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RESUMO 

UM  ESTUDO ATOR-REDE  SOBRE A BONECA DE PANO: COSTURANDO NARRATIVAS  

DE ARTESÃS DAS CIDADES MINEIRAS  DE BARBACENA,  ANTÔNIO  CARLOS E SÃO 

JOÃO DEL-REI 

Este Estudo Ator-rede objetiva acompanhar a rede da boneca de pano e descrever a 

controvérsia que afirma sobre o processo de extinção ou manutenção deste objeto, 

explorando o contexto de uma região específica de Minas Gerais e as relações de tradução 

estabelecidas com a cultura lúdica e o trabalho de artesãs. Um empreendimento sobre a 

boneca de pano se justifica por ser este objeto um híbrido sociotécnico, ou seja, emergente 

da mistura entre socialidade e materialidade e, como tal, serve como documento material 

acerca da cultura brasileira em geral, incluindo a cultura lúdica local. O método empregado 

foi inspirado na Teoria Ator-rede, que permite a inclusão de objetos no campo das ciências 

sociais. Tal ferramenta teórico-metodológica aceita que os fenômenos acontecem em rede, 

o que nos auxiliou a seguir a boneca por onde se deslocou e produziu efeitos. Por meio da 

coleta de narrativas, trouxemos a história de mulheres artesãs que tiveram a boneca de 

pano como um objeto de importância em suas vidas. De tal modo, seu rastro nos levou a 

identificar três tipos de fabricantes de bonecas de pano: fabricantes que atuam isoladas, 

aquelas que atuam articuladas com associações e fabricantes de produção coletiva. Foram 

ouvidas as narrativas de sete artesãs das cidades de São João del Rei, Barbacena e Antônio 

Carlos que, em algum momento de suas vidas, produziram bonecas de pano. Foi também 

incluído nesta pesquisa um grupo de produção coletiva, já que o nosso deslocamento pela 

rede da boneca de pano nos levou ao conhecimento de um grupo de seis mulheres 

empreendidas no aprendizado de fabricação deste objeto, mantido por uma Instituição da 

cidade de Barbacena. A descrição do caminho trilhado pela boneca de pano foi inspirada 

no método cartográfico orientado por Pedro (2010), por meio do qual verificamos que as 

bonecas de pano não eliciam apenas comportamentos lúdicos, já que servem a outros 

propósitos, como a produção e reconstrução da autonomia de mulheres e grupos, além de 

propiciarem geração de renda complementar para as famílias daquelas mulheres que se 

dedicam à fabricação deste objeto. 

PALAVRAS -CHAVE : Boneca de pano – Artesanato – Narrativas – Sociotécnicas – Tradução. 



 

ABSTRACT 

AN ACTOR-NETWORK STUDY ON THE RAG DOLL: Sewing narr atives of Brazilian 

artisans from Barbacena, Antonio Carlos and Sao Joao Del-Rei Municipalities, located at 

Minas Gerais State. 

 

This Actor-Network study aims to follow the network of rag doll and describe the 

controversy that affirm about the extinction process or the conservation of this object, 

exploring the context of a specific region of Minas Gerais and the relations established 

with the ludic culture and work of handcrafters. An investigation about the rag doll is 

justified because this is an object that is a hybrid sociotechnical, which emerges from the 

mix between sociality and materiality and, therefore, serves as material document about the 

Brazilian culture, including the local ludic culture. The method used was inspired by the 

Actor-Network Theory, which allows the inclusion of objects in the social sciences field. 

This theoretical and methodological tool accepts that the phenomena happen in network, 

which helped us to follow where the doll went and produced effects. Through the 

collecting of narratives, we brought the story of women handcrafters who had the rag doll 

as an important object in their lives. In this way, its trace led us to identify three kinds of 

rag dolls makers: makers that act alone, those who work articulated in associations and 

makers of collective production. We heard the stories of seven handcrafters from the cities 

of São João del Rei, Barbacena and Antonio Carlos, who at some moment of their lives, 

produced rag dolls. Was also included in this research a group of collective production, 

since our movement through the network of rag doll led us to known a group of six women 

held by an institution of the Barbacena city, undertaken in the learning of manufacturing of 

this object. The description of the path followed by the rag doll was inspired by the 

cataloging method directed by Pedro (2010), through which we observe that the rag dolls 

not only elicits ludic behaviors, because they serve other purposes, such as the production 

and reconstruction of autonomy of women and groups, in addition to providing 

supplementary income generation for families of those women who are dedicated to the 

manufacturing of this object. 

KEYWORDS: Rag Doll – Handicrafts – Narratives – Sociotechnical – Translation. 
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INTRODUÇÃO 

A BONECA DE PANO COMO OBJETO CONSTITUINTE DA TRAJETÓ RIA 

DA PESQUISADORA 

Sendo a pesquisadora um dos nós que configuram a rede pesquisada, não é possível deixar 

de falar sobre os afetos provocados pelos objetos lúdicos, especialmente, pelas bonecas 

artesanais que povoaram minha infância. Descendente de imigrantes italianos, nascida em 

uma família numerosa que não possuía condição financeira para adquirir brinquedos 

industrializados, a alternativa encontrada era elaborar brinquedos a partir de sobras de 

outros trabalhos, como dos restos de madeira, fruto do trabalho de meu avô na oficina da 

família onde eram produzidos móveis, da confecção de roupas para o vestuário a partir de 

panos para a decoração e a limpeza da casa, dos restos da produção de roupas de lã ou 

crochê, todos frutos das atividades laborais desenvolvidas pela herança familiar de minha 

mãe. Dessas possibilidades surgiam carrinhos de madeira, pequenos móveis para 

brincadeiras de casinha, cavalinhos de pau, bolas de meia, bonecas de lã, roupas de 

bonecas, bichinhos e bonecas de pano que figuravam como principais recursos lúdicos de 

meus primos e irmãos mais velhos. 

As bonecas artesanais, geralmente fabricadas com restos de lã e de pano, foram os 

principais brinquedos de minha infância, frutos da criatividade de minha avó e de minha 

mãe. Elas funcionavam como instrumentos de brincadeiras em uma época na qual eram 

poucos os recursos para comprar outros artigos lúdicos. Dessa inventividade surgiam 

bonecas mistas, com corpo de tecido e complementos em lã, ou vice-versa. Em conjunto 

com minhas irmãs, elas ganhavam nome, idade, profissão, ou seja, assumiam funções 

diferenciadas de acordo com nossas brincadeiras. Cada modelo era confeccionado com 

restos diferentes, cada tecido compondo uma parte do corpo ou da vestimenta, sendo que 

nunca era produzido um modelo idêntico ao outro, como acontece com as bonecas feitas 

em série. Estas, por sua vez, não faziam muita falta, ao menos para mim, pois já contava 

com sete anos de idade quando ganhei minha primeira boneca industrializada, o que 

demonstra que passei uma boa parte da infância sem a presença das mesmas. Assim, 

quando as recebi, foram inseridas nas brincadeiras da mesma forma que as bonecas de lã e 

de pano. Com o tempo, a situação financeira se tornou melhor e outros brinquedos foram 
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adquiridos por meus pais, mas mesmo assim minha infância aconteceu sem a posse de uma 

Barbie ou protótipo parecido. 

Como acontece com qualquer outro artefato que participa das relações que os humanos 

travam, a boneca de pano foi responsável por evocar memórias antigas, dos tempos de 

infância, não estando apenas presente na minha vida, mas também no cotidiano das 

crianças ao meu redor. Os brinquedos artesanais ainda eram mais fáceis de adquirir e 

menos onerosos, já que familiares e pessoas próximas se empenhavam na fabricação 

destes. 

Apesar de a boneca de pano artesanal fazer parte de minha cultura lúdica1 particular, como 

também foi de muitas outras crianças da minha geração, elas parecem estar desaparecendo 

das mãos das crianças brasileiras. Sua presença, assim como aconteceu na história de 

outros brinquedos, tem sofrido um declínio considerável nas práticas lúdicas 

contemporâneas, um movimento que pode ter como uma de suas explicações a 

industrialização massiva de brinquedos. Isso pode ser visualizado cotidianamente, já que, 

em sua maioria, as crianças têm utilizado cada vez mais objetos confeccionados pelas 

indústrias de brinquedos. 

As experiências com a boneca de pano na minha infância e o fato de, a cada dia, mais 

brinquedos industrializados passarem a fazer parte da cultura lúdica das crianças, provocou 

o desejo de investigar como este objeto resiste até os dias atuais, uma vez que visualizamos 

bonecas de pano em lojas de artesanato e também em variados sites de comercialização na 

internet. Temos como propósito seguir essa discussão especialmente pela perspectiva 

daquelas que confeccionam bonecas de pano na região de Minas Gerais onde residimos, 

colhendo suas narrativas e entendendo que os objetos, no caso, as bonecas de pano, 

também são produto de redes que podem ser narradas (Cukierman, 2000; Spink, 2003). 

