedo como padrão de beleza que representa 

uma forma humana ideal.  Como comentou a Professora Alice Monsell, “O que é perigoso 

não é o brinquedo, nem o padrão, mas a crença neste padrão idealizado do corpo. Os 

padrões existem, mas não temos que acreditar neles! Podemos ironizá-los e brincar criando 

caricaturas irônicas do tipo Macho Bravo (Johnny Bravo)”. 

 Nos últimos anos, surgiram concorrentes tão ou mais assustadoras, como as Bratz e 

as Monster High, dentre outras, que também apresentam um corpo demasiado distorcido 

para a realidade. São ainda mais magras, possuem lábios carnudos, olhar e aparência mais 

sensual que a própria Barbie. Enquanto isso, Barbie continua a manter as aparências de uma 

vida bem sucedida. No seu blog, criado pela Mattel, ela refere estar extremamente feliz 

com a sua “vida e com as suas festas na praia de Malibu”, sugerindo que além de belos, 

devemos ser ricos para sermos felizes. 
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Figura 29. Bonecas Lilli (1955), Barbie (1959), Monster High, Susi, Elsa (da esquerda para a direita)   

Os pés da boneca brasileira Susi (anos 70/80), que pisam o chão, em comparação aos pés das bonecas 
Monster High (anos 2000), pés fixos para uso de sapato de salto alto.  
A magreza das pernas de uma boneca Elsa, personagem da Disney.  

A postura “torta” de uma boneca Monster High, e o sapato de salto alto. Fotos: a autora, 2016. 
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2.9 Padronização da beleza na publicidade e na mídia 

 

 Venho observando, no decorrer da pesquisa, um crescente número de reportagens, 

matérias e publicidade sobre modelos plus size, inclusive a mídia anunciando que a revista 

Playboy teria, pela primeira vez, uma modelo acima do peso na capa. Também constatei um 

aumento de matérias sobre a aceitação de cabelos crespos ou brancos e seus produtos 

cosméticos respectivos. Em matéria de 2016 da revista Exame, por Mirela Portugal14, são 

apontadas dez campanhas publicitárias mundiais que questionam o padrão de beleza 

feminino. Tais campanhas estariam usando imagens sem tratamento digital e modelos de 

“mulheres reais”, indicando que essa é uma tendência de mercado. São, em sua maioria, 

marcas de roupas íntimas e cosméticos. Mais recentemente, uma grande empresa de 

cervejas brasileira, conhecida por seus informes publicitários degradantes da imagem 

feminina, apresentou uma campanha onde buscam reconstruir essa forma de ver da 

empresa, convidando mulheres consumidoras para que façam uma divulgação onde haja, 

então, mais respeito por elas. 

                                            

14 http://exame.abril.com.br/marketing/10-campanhas-que-questionam-os-padroes-de-beleza-femininos/  
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 Uma pesquisa mundial intitulada “A Verdade sobre a Beleza”15, realizada pela marca 

de cosméticos Dove, revelou que apenas 4% das 6.400 mulheres entrevistadas se definem 

como belas. Entre as brasileiras, a porcentagem é maior, 14%. 59% das entrevistadas 

afirmam sentir pressão para ser bonita. 72% das mulheres se dizem satisfeitas com a própria 

beleza, ainda que não se considerem bonitas. 73% entendem que as mulheres belas têm 

mais oportunidades na vida. A partir dessa pesquisa, a marca lançou uma campanha com 

mulheres fora de estereótipos; a empresa de cosméticos Natura, seguindo a tendência, 

também adotou o discurso da beleza eclética. Inclusive as bonecas Barbie lançaram, em  

2016, as suas bonecas “inclusivas”. O mercado está atento às demandas, o que somente 

tende a reforçar os padrões, visto que, havendo mercado para o “fora do padrão”, reforçar o 

padrão continua sendo um bom negócio. Para os dois lados. 

 É interessante observar que primeiro, o mercado diz às mulheres como devem ser. 

Para essa mulher padrão, há todo um movimento de mercado, gerando insatisfação nas 

mulheres fora do padrão. Depois, o mercado percebendo a insatisfação que ele mesmo 

gerou, cria outro mercado, atendendo à insatisfação de quem ficou de fora daquela primeira 

seleção. Eles ganham sempre. Nós, só perdemos. E não somente as mulheres. Se, por um 

lado, as meninas tem a boneca Barbie como exemplo de como devem ser, por outro lado, os 

meninos tem os super-herois e todo um formato físico e psicológico para almejar. 

                                            
15

 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,amparada-em-pesquisas--dove-questiona-padroes-de-

beleza,10000026643 
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 Dentre as notícias brasileiras mais lidas no site Yahoo, estava, em 2016: “Para se 

produzir, Anitta tem maquiador e Fotógrafo com ela durante viagem”16. Trata-se de uma 

cantora brasileira que, segundo a matéria, “não descuida da aparência” nem mesmo nas 

viagens. Os hábitos da moça em questão não teriam importância se ela não fosse uma das 

figuras mais populares entre os jovens (e crianças) brasileiras, com milhões de seguidores 

em suas mídias sociais. Essas imagens onde ela aparecerá produzida e fotografada por um 

profissional ditarão as próximas gerações de “como uma mulher deve ser”. Esse simulacro 

inventado e manipulado por profissionais criam uma expectativa cada vez mais inalcançável 

de autoimagem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16

 https://br.vida-estilo.yahoo.com/para-se-produzir-para-fotos-anitta-tem-maquiador-e-fotografo-com-ela-durante-

viagem-172528665.html 
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3 aAções e produções 

 

 

Figura 30. Ação artística (oficina) realizada no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo. Fonte: Autora, 2017. 
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3.1 Da Oficina para a Ação 

 

 As Oficinas de Bonecas Feias, no princípio da pesquisa, eram somente vivências de 

grupo nas quais propunha a criação de bonecos de forma espontânea e intuitiva, através da 

costura manual. Foram realizadas com público de diversas idades e em locais variados, em 

cidades do interior do Rio Grande do Sul, a começar por Pelotas, Morro Reuter, Torres; e nas 

capitais Porto Alegre e São Paulo. Através das oficinas, busco analisar e explorar as 

possibilidades do tema e, simultaneamente, oportunizar que os participantes possam 

desenvolver sua própria linguagem e expressão pessoal. Para tanto, provoco diálogos sobre 

a cultura visual e a ludicidade desse objeto que venham a suscitar uma vontade e 

disponibilidade de produzir.  