                                                 
1  Para Brougère (1998, para. 10), a cultura lúdica é, antes de tudo, um conjunto de procedimentos que 
permitem tornar o jogo possível. Com Bateson e Goffman consideramos efetivamente o jogo como uma 
atividade de segundo grau, isto é, uma atividade que supõe atribuir às significações de vida comum um outro 
sentido, o que remete à idéia de fazer-de-conta, de ruptura com as significações da vida quotidiana. Dispor de 
uma cultura lúdica é dispor de um certo número de referências que permitem interpretar como jogo atividades 
que poderiam não ser vistas como tais por outras pessoas. Assim é que são raras as crianças que se enganam 
quando se trata de discriminar no recreio uma briga de verdade e uma briga de brincadeira. Isso não é fácil 
para os adultos, sobretudo para aqueles que em suas atividades quotidianas se encontram mais afastados das 
crianças. Não dispor dessas referências é não poder brincar. Seria, por exemplo, reagir com socos de verdade a 
um convite para uma briga lúdica. Se o jogo é questão de interpretação, a cultura lúdica fornece referências 
intersubjetivas a essa interpretação, o que não impede evidentemente os erros de interpretação. 
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Assim, a pergunta que move esta pesquisa é: por que as bonecas de pano, produzidas 

artesanalmente, apesar de parecerem estar ‘superadas’ pelas bonecas industrializadas nas 

brincadeiras infantis, permanecem coexistindo a estas na atualidade? Buscando investigar 

essa questão, este trabalho tem como proposta realizar um Estudo Ator-rede, descrevendo a 

rede da boneca de pano, investigando a controvérsia existente no processo de extinção ou 

de manutenção deste objeto nas práticas lúdicas contemporâneas, explorando o contexto de 

uma região específica de Minas Gerais, no caso as cidades de Barbacena, São João del-Rei 

e Antônio Carlos, e as relações que este estabelece com a cultura lúdica e o trabalho de 

artesãs. 

O primeiro capítulo tem como proposta a investigação da boneca de pano no interior de 

uma Psicologia Social, defendendo este objeto como um híbrido sociotécnico, capaz de 

produzir efeitos devido à sua atuação. 

O segundo capítulo discorre sobre o percurso investigativo, bem como sobre instrumentos 

e técnicas utilizadas durante a pesquisa. Com inspiração nos Estudos Ator-rede – 

ferramenta teórico-metodológica eleita para focar a rede e os nós que a compõe – 

mobilizamos a rede da boneca de pano em nossa região, desvelando os elementos 

constituintes dessa rede, e apresentamos quem foram nossos porta-vozes, colhendo suas 

narrativas e cruzando as mesmas com outras já eliciadas em outros contextos. 

O terceiro capítulo encontra-se subdividido em três seções que tratam dos dados 

encontrados durante o processo descrito anteriormente. A primeira seção fala sobre o 

encontro da boneca de pano com a literatura e o artesanato. A segunda parte traz as 

narrativas de um grupo de mulheres aprendizes de técnicas de produção de boneca de 

pano, sustentado por uma Instituição. A terceira ilustra, por meio da narrativa, a boneca de 

pano como mobilizadora de transformações em mulheres que estiveram envolvidas na 

fabricação desses protótipos ao menos em algum momento de suas vidas. 

Com este trabalho, buscamos refletir sobre um possível resgate da boneca de pano nas 

práticas lúdicas contemporâneas no contexto mineiro, acompanhando e descrevendo o 

trabalho dos artesãos, cuja tendência é migrar para outros tipos de artesanato. Buscamos 

também contribuir para a produção de conhecimento acerca deste objeto, bem como suas 

técnicas de fabricação ainda existentes em um cenário que aponta para um processo de 

extinção das atividades e das práticas sociais tradicionais. 
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CAPÍTULO  I 

A BONECA DE PANO COMO OBJETO DE ESTUDO DENTRO DA 

PSICOLOGIA SOCIAL  

Desde meus primeiros contatos com o estudo dos objetos lúdicos, durante minha vivência 

como aluna pesquisadora de Iniciação Científica enquanto me graduava em Psicologia, 

passei a perceber o quanto nossas ações estão vinculadas à materialidade dos objetos que 

nos cercam. Naquele período, acompanhamos a manutenção e sobrevivência de dois 

objetos lúdicos artesanais a partir de um referencial teórico-metodológico conhecido como 

Teoria Ator-rede, que tem como proposta aceitar que objetos e fatos são tão passíveis de 

investigação nas ciências sociais quanto são os humanos (Latour, 2001). 

A partir dessa perspectiva, a Psicologia deixa de ser apenas aquela disciplina que lida 

exclusivamente com os fenômenos humanos, tomando um caráter que faz dela um tipo de 

saber e prática constituída pela inserção de elementos materiais e sociais, possuidores de 

agência e produtores de efeitos que são, portanto, passíveis de serem investigados de 

maneira simétrica aos homens no interior das ciências sociais (Tsallis, Ferreira, Moraes & 

Arendt, 2006; Latour, 2001; Mol, 2007). Para Latour (2001), coisas, humanos, fatos e 

objetos são construídos de maneira recíproca, devido à troca de propriedades que ocorre 

durante as relações que travam entre si. Dessa forma, surgiu nosso interesse em 

acompanhar o movimento de um objeto bastante significativo para boa parte de crianças de 

várias gerações: a boneca de pano. Com base nos Estudos Ator-rede, buscamos focalizar a 

boneca de pano e seu processo de feitura sob o olhar de tal perspectiva, já que é um objeto 

que tanto permite brincadeiras quanto evoca lembranças dos fabricantes e brincantes, 

produzindo, portanto efeitos. 

Possuindo caráter relativamente recente, tal perspectiva encontra embasamento na 

reivindicação de Latour, quando defende ser preciso definir uma política das coisas 

(Latour, 1994b como citado em Queiroz e Melo, 2007), uma vez que não é mais aceitável 

que fatos e homens existam isoladamente sem que necessitem da atuação de outros 

elementos da rede. É certo que muitas vezes deixamos os elementos materiais em segundo 

plano sem avaliar que somos frutos de nossas relações, não só com outros humanos, mas 

também das ligações estabelecidas com os agentes não humanos. Estes últimos são 
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entidades como coisas, objetos, fatos, técnicas e ferramentas que estão o tempo todo 

mediando nossas relações, interferindo em nossas ações e comportamentos (Latour, 2001). 

Um brinquedo, uma técnica, uma ferramenta ou um objeto qualquer pode se tornar um 

mediador para uma ação, sendo este, na perspectiva da Teoria Ator-rede, (...) uma ocasião 

ou oportunidade para ação (Pereira, 2010, p. 208), permitindo que ações e efeitos sejam 

produzidos. 

Os não humanos estão presentes em nosso cotidiano, no trabalho, nas horas de lazer, de 

estudo, brincadeiras, etc., sendo, portanto, fabricações híbridas que mesclam socialidade e 

materialidade (Law & Mol, 1995) e que tanto afetam quanto sofrem transformações. Do 

cruzamento entre humanos e não humanos surgem os chamados híbridos sociotécnicos, ou 

seja, entes mestiços de socialidade e materialidade (Latour, 2002; Mol, 2007). Assim, 

práticas, saberes, fatos e coisas, de tanto serem misturados tornaram-se hibridizados, 

produzidos ao longo do tempo e caracterizados pela tensão de ausências e presenças de 

elementos que mesclam características sociais e materiais (Latour, 2001). Cada vez que um 

objeto é produzido artesanalmente estão presentes aqueles que fizeram aquela prática ser 

transmitida e traduzida ao longo de sua evolução. As técnicas repassadas não são apenas 

herdadas de maneira passiva, mas sim, são traduzidas, assumindo as características da 

subjetividade daqueles que recebem e fabricam novos objetos (Latour, 2001, pp. 217-218): 

(...) um novo híbrido que transfere atos passados para o presente, permitindo a 
seus muitos investidores desaparecer sem deixar de estar presentes. Semelhantes 
desvios subvertem a ordem do tempo e espaço - num minuto, posso mobilizar 
forças postas em movimento há centenas ou milhões de anos em plagas 
longínquas. (...) as técnicas agem como alteradores de formas, moldando um 
guarda a partir de um barril de concreto úmido ou concedendo a um policial a 
permanência e a obstinação de uma pedra. A ordenação relativa de presença e 
ausência é redistribuída – todo instante encontramos centenas e mesmo milhares 
de construtores ausentes, distanciados no tempo e no espaço, mas ainda assim 
simultaneamente ativos e presentes. Ao longo desses desvios, por fim, a ordem 
política é subvertida, pois confio em inúmeras ações delegadas que, por si 
próprias, me induzem a fazer coisas em lugar de outros que já não se encontram 
aqui e dos quais não posso sequer retraçar o curso da existência. 

Como qualquer outro objeto, a fabricação de bonecas de pano realizada pelas fabricantes 

funciona da maneira descrita na citação acima, ou seja, ao mesmo tempo em que a artesã 

está construindo um objeto no momento presente, a ação praticada carrega em si as 

técnicas que passaram por gerações e locais distintos. Deste modo, as técnicas envolvidas 

no processo de feitura assumem características herdadas de antigos procedimentos, sendo 

incutidos materiais e/ou ações contemporâneas. Tsallis et al. (2006), com base em Latour, 
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também relatam a existência da conectividade entre práticas e técnicas passadas e que se 

tornam materializadas no presente em objetos e técnicas: 

As coisas, os objetos nunca são objetivos ou neutros – eles trazem consigo o 
trabalho no tempo de todos os ausentes que participaram na produção daquele 
objeto. Segundo essa abordagem, diariamente encontramos inúmeros objetos 
cujos fabricantes ausentes, embora remontando no tempo e no espaço, estão, 
entretanto, ativos e presentes nestes objetos fabricados, que não deixam de 
exercer suas funções de atores (p. 61). 

Podemos entender, portanto, que os artefatos fabricados pelo humano não são apenas 

dotados de materialidade no seu processo de feitura, uma vez que recebem também nessa 

fabricação a inscrição das formas pelas quais são ou foram utilizados em cada grupo 

(Latour, 2001; Doménech, Iñiguez & Tirado, 2003). Somos cotidianamente e 

constantemente afetados e mediados por objetos, que surgiram após inúmeras combinações 

de atores ao longo do tempo e do espaço, a quem delegamos nossas ações (Latour, 2001; 

Mol, 2007). 

A boneca de pano: um híbrido sociotécnico 

As práticas artesanais desenvolvidas pelos artesãos, segundo a Teoria Ator-rede, podem ser 

consideradas fabricações sociotécnicas, ou seja, técnicas que são traduzidas para servirem 

a algum propósito (Latour, 2001). Para Law (1997), traduzir significa modificar, 

transportar, formar vínculos que não estavam presentes, para que um fato seja mais bem 

compreendido ou utilizado. Cada vez que um fato ou objeto é transportado ele se modifica, 

assumindo novas características. Porém, o fato traduzido mantém algo que, ao ser 

comparado com o projeto inicial, é reconhecido. 

As redes sociotécnicas, nas quais acontece o processo de tradução, misturam agentes que, 

performados2, são traduzidos pelas articulações com os actantes3 dispostos na rede. O 

                                                 
2  A realidade performada, ou seja, vinculada, associada temporariamente, é que é importante para os 
Estudos Ator-rede. Não existe uma ciência pronta, definitiva, mas sim, movimentos e conexões que 
promovem a existência de um fenômeno. Os fatos estão unidos por certa durabilidade e também por uma 
dose de fragilidade, contribuindo para deixar as redes com característica de flexibilidade. A performatividade 
leva em conta as conexões que estão estabelecidas, as relações que são criadas entre homens e actantes não 
humanos. As relações são performadas, ou seja, assumem características de acordo com os vínculos e 
associações que estabelecem. Em outra ocasião, com outros actantes envolvidos, a realidade poderia se 
apresentar de outra maneira (Spink, 2009). 
3  Latour (1994b) acredita que o termo actante seja mais adequado do que ator, pois permite ampliar a 
questão social a todos os seres que interagem numa associação e que intercambiam suas propriedades 
(Latour, 1994c, nota 24 como citado em Queiroz e Melo, 2007, p. 25). 
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resultado das trocas estabelecidas nestas é a emergência dos híbridos sociotécnicos. Estes 

são entidades que misturam propriedades de natureza e cultura (Latour, 1994), sob a 

perspectiva da TAR (Latour 2001, 2002), já que esta permite a articulação de presenças e 

ausências. O autor (2001) comenta que técnicas repassadas ao longo dos anos se tornam 

presentes nos rituais e entre as pessoas responsáveis que, mesmo que silenciosas no 

momento, trazem em si elementos que participam no processo de fabricação dos objetos. 

Os híbridos sociotécnicos (Latour, 2001) se caracterizam por serem humanos e não 

humanos misturados com toda a materialidade e socialidade que nos acompanhou durante 

o nosso desenvolvimento, enquanto humanos. Tais híbridos surgiram pelo processo da 

tradução, processo que Latour considera como um meio de transporte (1994, p. 9), 

permitindo aumentar as chances de sobrevivência de um fato. Os humanos não teriam 

chegado onde estão munidos de uma gama de artefatos tecnológicos se não tivessem aliado 

mais materiais. Todo o aparato material, associado às técnicas sociais, potencializou suas 

possibilidades. 

A boneca de pano é um híbrido sociotécnico emergente das práticas artesanais 

descendentes das trocas que envolveram comunidades, gerações, materiais e 

deslocamentos geográficos. Acompanhar o caminho dos fabricantes emergentes de uma 

prática antiga, muitas vezes recebida e aprendida de seus familiares, e ouvir suas narrativas 

sobre os efeitos que este objeto foi capaz de produzir pode ser um dos caminhos que 

respondam como, por que e para que ainda existem. 

Quando a boneca de pano faz-fazer 

Devido à produção de efeitos que os híbridos sociotécnicos são capazes de promover, as 

ciências sociais não devem privilegiar apenas a parte humana das relações em seus estudos, 

mas também as associações formadas por elementos heterogêneos, uma vez que não 

apenas homens, mas objetos e técnicas também possuem agência (Tsallis et al., 2006). Os 

híbridos sociotécnicos são deslocadores de ação, ou seja, operadores que facilitam a 

produção de efeitos nas redes em que os atores se conectam e permutam propriedades entre 

si (Latour, 2002, p. 31). Esta produção de efeitos caracteriza o que Latour (2002, p. 41) 

chama de faz-fazer, num movimento em que podem participar humanos e não humanos 
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simetricamente. Este fazer-fazer é nomeado por Mol (2007) como performatividade. Nobre 

e Pedro (2010), inspirados nesta última autora, fazem a seguinte leitura sobre esse termo: 

Assim como em Latour, o foco está na cozinha dos fatos, nas mediações, nas 
práticas. Annemarie encontra tal possibilidade no conceito de performance. [As 
performances] sugerem uma realidade que é feita e performada [enacted], e não 
observada. Em lugar de ser vista por uma diversidade de olhos (...) a realidade é 
manipulada por meio de vários instrumentos, no curso de uma série de diferentes 
práticas. Aqui é cortada a bisturi; ali está a ser bombardeada por ultrasons; acolá 
será colocada numa balança e pesada. Mas enquanto parte de actividades tão 
diferentes, o objeto em causa varia de um estádio para o outro. (p. 49). 

Os mesmos autores acrescentam que as performances seriam as traduções da existência, de 

maneira que objetos, técnicas, teriam suas existências modificadas devido às vinculações 

que produzem na rede: 

Instrumentos e práticas acabam por performar as existências dos objetos – de 
diferentes objetos. As técnicas aqui não são neutras, são actantes de uma 
realidade sempre múltipla. Estamos, portanto, diante de uma multiplicidade de 
performances, traduções da existência. Sempre que nos deparamos com uma 
realidade aceita como ‘natural’, podemos rastreá-la como uma produção, um 
efeito de uma cadeia de transformações, de processos de hibridação. Existem 
etapas em que se subtraem elementos e acrescentam-se outros e cada elo segue 
sempre materializado em um mediador. De elo em elo, a realidade é construída 
em camadas. Trata-se de um processo de endurecimento da vida em certezas, as 
quais dependem de todas essas amarrações. (Nobre & Pedro, 2010, p. 49). 

As performances das bonecas de pano, assim como de outros objetos, não são dadas de 

antemão. Foram construídas de maneiras distintas nos contextos em que atuaram devido às 

conexões que foram estabelecidas, momentaneamente, com outras redes ou atores, além da 

materialidade que foi envolvida em suas produções. Foi possível fazer esta constatação não 

apenas por meio do grupo de fabricação de bonecas e das produtoras de bonecas de pano 

autônomas que seguimos em nossa região, mas também na literatura consultada onde a 

boneca de pano figurou4, como em Arruda (2009), Cruz (2009), Sawaia (1995), Canani 

(2008), Chaud e Guimarães (2009) e Silva (2009). 