 As Oficinas geralmente iniciam com a exposição da minha pesquisa no estágio em que 

se encontrar no momento, através de apresentação audiovisual, com imagens ilustrativas, 

livros sobre o tema e mostra de objetos (as próprias Bonecas Feias). A seguir, todos são 

convidados a interagir livremente com os objetos e livros. Após, formamos um círculo e 

sentamo-nos no chão, ou ao redor de uma mesa, caso haja, para uma melhor interação com 

o material e com os colegas. Como, imagino, fazíamos quando ainda tínhamos a prática de 

sentarmo-nos em círculo e contarmos histórias. São disponibilizados materiais que eu mesma 

levo ou os participantes: tecidos variados, linhas, lãs, botões, enchimentos, agulhas, 

pequenas sucatas... Procuro incentivar o reaproveitamento e a reinvenção de materiais. Faz-

se uma atmosfera de atelier onde assuntos se entrecruzam e surgem diálogos, conversas 
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sobre si, o mundo, a infância, a arte. Minha participação, nesse momento, consiste em algum 

auxílio técnico quando solicitado e, principalmente, no reforçar a importância de se permitir a 

produção escutando a si mesmo, desapegando de valores estéticos padronizados, estando 

verdadeiramente presente. Mãos inquietas cortam, costuram, pregam botões, mesmo quando 

sem nunca tê-lo feito. As conversas, o que registro por escrito ou fotografo e depoimentos 

enviados por escrito posteriormente pelos participantes vem a acrescentar dados à pesquisa. 

Nas oficinas são apresentadas as referências artísticas, os aspectos históricos desse objeto, 

através de imagens de bonecos da antiguidade até a contemporaneidade, além da minha 

própria produção. O encerramento da Oficina conduz naturalmente a uma conversa onde 

cada um conta como se sente e mostra a sua criação. 

 Brincar17 é a primeira relação da criança com o mundo. Por imitarem seres, sejam 

pessoas ou animais, bonecos são brinquedos emocionais, que convidam à instrospecção, 

onde a criança exercita o próprio cuidado de si e do outro.  Inspirada pela obra As Três 

Ecologias, de Félix Guattari, percebi que um dos objetivos desta oficina em especial é gerar 

um dispositivo de produção da subjetividade através da criação de objetos: no caso, bonecos 

de tecido. Se todos os gestos forem impressos do exterior, não há espaço para a 

manifestação da própria vontade. As Bonecas Feias, em sua singularidade, estimulam a 

                                            
17

 BRINCAR - Enfeitar com ornatos; rendilhar; Divertir-se; Entreter-se com alguma coisa infantil; Galhofar; 

gracejar; Agitar maquinalmente; Proceder levianamente; Agitar-se (diz-se das ondas). Definição no Dicionário 

Aurélio. 
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abertura desses participantes para seus próprios anseios. Não ter a obrigação de acertar, de 

seguir moldes para chegar a resultados preestabelecidos, traz em si a liberdade de produzir 

sem receitas sabendo que a própria produção é relevante.  

 Durante o período da pesquisa, passei a receber algum retorno por parte do público 

que muito acrescentou na composição do corpo de meu trabalho. Os aspectos desses 

fazeres ritualísticos, essas rodas de costura onde se restituem fazeres femininos que 

surgiram de forma instintiva, ainda que compostas por homens e mulheres, a partir dessas 

práticas, recriaram o trabalho na medida em que a ação passou a fazer parte da obra como 

um todo. A prática da oficina, em si, transformou-se em uma produção artística, levando a 

poética das Bonecas Feias para além do objeto em si, tornando-se uma proposição onde o 

resultado material já não era a questão principal. A finalidade já não era a criação do objeto 

mas uma re-criação de si, materializando outras coisas como concepções da vida e 

percepção de si mesmo, através da arte e, do lúdico. Segundo Huizinga, o elemento lúdico é 

de tal modo inerente à poesia que é preciso reconhecer entre ambos a existência de um laço 

indissolúvel. Analisando minha poética por ocasião da pesquisa, percebi uma linha de 

pensamento além da arte e do viés filosófico, que passa pela forma lúdica de abordagem dos 

diversos temas que desenvolvi em minha trajetória enquanto artista. O humor e a brincadeira 

estão constantemente presentes em minha forma de produzir arte, assim como em minha 

forma de me relacionar com o mundo e com o outro. Através deste estudo, percebi que o 

brincar aproxima e facilita contato e aprendizagem, à medida que desarma as pessoas e 

torna leve a abordagem de assuntos complexos.  
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 A partir das oficinas, que passaram a ser ações artísticas, ações lúdicas, pude ampliar 

as percepções e fruições dos objetos Bonecas Feias bem como perceber a transição da 

minha própria poética de objeto para proposição, ação. 