Na maioria dos trabalhos utilizados como referência foi possível perceber que este tipo de 

empreendimento levou as envolvidas a modificarem algo de suas existências. As mulheres 

do estudo de Sawaia (1995) tiveram a oportunidade de perceber que a fabricação de 

bonecas deu-lhes mais do que uma alternativa para a geração de renda, pois permitiu que 

saíssem de uma posição sofrida e marginalizada para uma atitude mais questionadora e 

ativa frente aos problemas que estavam enfrentando na comunidade e na vida em geral. 

                                                 
4  Ambos os grupos são discutidos especificamente nos capítulos que se seguem. 
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Já o estudo de Cruz (2009) sobre a produção de bonecas de pano realizou uma crítica sobre 

a questão do artesanato enquanto uma atividade majoritariamente relacionada a mulheres. 

A produção de bonecas permitiu àquelas mulheres, que comumente exerciam atividades 

estritamente domésticas, passarem a fazer parte de grupos, resultando numa maior 

socialização para suas experiências. 

As artesãs estudadas por Canani (2008) fizeram de tal ocupação não apenas uma 

alternativa para a geração de recursos para a família, mas como sua principal fonte de 

renda. Anteriormente à produção de bonecas de pano, essas mulheres trabalhavam apenas 

para a obtenção de recursos básicos que garantiam sua sobrevivência. Hoje, ao fazerem 

parte de uma associação que tem como uma de suas estratégias a exportação desse tipo de 

artesanato, também experimentam uma nova forma de vida, onde não só trabalham para 

seu sustento, mas também são reconhecidas socialmente pelo tipo de técnica utilizada e 

pelo produto final de seu trabalho. 

Chaud e Guimarães (2009) flagraram o artesanato modificando as existências de mulheres 

que habitam o cerrado, local onde as práticas artesanais são apontadas como saberes 

próprios do universo feminino. As pesquisadoras entendem que a fabricação da boneca de 

pano demonstrou mais uma vez este objeto como sendo mobilizador e transformador de 

realidades. Uma parte significativa das artesãs seguidas em nossa região de estudo também 

vivenciou situações extremas, nas quais a fabricação de bonecas produziu diferenças em 

suas condições de vida5. Enfrentaram modificações não apenas na esfera econômica, mas 

também na forma de se reconhecerem perante suas famílias e sociedade. 

Com inspiração em Peter Spink (2003), observamos que os objetos não só contam histórias 

dos povos como também narram as nossas biografias. O autor (2003) chega a tal conclusão 

quando descreve a atuação da boneca contadora de histórias, que é utilizada no Estado do 

Novo México, nos Estados Unidos, para transmitir lendas e fatos acontecidos entre as 

comunidades indígenas da região. Aparentemente é apenas uma boneca de cerâmica, mas 

que guarda em si a história destes povos. O poder de um objeto em servir como fonte 

documental pode ser visualizada no trabalho realizado por Arruda (2009), o qual indica que 

uma pequena população, conhecida como caiçara, tem na fabricação artesanal de bonecas 

de pano sua principal forma de comunicação. 

                                                 
5  Será mais aprofundado nos capítulos que se seguem. 
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As artesãs, que confeccionam as bonecas desde criança, como forma de 
entretenimento, agora fazem da atividade seu ofício, a fim de contribuir com a 
renda familiar. O que elas talvez não percebam é que, ao ensinar a arte de 
geração em geração, a história do caiçara caraguatatubense se preserva, como se 
estivesse escrita em um livro, gravada para sempre nos autos oficiais (Arruda, 
2009, p. 5). 

O trabalho desta autora nos faz refletir que saberes, instrumentos e práticas populares são 

capazes de fazer falar sobre as condições sociais e materiais em que vivem as 

comunidades. Essa observação ganha sustentação nas palavras de Latour (2001), quando 

este aponta que os objetos também podem ser chamados de instituições-objetos, pois 

trazem em si o engendramento de diversas atuações de humanos e não humanos, 

carregando a intencionalidade construída pelas conexões de todos os atores envolvidos na 

trama daquela rede. 

De acordo com Kishimoto (1994) a boneca é uma construção social, que permite ações na 

realidade, levando a comportamentos lúdicos ou a outras ações que a boneca pode convidar 

a fazer. Para essa autora, a boneca se comporta como um objeto que permite flagrar 

múltiplas relações. Especialmente devido à sua configuração antropomórfica, é um dos 

objetos lúdicos mais apreciados e difundidos, sendo um instrumento interessante para 

diversas narrações, pois estabelece redes de conexão com a história da humanidade, com 

seus rituais, folclore, religião e com os saberes próprios da comunidade que dela se 

apropria. Assim, o estudo da boneca de pano ganha relevância no sentido de que ela pode 

servir às explicações da vida cotidiana, às transformações e conflitos vivenciados pelo 

humano, além de revelar o papel atribuído à mulher na sociedade. 

A maioria dos estudos que narram sobre bonecas aponta para uma crítica aos modelos 

industrializados. No entanto, a boneca artesanal não aparece como opção de estudo, uma 

vez que os pesquisadores preferem investigar como os modelos que portam as bonecas 

importadas e industrializadas são apropriados na e pela cultura brasileira (Almeida & 

Herbele, 2006; Caldas-Coulthard & Leeuwen, 2004). Apesar de Kishimoto (1994) ressaltar 

a importância da boneca com sua história e evolução, ainda vemos poucos dados sobre a 

boneca artesanal – especialmente a de pano – como um objeto que carrega histórias de 

múltiplos grupos culturais. Acrescentamos as considerações do folclorista Câmara Cascudo 

(1988) sobre a boneca de pano, na defesa de que esta reflete a cultura brasileira, servindo 

como documento da expressão popular e oferecendo indicadores da condição 

socioeconômica dos brincantes, uma vez que a define como própria do universo lúdico das 

crianças pobres, refletindo a indústria doméstica e tradicional do país, além de estar 
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presente em todo o território nacional. Em estudo recente, Souza (2009) seguiu o histórico 

das bonecas em geral e percebeu que este objeto serviu como narrativa sobre locais e 

comunidades, além de práticas e saberes distintos em épocas e comunidades diversas. 

Em consultas feitas à internet, percebemos a existência de interesse na comunidade em 

geral pelas bonecas de pano. São vários os sites de venda e demonstração de bonecas, 

confeccionadas em diversas regiões do Brasil, materiais e tamanhos. Alguns deles, mesmo 

sem indicar as fontes, tentam de maneira sucinta comentar como o artefato em pano está 

carregado de história. Um fato marcante que envolve a importância da boneca de pano no 

Brasil é a emblemática Emília, personagem de Monteiro Lobato. Essa boneca mobilizou 

crianças e adultos rumo ao universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, contribuindo para a 

adoção de um modelo essencialmente brasileiro. 

Constatamos que a produção acadêmica é escassa sobre os objetos lúdicos de modo geral, 

especialmente aqueles que deveriam narrar sobre os protótipos brasileiros. Nos trabalhos 

que incluem a boneca, como os das autoras Caldas-Coulthard e Leeuwen (2004) e Correa 

(2000), são os modelos industrializados que ganham relevância, enquanto os artesanais 

ficam de fora. Vasconcelos (2003) afirma que, atualmente, os brinquedos artesanais, 

incluindo a boneca, apenas servem como objetos decorativos, não possuindo mais a função 

lúdica que lhes foi conferida na evolução dos brinquedos, tendo como consequência seu 

desaparecimento da cultura lúdica brasileira. 

Em sua evolução, percebemos que eventualmente a boneca saltou de uma rede a outra, em 

alguns momentos deixando de pertencer a uma rede, ou apenas existindo e afetando redes 

simultaneamente. Durante algum tempo foi objeto de rituais, em outros momentos serviu 

como decoração, na função de bibelôs, passando também pela atuação em contextos 

educacionais, para em outro momento ser monopolizado pelas crianças em suas 

brincadeiras (Manson, 2002). 

Segundo Guareschi (2003), Bauer considera que o processo de feitura dos artefatos – e não 

apenas a maneira como são usados – deve ser objeto de atenção dos pesquisadores sociais. 

Por isso, neste trabalho, as atividades de produção são elementos constitutivos e que foram 

levados em conta de maneira especial. Aliás, o processo de fabricação é influenciado pela 

subjetividade daquele que o fabrica, bem como pela negociação com outros actantes, ou 

seja, não só os atos humanos afetam a existência de um objeto, mas também condições de 

mercado, demandas, regras sociais, materiais utilizados, dentre outros elementos que fazem 
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parte das redes. Refletindo um processo já ocorrido anteriormente, a boneca de pano não só 

participa e interfere nos movimentos lúdicos, mas também nas atividades cotidianas de 

mulheres e grupos (Sawaia, 1995). 