 

 

Figura 31. Ação Artística (Oficina) realizada durante meu estágio docente na UFPel, em 2016, que gerou o 
vídeo Bonecas Feias em Paisagens Cotidianas, participante da Mostra Paisagens Cotidianas, realizada em Abril 
de 2017, no Centro de Artes da UFPel, pelo Grupo de Pesquisa DES.LOC.C. (CNPq/UFPel), sob orientação da 
Profa Dra Eduarda Gonçalves. Fonte: a autora e Maria Cristina Werlang. 
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Figura 32.  Ação Artística (Ofic ina) realizada na Bibliotheca Pública de Pelotas . Fonte: Jô Folha.  
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Figura 33. Ação Artística (Oficina) realizada no Pós-Graduação em Artes Manuais para a 
Educação (coordenação Profa. Dra. Nina Veiga - FACON), São Paulo. Fonte: Autora, 2017.  
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3.2 Exposições, feiras, ações  

 

 O procedimento de montagem das exposições das Bonecas Feias principia com uma 

visita prévia assim que se confirma a exposição. Ver o local com antecedência me permite 

criar as possibilidades. Faço fotos e, a partir dessa primeira visita, inicio um processo mental 

de criação e montagem. Vejo e revejo as fotos inúmeras vezes. Faço um planejamento no 

papel, imaginando a expografia nas fotos e finalizo no local. A maioria das resoluções de 

montagem surge na hora de montar, que deve acontecer sempre com dois dias de 

antecedência para a solução de imprevistos. Estou sempre presente supervisionando a 

montagem, mesmo que haja um montador contratado.  

 Na primeira exposição coletiva em que foram expostas as Bonecas Feias, Astúcias do 

Corpo, realizada em Fevereiro de 2016, as bonecas foram fixadas diretamente na parede, 

seguindo uma forma simétrica determinada previamente de forma intuitiva. 

 Para a primeira exposição individual das Bonecas Feias, realizada em Março/Abril de 

2016 no SESC Centro Porto Alegre, utilizei molduras para acomodá-las dentro, como se 

sentisse a necessidade de formalizá-las enquanto obras de arte.   
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Figura 34. Bonecas Feias na Exposição Coletiva Astúcias do Corpo, 
Galeria O Sítio, Florianópolis, 2016. 

Foto: Zenilda Cardoso. 
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Figura 35. Montagem da Exposição Individual Bonecas Feias, 
SESC Porto Alegre, 2016. Na primeira imagem, à esquerda, os trabalhos no chão para resoluções finais de 
espaço. À direita, trabalhos já na parede da galeria. Fotos: Cláu Paranhos 
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Figura 36. Registro da abertura da exposição. 

Foto: Tiago Ribas 
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 Para a exposição individual Bonecas Feias na Terra do Nunca, realizada em 

agosto/setembro de 2016 surgiu, pela primeira vez, a ideia de “fantasiar” as bonecas, com o 

intuito de provocar uma reflexão sobre o quanto todos podemos ser princesa, ou pirata, ou o 

que bem quisermos. A ideia principal é a mesma: uma manifestação de liberdade para o 

exercício da subjetividade. A Companhia Teatral organizadora do evento ofereceu-me, além 

do espaço, o acesso a todo o material que não estivesse em uso, ou seja, figurinos, objetos 

de cena, quaisquer coisas que pudessem compor a exposição. Acredito que essa oferta 

tenha, de certa forma, influenciado a composição da própria exposição pois, tendo acesso a 

tais objetos, criei uma narrativa em torno das bonecas, o que não tinha acontecido 

anteriormente em nenhum momento. Isso acabou por gerar a experiência muito interessante 

de criar uma exposição temática das Bonecas Feias. Ainda que eu tivesse a liberdade de 

expô-las simplesmente, tive a ideia de fazê-las entrar no clima fantasioso que o espetáculo 

oferecia, por se tratar da Terra do Nunca, a terra de Peter Pan, que justamente traz a infância 

como tema. Participaram cerca de 30 bonecas. 

 O local a expor foi o hall de entrada do Teatro que consiste numa sala de entrada e 

uma escadaria, anteriormente ocupada por fotografias dos espetáculos. O lugar chega a 

receber, segundo a diretora Karen Radde, em dia de espetáculo, cerca de setecentas 

pessoas. Expor as Bonecas Feias juntamente a uma peça infantil atrai olhares infantis, esses 

aos quais quero muito poder mostra-las. 
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Figura 37. Bonecas Feias na Terra do Nunca, Teatro Novo DC Navegantes, 
Porto Alegre, 2016. 

Foto: autora 
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 As Bonecas Feias também se transformaram conforme a ocasião ao participar da 

exposição coletiva de artistas na feira anual do doce, a Fenadoce, em 2016 e 2017, na cidade 

de Pelotas. Foram criados exclusivamente os Doces de Boneca, ou Doces Feios, inspirados 

nos doces típicos da região. As demais Bonecas Feias, que não eram “doces”, eram 

apresentadas igualmente dentro de potes, o que também era uma intenção de questionar: até 

que ponto somos nós a habitar potes hermeticamente fechados? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 38.  Bonecas Feias na Fenadoce 2016: Doce de Boneca, foto: Autora. 
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 Outra forma muito utilizada para exposição das Bonecas Feias é a Mala Amarela. A 

mala que já foi parte de diversos trabalhos meus anteriores retorna com força como uma mala 

de bonecas, compondo poeticamente e extrapolando sua função primeira, de transporte, 

revelando-se um dispositivo particular. De fato, Marcel Duchamp em Box Valise (1914) já 

apresentava a ideia de museu portátil. A Mala Amarela guarda, transporta, expõe e ainda, 

transforma a ação em performance quando me converte num personagem que carrega uma 

mala de Bonecas Feias. 
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Figura 39. A Mala Amarela em Exposição Coletiva no Arquipélago Casa Atelier, 2017. Foto: Autora.  
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Invasão de Bonecas Feias  

Intervenção urbana 

 

         A Invasão de Bonecas Feias aconteceu em Março de 2016, na cidade de Porto Alegre. 