Em nossa empreitada, buscamos seguir um objeto e entender o que ela faz-fazer ou faz-

falar (Latour, 2002), ou seja, quais efeitos foram capazes de produzir nas redes em que 

atuou, quais vinculações foram travadas ao longo de sua existência e que concorreram para 

sua emergência e manutenção em nossa cultura. Para Spink (2003) e Cukierman (2000), a 

investigação de um objeto no campo da Psicologia Social é possível, pois qualquer 

elemento pode oferecer narrativas que auxiliem no processo de fabricação de 

conhecimento acerca de um fato. Como dissemos até aqui, fatos e artefatos são construídos 

nas relações entre humanos e não humanos. Por meio da ação dos produtores, estes tentam 

manter a existência da boneca em uma sociedade na qual existem grandes empresas de 

brinquedos, fazendo força para deixar submergir no esquecimento técnicas tradicionais 

como o artesanato. Dessa forma, buscamos fazer um acompanhamento sobre o traçado de 

um objeto que, mesmo diante da interferência de grandes empresas de brinquedos, busca 

manter sua sobrevivência. Esse acompanhamento ganha relevância, pois, para uma 

parcela da sociedade, esse objeto foi e ainda é parte integrante de suas biografias, 

merecendo ser narrada. 

Chaud e Guimarães (2009) afirmam que os saberes populares como os artesanais são 

próprios às cidades de pequeno porte, uma vez que ainda não absorveram as características 

das cidades industriais. Essa afirmação justifica nossa escolha em seguir os fabricantes de 

bonecas de pano nessa região, pois as mesmas são conhecidas pela tradição em confecção 

dos artefatos artesanais. Em lojas de Barbacena, São João del Rei e região próximas as 

estas cidades, são encontrados diversos artigos artesanais produzidos por pessoas que se 

dedicam a esse tipo de trabalho.  

Segundo Santos (2002) os pesquisadores sociais devem seguir o estudo contextualizado, 

local, que seja capaz de produzir e devolver o conhecimento para a comunidade, para dar 

voz às partes que tiveram suas experiências desperdiçadas. Inspirados em Tsallis et al. 

(2006) aceitamos que a alternativa é colher e descrever suas narrativas, bem como seu 

deslocamento na rede para que suas experiências possam então ser incluídas como partes 

integrantes da sociedade e que são responsáveis por contribuir para a fabricação da 

realidade. 
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O estudo de Arruda (2009) acerca da produção artesanal, que indica a importância local de 

técnicas e saberes populares, também manteve como foco principal a boneca de pano e as 

narrativas das artesãs. Para tal autora, a iniciativa de produção de bonecas de pano por 

parte de uma comunidade excluída, no caso a caiçara, serviu como possibilidade de 

comunicação com outras redes, para que assim resgatassem sua importância, trazendo não 

só renda para o sustento da família como também significado para suas experiências. 

Através das narrativas produzidas pelo grupo que Sawaia (1995) investigou, 

compreendemos que a apropriação de uma técnica de produção artesanal serviu para 

resgatar a identidade das mulheres estudadas e de histórias relacionadas às suas biografias. 

Chaud e Guimarães (2009) afirmam que as práticas populares resgatam a identidade 

sociocultural de um povo. Portanto, acreditamos ser importante acompanhar as narrativas 

produzidas pelas fabricantes e entender o que a boneca de pano e seu processo de 

fabricação significam para suas vidas. 

O estudo da boneca de pano em uma disciplina como a Psicologia Social é justificado 

também pelos afetos que tal objeto é capaz de produzir nas vidas das pessoas que as têm 

como elemento constituinte de suas biografias. Acreditamos que o contexto vivenciado 

pelo fabricante interfere diretamente na escolha dos conteúdos importantes na produção de 

seus objetos. Assim, formas, cores e adornos podem sofrer interferências locais e sociais, 

dependendo dos costumes de quem a fabrica. É o que vimos no caso das bonecas caiçaras, 

uma vez que tais objetos refletem nas suas formas e adornos o jeito de viver desta 

comunidade (Arruda, 2009). 

Neste sentido, o presente trabalho busca descrever as transformações e as negociações que 

surgiram quando um híbrido sociotécnico em particular, neste caso a boneca de pano, foi 

eleita como fio condutor para deixar emergir histórias. Propomo-nos a investigar seu 

rastro, buscamos acompanhar seus efeitos, especialmente na perspectiva das fabricantes de 

bonecas de pano, para entendermos o que foi produzido pela ação destes objetos em nossa 

região, escolhida como local de estudo. Seguiremos as controvérsias que sugerem sobre 

sua provável extinção, passando pelas pequenas histórias que narram sobre a vida 

cotidiana, comumente silenciada, tentando, como Latour (2001, p. 205), entender (...) o 

que as coisas nos levam a fazer. Observaremos também quais foram as boas vinculações 

que permitiram sua sobrevivência até os dias atuais, por outro lado, quais as vinculações 

ruins tal objeto travou que podem concorrer para sua extinção nas práticas lúdicas. Para 
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tanto, poderemos flagrar em nosso movimento distintas versões e atuações da boneca, sem, 

porém, perder o foco da tradução – que motivou este trabalho –, pois ela permite que 

práticas e técnicas antigas e atuais sejam materializadas em um mesmo objeto. 
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CAPÍTULO  II 

O PROCESSO INVESTIGATIVO  

Este capítulo trata do percurso de pesquisa, bem como do instrumental utilizado, com 

inspiração metodológica da Teoria Ator-Rede (TAR). Esta nos serviu não só como suporte 

teórico, mas também como ferramenta para compreender a boneca de pano artesanal como 

uma construção híbrida de socialidade e materialidade (Law & Mol, 1995). Além disso, 

podemos visualizar a boneca como um elemento informante da cultura lúdica brasileira, de 

maneira que a seguiremos focando o olhar nas relações que ela estabeleceu com outros 

elementos que foram surgindo nas redes em que atuou. 

A Teoria Ator-Rede surgiu na década de 80 e, por meio dela, entendemos que os 

fenômenos ocorrem em uma lógica de redes, de forma que os elementos trocam 

propriedades e permitem o surgimento dos híbridos. Latour (1994) fala sobre o princípio 

de simetria generalizada, que propõe que as ciências devem estudar simetricamente cada 

ator que esteja deixando rastros e produzindo efeitos nas redes, atribuindo-lhes igual 

atenção. 

A noção de rede se refere às múltiplas conexões que humanos e não humanos travam, 

formando um coletivo de híbridos pela associação de elementos heterogêneos. A rede pode 

ser conhecida através de um conjunto de pequenas histórias de como os elementos que 

estabelecem conexões se reúnem momentaneamente por ambivalências e por oscilações 

(Queiroz e Melo, 2007, p. 91). Uma rede também é vista pela quantidade de nós que a 

compõem, ou seja, pessoas, coisas, objetos, fatos, teorias, falas, proposições contribuem 

para formar sua tessitura. Partindo dessa perspectiva, segundo Queiroz e Melo, qualquer 

elemento que está integrado à rede é considerado um ator, podendo ser então tomado como 

ponto de partida. Deve ser compreendido, mais especificamente, como um actante, pois 

devido à ideia de simetria, qualquer elemento da rede que seja possuidor de agência é 

causador de modificações nas relações que trava com outros. 

Na rede acontece um processo em que humanos e não humanos trocam propriedades, se 

transformando de maneira mútua. Apesar de a boneca de pano ser conhecida desde tempos 

antigos, suas conexões podem ser mapeadas com novos olhares e agenciamentos. Isso 
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porque os atores que participam das relações fazem-fazer novas ações (Latour, 2002), 

concorrendo para que a função lúdica não seja apenas entendida como a única forma de 

atuação da boneca de pano. Essa modificação em sua performance se deve ao processo de 

tradução. Para Law (1997), esta pode também ser uma traição, pois no processo algo é 

perdido, mas outras características são incorporadas, dando lugar a uma nova versão do 

objeto. O termo traição é utilizado por este autor (1997) porque o projeto inicial se 

modifica e não é mais o mesmo, porém, mantém e guarda em si características que 

permitem identificá-lo como tal. Esta noção é fundamental para a TAR e se aplica não só a 

objetos, mas a outras formas de relação, por confronto, complementaridade, negociação e 

troca de propriedades entre as partes que se conectam. 