Foram espalhados em locais estratégicos de grande circulação 300 lambe-lambes em 

tamanho A1 (59.4 X 84.1cm), colados por uma empresa contratada. A ideia partiu de uma 

vontade de sair do formato objeto e atingir um público diferente, diverso, passante, além de 

utilizar o espaço urbano de minha cidade de origem, da qual estava apartada por ocasião do 

mestrado. 

 

Figura 40. Intervenção Urbana Invasão de Bonecas Feias, 2016. Fonte: Autora. 
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Figura 41. Intervenção Urbana Invasão de Bonecas Feias, 2016. Fonte: Autora. (Intervenção 

AME do artista Leandro Selister, juntamente às Bonecas Feias, foto à esquerda .) 
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Figura 42. O cartaz usado na intervenção urbana Invasão de Bonecas Feias, 2016. 
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Bonecas Feias na Experiência Bibliotheca 

Aproximações infra-ordinárias 

44° Feira do Livro de Pelotas 

 

 O evento foi uma realização do Projeto de Pesquisa Lugares-Livro, coordenado pela 

Profa Dra Helene Sacco, na Biblioteca Pública da cidade de Pelotas, durante a Feira do Livro 

municipal. Aconteceram diversas ações artísticas durante uma semana, dentre as quais, uma 

Oficina de Bonecos de Trapinho, as Abayomi, com apresentação conjunta das Bonecas 

Feias. A oficina foi realizada juntamente com a artista Maria da Graça Gularte, para crianças 

de escolas públicas. Cerca de sessenta crianças estiveram presentes, além de visitantes em 

geral, que eram todos convidados a sentar e fazer bonecos. 

 
Figura 43. Registro da oficina e boneca Abayomi. Fotos: Ursula Rosa da Silva e Cláu Paranhos. 
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Boneca Feia visita uma casinha de boneca 

 

 Micro ação que se passou ao acaso, na casa de uma amiga, quando sua filha de oito 

anos soube que eu tinha minha Boneca Feia na mochila.  Imediatamente, a menina incluiu a 

Boneca Feia na sua brincadeira, fazendo com que ela interagisse com as outras bonecas e 

vivesse seu “dia de boneca”. Foi interessante observar a forma natural com que a menina 

inseriu a Boneca Feia na brincadeira, sem questionamentos a respeito da sua forma, tendo 

inclusive colocado uma roupa na boneca, “servindo comidinha” e fazendo-a “andar de carro”. 

Registrei a “brincadeira” em ensaio fotográfico e um artigo. 

 

 
Figura 44.  Boneca feia visita casinha de bonecas. Fonte: Autora, 2016. 
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3.3 Estágio 

Avaliando a experiência no contexto da formação 

 

 Pelo viés da Toy Art, tendo como referência minha própria pesquisa e como base a 

obra As Três Ecologias, de Félix Guattari, o objetivo de minha participação na disciplina 

Comunicação em Saúde foi gerar um dispositivo de produção da subjetividade através de 

exercícios práticos e criação de objetos: no caso, bonecos de tecido. A experiência de estágio 

em um curso distinto da área das artes proporcionou uma ampliação singular no sentido da 

interdisciplinaridade e na compreensão mais ampla de meu fazer artístico e enquanto arte 

educadora. 

 Conheci a Disciplina de Comunicação em Saúde, ministrada pela Coordenadora do 

Curso de Farmácia, Professora Maria Cristina Werlang, no primeiro semestre do ano de 2015, 

ano que cheguei a Pelotas. A convite da professora fui solicitada a ministrar Oficinas de 

sensibilização, expressão corporal, teatro, artes, dentro do programa das aulas. Trabalhei 

desta forma, como Professora convidada, por um semestre. Por ocasião de meu ingresso no 

Programa de Pós-graduação da UFPel, em 2016, optamos por formalizar essa participação 

como estágio docente dentro de minha formação no mestrado da mesma instituição, na 

mesma disciplina. O que se repetiu em 2017, formalizando um segundo estágio. 

   A disciplina Comunicação em Saúde é diferenciada pelo fato de oferecer aos alunos, 

além de uma experiência interdisciplinar, uma vivência mais sensível com relação às suas 
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práticas enquanto profissionais da saúde. Ao contrário do restante do curso, por demais 

cartesiano em seu conteúdo, esta disciplina traz aos alunos a possibilidade de humanizar as 

suas práticas, saindo do contexto conservador dos laboratórios.  

 Durante experiências como desenhar, os alunos lamentavam nunca terem desenhado 

desde a infância e que não cogitavam a possibilidade de se permitirem tal atividade na vida 

adulta. Começaram a falar das coisas profundas de si, fatos que aconteceram na infância, 

conflitos, situações muito pessoais que jamais teriam sido conversadas tão abertamente com 

tanta facilidade, como eles próprios perceberam. Seria a arte uma facilitadora dessa 

abertura? Os desabafos foram fruindo até que, naturalmente, estavam todos ouvindo uns aos 

outros e dando conselhos, comparando situações vividas, apoiando, sendo humanos. 

Enquanto desenhavam. Neste dia, a atividade seguinte não aconteceu. A conversa sobre 

infância estava muito mais significativa e importante, e apesar da minha própria tensão e 

resistência interna em fugir do planejamento, decidi permitir aquela fluência. Ocorreram, 

inúmeras vezes, momentos mágicos de conversa profunda e ecosofia18 de sentimentos, onde 

eu intervinha somente com algum conceito, tentando situá-los na ação de perceber o que 

estava acontecendo... 