Devido à complexidade constituinte a qualquer rede, provavelmente não abrangemos toda 

a rede da boneca de pano, de maneira que foi realizado um recorte, focalizando a região em 

que residimos para descrever como a boneca de pano se insere na cultura local, (...) 

fazendo da seleção uma característica necessária de qualquer narrativa (Cukierman, 

2000, p. 15). Dessa forma, tomamos as narrativas daquelas que fabricam este tipo de 

artefato e suas versões sobre a boneca de pano, flagrando a importância da boneca em suas 

biografias. Com esse movimento, temos a intenção de verificar as maneiras pelas quais as 

bonecas de pano resistem diante do processo de industrialização de outros gêneros de 

bonecas, assim como dos brinquedos em geral. Poderemos verificar, por exemplo, se ainda 

são utilizadas enquanto artefatos mediadores de brincadeiras ou e se ocupam outros papéis 

na forma como são utilizadas. Talvez possamos perceber performances variadas, quando as 

bonecas são criadas e manipuladas por seus usuários, cumprindo diferentes objetivos em 

diferentes redes. Se não se prestam mais a ser brinquedos privilegiados de meninas, em que 

redes se encontram? Se não pertencem mais às redes lúdicas infantis, caso este brinquedo 

esteja caindo em desuso, como, por que e para quem são fabricadas? Para acompanhar o 

rastro deste objeto, é relevante descrever quais as interações e associações acontecem 

devido às conexões estabelecidas por estes elementos. 

Para descrever o caminho trilhado pela boneca de pano em nossa região de estudo, 

estivemos inspirados no método cartográfico proposto por Pedro (2010) para nos auxiliar 

em nossa proposta. Tal metodologia implica essencialmente em quatro passos que 

acontecem de maneira simultânea e que servem como direcionadores para que a descrição 

se torne menos distorcida quando o pesquisador mobiliza o mundo (Latour, 2001) e realiza 

o transporte dos dados que foram colhidos da realidade. A mobilização do mundo permite 
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que as informações se tornem móveis, facilmente transportáveis, quando lançamos mão da 

utilização de instrumentos que nos servem como facilitadores em nosso deslocamento na 

rede, sendo esta entendida por Latour e Woolgar (1997) e Latour (2001) como uma fase ou 

princípio que acontece quando buscamos dados no exterior, com o uso de instrumentos e 

de ferramentas de mobilização. Traduz a ida a campo, de onde são transportados os dados 

relevantes para que possamos combinar com outros. Dessa forma, quando investigamos, 

quando vamos a campo ou quando acessamos documentos e textos e os transportamos, 

estamos mobilizando a realidade. Nesta fase, já estamos fazendo um trabalho de tradução, 

pois cada vez que um fato é deslocado algo dele se modifica, mantendo outras 

características. A realidade também vai ser modificada, uma vez que ela é construída e 

qualquer ação produzida pelos elementos que a compõem pode transformá-la (Mol, 2007). 

A rede da boneca de pano, assim como qualquer outra, é composta por elementos 

heterogêneos. Agencia em si um emaranhado de conexões que permite a permanência 

deste objeto em alguns contextos, como o lúdico, por exemplo. É conectada, vascularizada 

com nós que se liga a outras redes, tecendo uma rede e simultaneamente pertencendo a 

outras. Assim, a rede da boneca de pano possui brincantes, fabricantes, materiais, regras, 

mercado, narrativas entre outros elementos que permitem sua existência. Os elementos 

constituintes vão realizando trocas, podendo permitir o surgimento de novos híbridos 

sociotécnicos formados a partir da relação, fortalecendo a estabilidade da rede ou forçando 

sua extinção. 

Para que seja possível entender a rede, é preciso acompanhar os agentes, seguir as 

narrativas eliciadas por seus componentes, entender o que os objetos fazem fazer (Latour, 

2002) e descrever o que foi encontrado. Dessa forma, o método cartográfico (Pedro, 2010), 

que foi inspirado no sistema circulatório dos fatos científicos de Latour (2001), nos ajuda a 

descrever os caminhos e atores encontrados na rede da boneca de pano. A descrição é um 

procedimento utilizado nos Estudos Ator-Rede para flagrar as traduções e movimentos que 

agitam a rede (Latour, 2008). Para Tsallis et al. (2006), o pesquisador que tem a Teoria 

Ator-Rede como operador deve se preocupar mais com as descrições do que promover 

críticas acerca dos atores e fatos que segue. 

O primeiro passo que compõe o método cartográfico (Pedro, 2010) orienta o pesquisador a 

buscar formas de entrar na rede, ou seja, encontrando uma porta de entrada (p. 90). 

Acontece no início de qualquer trabalho de pesquisa e consiste na busca por alternativas e 
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estratégias que permitam a abertura da rede. Desta forma, alianças e negociações devem 

ser firmadas e conquistadas pelo investigador quando este dá entrada na rede e devem ser 

mantidas ou renegociadas para que ele se porte como mais um nó na rede que estuda. Para 

Latour (2001), são as alianças que permitem o deslocamento dos pesquisadores na rede, 

para que os fatos sejam mais bem compreendidos e descritos. 

O segundo passo consiste na identificação daqueles que falam pela rede, ou seja, encontrar 

quem são os porta-vozes (Pedro, 2010, p. 90; grifo nosso) responsáveis por narrar sobre o 

objeto de estudo. Logo após, atuando como terceiro passo, listamos a importância de 

recorrer aos dispositivos de inscrição (p. 90; grifo nosso), ou seja, acessar documentos que 

servem para iluminar as conexões e agenciamentos dos híbridos sociotécnicos que 

seguimos. O último passo, ainda segundo Pedro (2010), consiste no mapeamento das 

associações, quando investigamos as conexões estabelecidas pelo objeto, sejam elas boas 

ou ruins, que vão denunciar a sobrevivência ou extinção de nosso objeto de estudo6. 

Em nosso caso, as artesãs fabricantes de bonecas de pano foram os nossos porta-vozes 

privilegiados para fazer falar sobre o status deste objeto na contemporaneidade (Latour, 

2002). Coletamos suas narrativas e cruzamos suas falas com o objetivo de entender como o 

objeto pesquisado lhes suscita ações em sua trajetória. Além dessas, escolhemos seguir 

outras narrativas, como por exemplo, a boneca de pano Emília, de Monteiro Lobato. Esse 

movimento nos vinculou a contextos não previstos antes de iniciar essa empreitada, uma 

vez que esbarramos no material contido na literatura. 

As conexões da rede da boneca de pano em uma região de Minas 

Gerais 

Entrando na rede 

A entrada na rede da boneca de pano em uma região de Minas Gerais aconteceu ao mesmo 

tempo em que tivemos o trabalho de acessar os dispositivos de inscrição (Pedro, 2010, p. 

90) que estiveram dispostos em documentos escritos, através dos quais foi possível ter 

contato com contextos em que as bonecas de pano são ou foram atuantes de alguma forma 

ou em algum momento. Em documentos acadêmicos, alguns estudos sobre a boneca se 

                                                 
6  A segunda parte deste capítulo descreve como o campo da boneca de pano em nossa região foi 
operado pelo método cartográfico. 
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detêm nas chamadas ‘bonecas da moda’, as Barbies e Susies, mas são poucos trabalhos 

encontrados sobre as bonecas de pano, embora em sites da internet perceba-se uma 

atividade expressiva em torno da fabricação da boneca artesanal de pano7. 

Inicialmente, a questão primordial era a definição de quem seriam os principais porta-

vozes desta pesquisa, ou seja, quem deveria seguir e escutar para configurar uma descrição 

da rede, quais os nós e vínculos deveria ser desvelado para visualizar a rede das bonecas na 

região de pesquisa, além de investigar como se dava a atuação dessas bonecas, como, para 

que e por que estão sendo fabricadas. Quando este estudo foi apresentado à banca 

avaliadora do exame de Qualificação, foi sugerido pelos avaliadores que a narrativa dos 

produtores fosse um dado mais presente, bem como a identificação dos locais onde ocorria 

a presença desses objetos, uma vez que estes poderiam explicar o porquê dessas bonecas 

ainda existirem, se as mesmas tendiam a desaparecer da cultura lúdica local ou se 

encontraríamos novas maneiras para elas continuarem existindo. 

Para abordar os fabricantes de bonecas de pano, elegi como foco inicial um grupo que 

fosse possível de ser acessado no percurso da pesquisa, entendendo que essas pessoas 

seriam, ao mesmo tempo, porta-vozes e coautoras do meu trabalho. Assim, observações e 

entrevistas seriam necessárias para que fosse construído o conhecimento sobre o assunto, 

uma vez que questões como a importância deste objeto nas biografias de seus produtores 

não constavam do material encontrado na nossa revisão de literatura. Entendemos que a 

forma mais adequada para este propósito seria buscar a aproximação daqueles que 

vivenciaram algum fato relacionado com o objeto, ouvindo suas próprias narrativas. 

Eventualmente, em um Estudo Ator-Rede, o pesquisador se vale de pequenas unidades 

individuais para formar uma narrativa maior sem pretender a generalização, ou o 

fechamento de verdades únicas sobre um processo, mas oferecendo a possibilidade de 

novos questionamentos e versões nas várias vozes que compõem uma discussão 

(Jovchelovitch & Bauer, 2002). No caso, a narrativa nos pareceu instrumento relevante 

para mobilizar a rede da boneca de pano e, assim, buscar respostas para sua presença no 

cotidiano de pessoas e grupos nos dias atuais. 

O movimento de acompanhar e descrever uma rede levou-me a tomar as narrativas como 

uma forma de mobilizar e transportar a realidade, dando visibilidade aos atores que 

                                                 
7  Há sites especializados em vendas de bonecas de pano, como Boneca de pano (2012), Toy 
Magazine (2012) e Graça de Bonecas (2012). 
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comumente se encontram invisibilizados na literatura acadêmica, conforme apontado por 

Santos (2002) em sua sociologia das ausências. Este autor acusa a ciência social de 

funcionar, na atualidade, como operadora do processo que ele chama de fabricação de não 

existências ou ausências, que acontece sempre que uma dada entidade é desqualificada e 

tornada invisível, ininteligível ou descartável de um modo irreversível (p. 246). Isso faz 

com que a atuação de vida dos pequenos grupos se torne fragilizada, com fracas conexões, 

correndo o risco de deixarem de existir. Santos defende que a sociedade tem promovido 

variados modos de não existência, resultantes de processos em que indivíduos e grupos não 

se enquadram nas lógicas político-econômicas e sociais consideradas como verdadeiras, 

produtivas, importantes, científicas, globalizadas, como têm sido consideradas as formas 

de produção sustentadas pelo capitalismo. De tal modo, o autor inclui que atividades 

alternativas, como são as artesanais e seus produtores, tem sofrido pressão para que se 

tornem ausentes. Aponta ainda que tal pressão é exercida especialmente pelo trabalho da 

sociedade e das ciências, concorrendo para que a existência de minorias sociais se torne 

sufocada, abandonada e desqualificada. 

A alternativa sugerida por Santos (2002) para contrariar as produções de não existência 

seria a sociologia das ausências, ou seja, um modo de investigação em que pretende 

transformar objectos impossíveis em possíveis e com base neles transformar as ausências 

em presenças (p. 246). Isso garantiria um aproveitamento das capacidades e habilidades 

dos ‘ausentes’, uma vez que, a sociologia das ausências trabalharia no sentido de expandir 

o presente, evitando que a experiência dos ‘ausentes’ fosse desperdiçada. 

Na tarefa de entender como a articulação entre artesãs e bonecas de pano podem 

potencializar a existência de um fenômeno, consideramos que a sociologia da tradução – 

como Callon, Mattedi, Grisotti, Spiess e Bennertz (2009) preferem chamar os Estudos 

Ator-Rede – e a sociologia das ausências defendida por Santos (2002) são capazes de 

conversar entre si e, assim, com o auxílio de ambas, propormos alternativas para 

acompanhar aqueles que têm sido excluídos dos ‘grandes’ estudos. Essa parceria é 

interessante no sentido de que, assim como a Teoria Ator-Rede nega atribuir divisões aos 

objetos de estudos, a sociologia das ausências surge como alternativa para romper com as 

divisões sociais vivenciadas no cotidiano das sociedades. 
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Encontrando os porta-vozes 

Inicialmente, debrucei-me sobre a tarefa de localizar os produtores de bonecas de pano, 

além de identificar quais seriam os locais de concentração e fabricação de seus trabalhos. 

Enquanto fazia o estudo e demarcação da metodologia e referencial teórico, percebi que 

não era tarefa tão fácil encontrar fabricantes de bonecas de pano. Tal fato foi observado 

quando, ao procurar as bonecas em lojas de artesanato, estas não se mostravam tão 

frequentes quanto havia imaginado durante o momento em que construía meu projeto. Na 

maioria das vezes em que eram visualizadas nas lojas, descobrimos que a origem de sua 

produção era em outros estados, sendo trazidas para comercialização na região de 

Barbacena e São João del Rei. Acrescente-se a este dado o fato de que estes objetos são 

expostos em sites na internet através dos quais se realizam transações de venda e troca de 

informações sobre modos de produção desse artefato. Dessa forma, busquei mapear a 

atuação da boneca de pano em Barbacena e São João del Rei, utilizando a própria internet 

para fazer contatos com pessoas que estavam envolvidas com artesanato, interrogando-as 

sobre seu conhecimento acerca de pessoas que produziam bonecas de pano. 

Movimento semelhante ao nosso foi identificado no texto Bem vindo ao mundo da 

controvérsia, em que Abramovay (2007) se refere à descrição da metodologia na prática de 

investigação de uma controvérsia na formação de engenheiros, em uma importante escola 

de Paris. O autor descreve um curso ministrado por Latour em que os alunos são orientados 

a seguir a rede de uma controvérsia, de maneira que esse trabalho deveria levar em conta 

qualquer dado que contribuísse para elucidar o problema, incluindo, na investigação, tanto 

fontes científicas como jornais ou revistas não especializadas. Ou seja, deveria levar em 

conta fatos já descritos por outros cientistas, mas também aqueles expressos na mídia, na 

política ou em qualquer local, buscando subsídios para compor informações sobre 

determinado tema. É o trabalho de um pesquisador que leva em conta o princípio da 

simetria, considerando como relevantes os fatos produzidos por todos os actantes que 

estejam vinculados àquela rede. 

Apenas uma das respostas ao levantamento feito na internet se mostrou relevante, pois a 

informação cedida foi responsável pela maioria dos contatos que realizei a partir de então. 

Tal contato, que também trabalha como artesã, trouxe ao meu conhecimento que havia um 

local numa escola federal da cidade de Barbacena, onde várias pessoas se dedicavam a 

produzir artesanato de maneira geral, além de promoverem cursos sobre esse tipo de 
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prática, inclusive na produção de bonecas. Esta pessoa disponibilizou-se para me 

acompanhar em uma visita ao local, a fim de encontrar aquelas que possivelmente 

formariam uma das redes de produção das bonecas de pano. 

O trabalho de pesquisa envolve a formação de alianças que são necessárias para facilitar o 

fluxo das informações e o deslocamento do pesquisador no campo de controvérsia (Latour, 

2001; Pedro, 2010). As conexões existem na rede, mas, a todo o momento, pode ser 

necessário fabricar novas amarrações para que o deslocamento pela rede seja possível. 

Entramos na rede da boneca de pano, porém, a construção de alianças e parcerias 

estabelecidas por nós resultou na criação de novos elos na rede, como por exemplo, a 

nossa introdução em um grupo de fabricação de bonecas de pano, bem como o 

conhecimento de uma associação de artesãos que incluíam fabricantes dessas bonecas. 

Tais alianças, formadas no decorrer da pesquisa, serviram como facilitadoras do processo 

de aceitação no grupo e entre as artesãs. Latour (2001) fala que a formação de aliados e 

alianças é uma das práticas do pesquisador que permite abrir portas para que sejam 

realizados contatos, formando mais vínculos que farão diferença para descrever as 

associações presentes na rede. 

Seguindo um grupo de artesãs: a Economia Solidária servindo 

como sustentação da rede de boneca de pano 

O encontro com o grupo proposto pela pessoa que encontramos através da rede social não 

aconteceu exatamente como imaginávamos, já que, ao chegar ao local, o mesmo 

encontrava-se fechado. No entanto, obtivemos a informação de que havia na Secretaria de 

Agricultura de Barbacena um registro no qual os artesãos anotavam dados e produtos que 

fabricavam. O informante acrescentou ainda que tais documentos poderiam ser facilmente 

e livremente consultados. 