                                            

18 Olhar o passado, olhar o presente. Criação, recriação de si mesmo. A ecosofia social consistirá, portanto, em desenvolver práticas 

específicas que tendam a modificar e a reinventar maneiras de ser no seio do casal, da família, do contexto urbano, do trabalho etc. A 
ecosofia mental, por sua vez, será levada a reinventar a relação do sujeito com o corpo, com o fantasma, com o tempo que passa, com os 
"mistérios" da vida e da morte. Guattari em As Três Ecologias. Meio Ambiente (ambiental), Relações sociais (social), Subjetividade humana 
(mental). 
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3.4 Reverberações  

 

Doces ninjas 

 

 A primeira coisa que me lembrou essa situação que vou contar a seguir, foi o 

documentário brasileiro “A pessoa é para o que nasce.”  Ele conta a história de três irmãs do 

nordeste brasileiro que nasceram cegas e vivem cantando nas ruas. O documentário tem 

como objetivo acompanhar a trajetória de suas vidas, mostrando assim as mudanças que o 

contato com o cinema provocou em seus caminhos. Criadas em uma família de camponeses 

sem terra, as irmãs aprenderam a cantar muito cedo, e dessa forma, se apresentavam em 

feiras e entradas de igreja em troca de esmolas. 

 Por influência da Fenadoce, uma grande feira anual de doces que acontece na cidade 

de Pelotas, inspirei-me em fazer Doce de Boneca. Já havia feito Goiabada de Artista, 

inspirada no trabalho Merda de Artista (1961), de Piero Manzoni, no ano anterior. Precisava 

fazer bonecas feias doces, doce de boneca. Não comestíveis, mas doces de ver. E fiz. 

 Fiz poucas. Umas seis amarelinhas, como doce de ovos que é o doce mais tradicional 

da cidade. Coloquei-as em potes, como doce. Dei-lhes cabelos de fios amarelos como o fio 

de ovos, outro doce tradicional. 
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 Fiz quatro pequeninas imitando o doce de nozes. Do mesmo tamanho e da mesma cor. 

Cada uma com um humor, cada uma com uma cara. Com cabelos amarelos como fio de 

ovos. Quatro doces de nozes. 

 Num dia de exposição no atelier, a casa estava cheia para ver a exposição do artista 

Jay Velez, mexicano que estava expondo em nosso espaço. O menino veio até mim e pediu-

me: “queria ver as bonecas feias.”  Fiquei sem saber se era adequado, naquele momento... 

Afinal, a exposição era do artista visitante, eu estava lá apenas para isso. Mas o menino 

queria ver as bonecas feias. E a “pessoa é para o que nasce”. Elas são para isso. É uma 

criança me pedindo para vê-las.  

 Estavam todas guardadas na mala de viagem, pois iam viajar no dia seguinte para a 

próxima exposição, no Teatro Novo DC Navegantes. Abri a mala e entendi que não poderia 

ter sido diferente. Não poderia não ter aberto a mala. 

 Em um segundo, o menino parecia ter muito mais do que duas mãos. Fez-se uma 

atmosfera imediata de brincadeira, ali mesmo, ainda na mala, a mala aberta sobre o sofá. Em 

um segundo cada boneca (e eram muitas) já tinha um personagem que sequer me ocorrera, 

uma era um monstro de fogo, a listrada era um bandido foragido, e os quatro doces de 

nozes... Eram quatro ninjas! Quatro doces ninjas. Todas se moviam, aconteciam cenas muito 

rápidas narradas, explosões, prisões, perseguições... Eu, num misto de medo do que 

pudesse acontecer na cena seguinte, algum “bonecocídio”, alguma cabeça arrancada, com 

uma curiosidade gigantesca do que aconteceria na próxima cena e quais os personagens que 

surgiriam e um prazer incontrolável em perceber que ele estava amando tudo aquilo. Fiquei 
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ali, somente, deixando que tudo acontecesse e, assistindo o espetáculo. Ao final, o pai do 

menino comprou-me o trabalho e o menino levou consigo os quatro doces ninjas. Os doces 

foram SER para o que nasceram. A mãe do menino, mais tarde, mandou-me notícias: “Cláu, 

amei minhas quatro bonequinhas feias, são lindas de morrer. Elas estão sendo super 

disputadas por mim e pelo M. aqui em casa. (...) Ele não desgruda delas, dormiu com elas e 

esta com elas até agora. Estão apaixonados e brincando muito.” 
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Figura 45. M. com seus Doces Ninjas. Foto: a autora. 2016. 

117 

 



O dinossauro do Érico 

 

 Érico é um colega artista, de no máximo 30 anos de idade, que estava expondo seus 

desenhos ao meu lado na feira Fenadoce. Desenhos fortes, com traços seguros, em 

tamanhos que iam desde “caber na palma da mão” até “ser um pôster na parede do quarto de 

alguém”. Desenhos que lembravam super heróis de histórias em quadrinhos e que 

chamavam bastante à atenção de pessoas de todas as idades. Desenhos bons, de qualidade, 

feitos com canetas especiais de tinta acrílica. Érico é baiano e veio para Pelotas para cursar a 

faculdade de artes. Vive dos seus desenhos e alguma ajuda da família. Depois de algumas 

horas ali, dividindo comigo um espaço no pavilhão dos artistas, sentados quase invisíveis 

atrás de uma mesa enquanto as pessoas passavam e olhavam nosso trabalho, começamos a 

conversar sobre como viver da arte e sobre nossas próprias práticas artísticas. E Érico me 

contou assim, como quem conta uma história, quase em tom de confissão, que um dia, 

quando era criança, um amigo ganhou um boneco de dinossauro. O então menino Érico, 

como quase todo o menino, ficou maravilhado com o dinossauro que não podia ter porque os 

pais não podiam dar. Mas o menino, que sabia muito bem o que queria, decidiu que ele 

mesmo poderia fazer o seu dinossauro. Pediu uns tecidos pra mãe, e mais umas coisas de 

costurar. Pediu ao amigo para emprestar por uns minutos o seu dinossauro. Deitou sobre o 

pano o bicho e desenhou com cuidado o seu contorno no pano, perninha por perninha, 

pescoço, cabeça, lombo, rabo. Recortou. Recheou com uns trapos que a mãe mesmo dera. 

Costurou. Mas o dinossauro costurado não parava em pé, faltavam-lhe as pernas laterais, 
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afinal, fora desenhado de lado. O menino Érico construiu com pano mais duas perninhas e 

costurou-as ao lado do corpo, do jeito que deu, do jeito que sua habilidade de menino pôde 

alcançar. E o dinossauro lá estava. Era meio torto, mas o menino o amou do mesmo jeito e se 

sentia muito importante por ter criado, ele mesmo, o SEU dinossauro. Essa habilidade e 

desprendimento infantil é exatamente o espírito das Bonecas Feias. 

 

 

"Mas por que elas se chamam Bonecas Feias  

Se não são feias?" 

L. Z. (5 anos) 

 

 O diálogo abaixo aconteceu via rede social, quando a mãe da menina L. mandou-me a 

foto abaixo desse texto, tirada na exposição das Bonecas Feias na Casa das Artes Vila 

Mimosa, na cidade de Canoas, em 2016. 

 

C. (mãe da menina L.): Na foto aparecem as canelas roxas (amo)... Mas eu quis cortar as 

tomadas. 

Eu: meodeoooooooos amooooooooooooooooooo 

C.: Ela ficou intrigadissima. Porque as bonecas preferidas dela são as de pano. Que quanto 

mais ela brinca, mais esquisitas ficam. 
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Pergunta pra Drica... Porque ela tentou explicar, mas não convenceu. 

Eu: hahahhahhahahhahhahah... sim! não convence porque a L. ainda vê a beleza “real”!!!!! 

C.: E tinha umas crianças lá na vibe "nossa, que feias!" 

Eu: Eu adoro... ela ainda não caiu no sistema! 

C.: Acho lindas. 

A real é que o quarto todo dela e "meio torto"... Tudo feito à mão... Acho que é por aí... Mas 

eu adoro gente feia, cachorro feio, gato feio... Amo o diferente 

Eu: Ai, que quarto lindo que deve ser 

C.: Vou te mandar fotos 

Eu: Sabe aqueles gatos magrelos e sem pelos? Amo... E cachorros horrorosos, quanto mais 

feio, mais amo. 

C.: Temos um cusco tripé e outra cusca com vitiligo. 

Eu: Tudo que é padronizado demais me dá nos nervos... As crianças enquanto não são 

levadas pelo mercado tem os olhos de poeta, veem a beleza de fato... é o caso da L. 

C.: Entramos na sala, e eu anuncio: — Olha, L., são as bonecas feias da Cláu. A Cláu é uma 

amiga da mamãe e da Drica que te conheceu quando tu era pequenininha. Ela olha, olha e 

pergunta, intrigada: — Por que chamam bonecas feias se não são feias? A Drica responde: 

— É porque as bonecas normalmente são todas “perfeitas”, tipo a Barbie, daí que essas são 

diferentes, e parecem feias. — Eu não acho.  

Daí eu arrisco propor pra ela fazer uma foto na frente das bonecas pra mandar pra ti, e ela faz 

aquela pose faceira ... Quando ela não quer fazer foto, não há cristo que faça. 
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Eu: ...Tô aqui lendo Hegel, Danto, Guy Debord... E vem a L. e diz exatamente o que os 

filósofos dizem sobre a beleza... 

"A beleza de uma obra de arte é interna a ela, constitui parte do seu significado. A beleza é 

interna ao significado da obra.” Arthur Danto, O Abuso da Beleza. 

Tenho notado que as crianças pequenas, que ainda não sofreram muita influência da tv e da 

cultura imagética, geralmente, acham as bonecas bonitas 

parece que rola uma empatia elas até "defendem" as bonecas como se ficassem ofendidas 

por elas as maiores (não todas) já estão contaminadas, já julgam... 

C.: Eu adorei isso. Porque é um esforço diário não deixar ela ser engolida pelo "sistema". 

 

 

Tales e seus bonecos 

 

 Tales foi meu aluno na Oficina de Artes Visuais para Crianças, na Casa de Cultura 

Mário Quintana, dos 7 aos 9 anos, aproximadamente. Tinha um desenho muito seu e uma 

forma de desenhar bastante interessante. Em seus desenhos, aconteciam verdadeiras 

batalhas como nos vídeo games ou nos desenhos animados. Enquanto desenhava, Tales 

narrava essas batalhas, o que me permitia acompanhar o que estava acontecendo no 

desenho, como em um filme. Ao final, mal se podia compreender o que havia acontecido na 

folha. Algumas vezes, os personagens em batalha rasgavam a folha, fugiam pelo buraco e 

continuavam a luta no verso da folha, o que inclusive foi questionado pela psicóloga de sua 
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escola, que obviamente não entendia nada de vídeo game ou desenhos animados, muito 

menos de processo criativo. Para mim, era difícil fazer outra coisa que não fosse sentar ao 

lado dele e deleitar-me daquela ação criativa. Não havia regra, não havia entraves, padrões, 

rigidez, julgamentos. Os desenhos jorravam das suas mãos sem filtro, folhas e mais folhas, 

até que ele cansasse e se interessasse por outra coisa. Se os colegas se interessassem na 

brincadeira, os personagens de várias crianças ainda interagiam uns com os outros. A partir 

dessa observação, certa vez sugeri que recortassem os personagens e todos fizeram 

monstros em terceira dimensão, recortados do papel, o que acabou por se transformar ao 

final em um grande teatro de bonecos, com um mirabolante e tétrico cenário de caixa de 

papelão. Depois, tudo foi filmado e ainda conversamos sobre animação. Crianças de 7 e 8 

anos criando com todo seu potencial, sendo incentivadas e não tolhidas. Mas essa é uma 

outra história. 

 Interessa-me o caso de Tales porque anos depois, ao encontrar sua mãe, também 

artista, ouvi dela uma história que me chamou a atenção e achei pertinente para essa 

pesquisa. Contou-me que Tales, certa vez, colecionava pequenos bonecos, desses 

colecionáveis para crianças. Então, num dado momento o menino percebeu que lhe faltava 

alguns personagens para completar a coleção. Ao contrário de pedir à mãe que comprasse 

os bonecos, Tales avisou que não precisava comprar porque ele mesmo ia fazê-los. E fez os 

bonecos, ele mesmo, desenhando no papel e recortando. Esse é o comportamento livre ao 

qual me refiro nessa pesquisa. É esse comportamento que ameaça o sistema e que, portanto, 
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é desestimulado. Pessoas criativas são nocivas a um sistema que se sustenta através das 

nossas próprias limitações. 

 

Bolinhos feios 

 

 Dentre os dados obtidos até o presente momento nas oficinas, ocorreram alguns 

retornos relevantes para o trabalho. 

  O primeiro refere-se à Oficina de Bonecas Feias ocorrida em outubro de 2016 na 

cidade de Torres, no Instituto Estadual de Educação Marcílio Dias, realizada para adultos, 

professores e estudantes do curso de magistério e público em geral. No dia seguinte à 

oficina, uma das participantes (J., psicóloga, 41 anos) publicou em uma rede social imagens 

de bolinhos fritos feitos em sua casa. Tais bolinhos não saíram com a forma convencional, ou 

seja, em formatos iguais, redondos, ao contrário, saíram todos imprevisivelmente disformes. 

Ela assim se manifestou na publicação: “Tarde chuvosa é criatividade a toda... (...) E eu 

invento... Exposição do que quiseres... Soltem a imaginação... Cláu Paranhos, o que é ser 

belo?!”  

 O notável é não apenas que esta poetização dos “bolinhos feios” tenha se dado, como 

ela mesma expressa, em decorrência da oficina e das reflexões nela suscitadas, mas também 

que tais reflexões podem ir além de um pensamento relacionado ao tema em si, não se 

limitando aos bonecos ou ao corpo, apontando para uma poética do cotidiano. A frustração de 
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um bolinho distorcido foi substituída pela surpresa, aceitação do erro, ao ponto de serem 

feitas fotos desse processo. 

  

 

 

 

 
Figura 46. Bolinhos Feios, foto: Joselene Soares dos Santos, 2016. 

Foto retirada com a permissão da autora de sua rede social. 
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 A professora de literatura S., 45 anos, participou da oficina no mês de Julho de 2016, 

realizada para todas as idades, na Vila Flores, Porto Alegre, e levou para sua escola na 

cidade de Minas do Leão as questões referentes a padrões de beleza e gênero vistas nas 

Bonecas Feias. Novamente através das redes sociais, como ocorreu no caso dos Bolinhos 

Feios, a professora publicou a experiência e citou as Bonecas Feias. Segundo seu relato, 

durante a Feira Municipal do Livro, foi realizado um trabalho com os autores convidados, R. 

S. Keller e Pauline Pereira, da série Reino Rio Grande do Sul, nos quais histórias clássicas 

são recontadas ambientadas no Rio Grande do Sul. 

Figura 47. Feiorella na Feira do Livro. Foto: Silvia Inez Amaral Alves, 2016. 
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 A série foi lida com uma turma de sexto ano da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental São Miguel Minas do Leão. Após a leitura, a turma foi convidada a preparar um 

material para expor na Feira Municipal do Livro e as meninas tiveram a ideia de criar uma 

boneca que representasse as princesas. Durante o processo de confecção das bonecas, 

surgiram questionamentos referentes a padrões de beleza, como o porquê de as princesas 

serem sempre bonitas e outras indagações, às quais a professora respondeu apresentando 

as Bonecas Feias para a turma. Segundo ela mesma relata, “as meninas criaram, então, uma 

boneca de pano: a Princesa Feiorella, que virou “xodó” da turma. Eu contei que as coisas 

estão mudando, falei de uma moça de cabelo enroladinho que fazia bonecas feias.” 

 Em outro retorno por parte do público de oficinas, S. (professora universitária 

aposentada, 65 anos), residente na cidade de Gramado, participou da Oficina de Bonecas 

Feias aberta ao público realizada em Outubro de 2016, para todas as idades, em uma festa 

de rua comemorativa ao Dia das Crianças, em Porto Alegre. A participante é voluntária no 

Instituto Santíssima Trindade, em Gramado, onde trabalha cuidando de crianças e idosos. O 

espaço recebe muitas doações de tecidos e, através da oficina, ela, conforme declarou, 

pretende transmitir essa vivência às crianças e idosos do lugar. Esse movimento é a ação 

acontecendo de forma independente, trilhando um caminho próprio, saindo do meu controle e 

ganhando novos espaços, novos formatos, se estendendo. O registro desta continuidade do 

trabalho será mandado posteriormente e fará parte dos dados da pesquisa. 

 São muitos mais os casos de pessoas que entram em contato para contar que viram 

as Bonecas Feias em determinado lugar e passaram a produzir algo sem se preocupar tanto 
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com o resultado, poeticamente, livre, por prazer. Há no mínimo três casos documentados de 

pais que não me conhecem pessoalmente e mandam fotos de suas crianças que, quando 

viram as Bonecas Feias na internet ou em alguma exposição quiseram produzir os seus 

próprios bonecos. 

 As Bonecas Feias, em sua singularidade, estimulariam a abertura das pessoas para 

seus próprios anseios.  Não ter a obrigação de acertar, de utilizar moldes e modelos, poderia 

trazer em si a liberdade de produzir sem receitas e a possibilidade de perceber a própria 

produção como relevante. 
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 Considerações  

 

Figura 48. Foto recebida via rede social. Fonte: a querida amiga, mãe da fotografada. 2017.  
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 Esta pesquisa é uma leitura a partir do meu repertório e que, para um desenvolvimento 

consistente, busca suporte em determinados artistas ou teóricos. Entretanto, o assunto 

tratado é infinitamente amplo e sempre haverá muito mais a pesquisar, o que ao mesmo 

tempo angustia, e anima a pesquisa.  

 A imagem da página anterior foi recebida em Fevereiro de 2017 de uma grande amiga, 

por meio de uma rede social. A foto da sua filha que, na Europa, onde vive a família, soube 

da existência de meu trabalho e quis fazer a sua boneca feia. Escolhi, desde a ocasião da 

qualificação, esta foto para finalizar este trabalho por compreender, desde o princípio, que o 

olhar dos pequenos dá vida a essa pesquisa, inspira essa poética. Descobri que a busca por 

cultivar esse olhar enquanto adultos e proteger esse olhar naqueles que ainda o preservam, é 

uma das razões pelas quais produzo, e vivo. E essa interação do outro, essa participação que 

acontece de diversas e imprevisíveis formas, é também essência de minha poética.  

 Ao longo do processo da pesquisa entendi que as Oficinas de Bonecas Feias, de 

método de investigação, haviam se transformado em parte do trabalho enquanto obra, 

tornando-se uma ação artística (um happening, uma obra aberta? - Umberto Eco), chegando 

a ocorrer em meio a uma sala expositiva do principal museu da cidade de Pelotas (Museu de 

Arte Leopoldo Gotuzzo, da UFPel), o que de forma simbólica, para mim, veio a legitimar a 

ação num espaço tradicionalmente reservado à arte. As Oficinas de Artes Visuais são um 

trabalho ao qual me dedico desde 2005 e que me constituem não somente como educadora, 

mas como artista e pessoa. Falar da arte e de tudo o que a arte faz por aqueles que dela se 

embrenham é meu ofício, seja onde for. Na poética das Bonecas Feias, desde o princípio, 
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pensei nas Oficinas como forma de acessar o pensamento alheio com relação ao tema que 

trabalharia, além de expor o tema mais profundamente e perceber os efeitos dessa 

exposição. Nesse processo, sem perceber, estava fazendo uma junção de todos os meus 

métodos à medida que, durante as Oficinas, também era a artista performando e fazendo o 

outro performar, através de sua participação. Cada Oficina exigia uma abordagem de acordo 

com o público, fossem crianças ou adultos, nas diferentes cidades e locais. A energia posta 

nas ações era a mesma energia posta ao entrar num palco: estar inteira, entregue, 

apaixonada por fazer da arte uma forma de existência livre, poética e generosa. Fazer poesia. 

E fazer com que as pessoas presentes se imbuíssem deste sentimento e passassem 

igualmente a poetizar comigo: o coletivo, a interação, a proposição. O objeto seria somente o 

extrato disso. A partir de então, estaria problematizando também os lugares e papéis da arte, 

como fizera em trabalhos anteriores, misturando performances e poéticas diversas. Tudo 

isso, propositalmente brincando, com leveza e entusiasmo, tal qual o homo ludens de 

Huizinga (1938). Assumindo, assim, a influência das crianças em meu trabalho e o imaturo 

como resultado visual. 

A percepção das Ações Artísticas Bonecas Feias trouxeram-me uma consciência de 

que no Coletivo Cow Bees, por exemplo, a produção de canções apresentadas em shows, 

trazendo temas e personagens também desenvolvidos em happenings, levava elementos do 

espetáculo para espaços alternativos diversos. Assim como as poesias que, unidas às 

melodias do músico e artista Beto Chedid, eram formas de tornar a arte visual e a música um 

só trabalho. Em geral, percebi que os meios pelos quais produzo envolvem colaborações e 
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interações entre diversas pessoas e jeitos de poetizar. E, além disso, de uma maneira ou 

outra, sempre como que “brincando”, seja através de desenhos e pinturas caricaturais, letras 

de música críticas e irônicas, ou usando objetos da cultura pop, clichês, kitsch e grotescos, 

como uma boneca inflável de sex shop, molduras douradas, bonecos e brinquedos de 

coleção, ou materiais inusitados que seriam descartados.  

 Com base na obra As Três Ecologias, de Félix Guattari, percebi que um dos objetivos 

das Bonecas Feias, em especial, é gerar um dispositivo de produção da subjetividade através 

da criação de objetos: no caso, bonecos de tecido, questionando julgamentos formais 

impostos ao corpo, especialmente o feminino. Se todos os gestos forem impressos do 

exterior, não há espaço para a manifestação da própria vontade: imposições sobre como ser 

ou se comportar são como prisões mentais. A produção de um objeto que procura 

desconstruir o que é tomado como “perfeito”, desobrigaria o ser de um estatuto cultural, 

enfraqueceria a homogeneidade. Fortaleceria a produção de si mesmo, a fim de permitir o ser 

expressar no mundo, ressignificar seus conteúdos internos, descobrindo quem ele é. 

Colaboraria para nos tornarmos nós mesmos. Para não nos reproduzirmos numa lógica 

vigente. As Bonecas Feias, objetos e ações, estariam, através da arte, do lúdico, incentivando 

um olhar generoso para o que está fora dos padrões e dos rígidos princípios estéticos e 

criando uma poética de resistência. 
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 Talvez (e ainda) a melhor conclusão que poderia haver para esta reflexão - e que é 

uma conclusão em aberto, assim como a própria obra Bonecas Feias - é o questionamento 

feito por uma criança: "mas por que ela chama de bonecas feias se as bonecas não são 

feias?" 

Figura 49. Uma das últimas Bonecas 
Feias criadas até a impressão deste 
texto. Foto: Fernanda Martins Costa 
Lanes, 2017.  
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