Deparei-me, neste momento, com um dos movimentos que parece contribuir para sustentar 

as práticas de artesanato na região de Barbacena: a Economia Solidária. Para entender 

melhor essa prática, que se mostrou presente nas falas da maioria das pessoas questionadas 

– já que as entrevistadas pareciam ter noções relevantes sobre o assunto –, procurei 

informações no site do Ministério do Trabalho e Emprego (2011). 
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A Economia Solidária como um nó da rede 

A Economia Solidária é um movimento alternativo de produção de bens e geração de renda 

que busca o desenvolvimento sustentável. Nas palavras de Paul Singer, professor de 

Psicologia Social da USP e vinculado à Secretaria Nacional de Economia Solidária, esse 

tipo de atividade pode ser definido como um modo de produção que se caracteriza pela 

igualdade. Pela igualdade de direitos, os meios de produção são de posse coletiva dos que 

trabalham com eles – essa é a característica central (Singer, 2008, p. 289). Assim, tudo 

que é produzido é de ganho coletivo, ou seja, todos trabalham para que todas as 

especialidades dos artesãos que compõem aquela rede se tornem produtos 

comercializáveis. 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (2011), tal movimento é pautado por quatro 

pilares fundantes que englobam ações de autogestão, cooperação, solidariedade e 

envolvem uma dimensão econômica. A cooperação deve ocorrer em detrimento da 

autoridade, ou seja, dá-se pela presença de interesses comuns entre os cooperados, 

participação coletiva nos bens e nos resultados. As ações dos envolvidos devem se pautar 

pela simetria, ou seja, o produto social e material deve ser dividido entre todos aqueles que 

estiveram envolvidos na ação. Por sua vez, a autogestão deve caracterizar a ação dos atores 

participantes da associação, podendo haver, dependendo da quantidade de associados, 

eleições para presidentes, tesoureiros, dentre outros cargos, além de apoio externo. Porém, 

essa condição não pode substituir a decisão e o poder dos associados. As decisões devem 

ser coletivas, construídas de acordo com o objetivo em comum do grupo. 

Em relação à dimensão econômica, devem ser levados em conta aspectos socioculturais e 

ambientais que permeiam aqueles que participam da iniciativa e podem interferir na 

produção dos bens. Geralmente, os produtos artesanais são resultados dos recursos 

materiais que se encontram dispostos na região em que o artesão reside. 

Por último, uma das principais orientações do grupo deve ser pautada pela solidariedade. 

Singer (2003) comenta que a solidariedade deve funcionar de forma simétrica, afetando a 

distribuição dos resultados, a capacitação dos envolvidos, o compromisso com o meio 

ambiente saudável, a preocupação com trabalhadores e consumidores e o respeito ao 

trabalho realizado pelos envolvidos8. 

                                                 
8  Ver mais em Ministério do Trabalho e Emprego (2011). 
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Em Barbacena, encontramos em funcionamento o Centro de Referência em Economia 

Popular Solidária - CREPSOL. Essa associação, como é chamada pelos seus membros, é 

responsável por movimentar a Economia Solidária na cidade. Ela agencia cursos tanto para 

capacitação dos associados quanto para a população em geral, primando pela gratuidade na 

promoção desses, além de favorecer a participação dos seus associados em feiras 

municipais, fóruns, congressos estaduais e nacionais. Seus documentos oficiais são 

conservados na Secretaria de Agricultura, órgão vinculado à prefeitura desta cidade, 

porém, os cursos funcionam em local cedido pela escola agrícola federal, formando 

assim uma parceria que arrola outros agentes, como um local para exposição e venda 

permanente e outro para exposição e comercialização periódica das fabricações dos 

artesãos associados. 

Existe um ponto permanente de vendas que funciona no centro da cidade, em espaço 

cedido pela Prefeitura, exatamente no coreto da praça principal, onde são expostas e 

comercializadas as produções dos artesãos que se revezam no atendimento ao público 

durante o decorrer de toda a semana. Aos sábados, na mesma praça, são instaladas barracas 

que servem para expor e vender os produtos dos artesãos associados. Além disso, em 

eventos comemorativos da cidade, como exposições agropecuárias, Festival da Loucura9, 

Festa das Rosas10, entre outros, os mesmos recebem da Prefeitura um ponto estratégico 

para que sejam expostos os produtos e realizadas as vendas. 

Conforme orienta o método cartográfico proposto por Pedro (2010), desde o início de 

nosso processo buscamos fabricar alianças que foram estabelecidas quando delimitamos 

nosso campo de pesquisa. Selecionamos locais, colaboradores e dispositivos de inscrição 

que poderiam nos auxiliar nesta empreitada. Peter Spink (2003) discorre sobre a 

importância de se definir o que é o campo de pesquisa de um psicólogo social, afirmando 

que o campo não é apenas aquele local delimitado física e geograficamente, mas sim, 

aquele no qual se encontra um determinado assunto. Significa dizer que, ao pensarmos 

sobre um determinado assunto, já estamos nos inserindo em seu campo de atuação. 

                                                 
9  Segundo Prefeitura de Barbacena (2011), o Festival da Loucura teve sua 1ª edição em 2006, com o 
objetivo de celebrar a Psiquiatria no Brasil e, mais especificamente, desmitificar a loucura na cidade 
conhecida como “Cidade dos loucos”, uma vez que manteve durante anos um dos principais hospitais 
colônias de tratamento para a loucura. Com 5 edições já ocorridas, o evento é promovido pela Empresa 
Municipal de Turismo da cidade (Cenatur), com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde e da Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). 
10  A Festa das Rosas é um dos principais eventos do calendário de Barbacena, na qual são expostas 
flores e rosas produzidas na região, além de se caracterizar como um importante polo de comercialização dos 
produtos artesanais fabricados por artesãos da Região (Prefeitura de Barbacena, 2011). 
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Cukierman (2000) nos ajuda a entender que os objetos estão alocados em um contexto 

onde o pesquisador, estando também inserido no mesmo, vai ser capaz de coletar uma 

multiplicidade de histórias. Assim, uma parte relevante de nossas informações foi obtida 

em postos de vendas, em locais de produção, principalmente pelas narrativas eliciadas 

pelas artesãs e em documentos veiculados por outros colaboradores. 

Assim como a entrada de qualquer ator na rede, a inserção do pesquisador no campo de 

pesquisa também provoca muitas agências. Acaba por redefinir novas conexões, 

renegociando interações com os elementos que já faziam parte e trazendo outros para tecer 

a rede. Porém, o campo não precisa ser exclusivamente o da interação com as pessoas, no 

contato concreto e em local físico, mas principalmente no envolvimento do pesquisador 

com o assunto que provocou a pesquisa, onde já se inseriu desde quando iniciaram seus 

primeiros interesses pelo tema (Spink, 2003). Ao acompanhar um fato, o pesquisador se 

depara com uma multiplicidade de campos que podem estar implicados em apenas um 

objeto. No caso, seguir a boneca de pano trouxe outras histórias e atores não relacionados 

anteriormente à pesquisa. 

De grupo em grupo, de rede em rede: buscando as narrativas para a 

boneca de pano 

Investigar o rastro da boneca de pano em três cidades de Minas Gerais nos levou a 

identificar atuação de três tipos de fabricantes de bonecas de pano. O primeiro tipo se 

caracteriza pelas fabricantes de bonecas de pano que desempenhavam as funções de 

fabricação e comercialização de maneira autônoma. Do contato com o segundo tipo foi 

possível conhecer as artesãs que trabalhavam conectadas em associações. Outro tipo foi o 

grupo de fabricação de bonecas de pano tutelado por uma Instituição. A descrição de nosso 

movimento investigativo mostra que ambos os tipos de artesãs foram conhecidas devido às 

vinculações que foram sendo estabelecidas no decorrer da pesquisa, ou seja, uma artesã foi 

nos ligando à outra, permitindo que fosse mapeada a rede sociotécnica11 da boneca de pano 

nesta região. 

O contato que permitiu alcançar o maior número de aliados foi realizado inicialmente com 

a funcionária da Secretaria da Agricultura de Barbacena, que nos ligou à sede deste 

                                                 
11  Comentado na Introdução deste trabalho. 
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estabelecimento, onde foi possível ter acesso ao registro com os dados dos artesãos da 

região. Os documentos estavam dispostos em três pastas de cor parda, nas quais os artesãos 

deveriam dispor informações em fichas com nome completo, endereço residencial, 

comercial e eletrônico. Após essas informações, eles deveriam descrever quais produtos 

comercializavam. Essas informações iam desde produtos comestíveis (como tortas, pães e 

geléias), passando por produtos de vestuário (como roupas de tricô, crochê, customizadas), 

também produtos de cama, mesa e cozinha, além de descrições de produção de artigos em 

couro. Os registros catalogavam aproximadamente 150 artesãos na região de Barbacena, 

dentre os quais apenas 17 integrantes declaravam produzir bonecas de pano. 

Dessa forma, obtive acesso aos endereços, telefones e e-mails daqueles fabricantes de 

bonecas. Logo após a fase de seleção dos meus prováveis informantes, passei a contatá-los, 

inicialmente por telefone, explicando os motivos da pesquisa e marcando encontro para o 

dia mais adequado ao artesão que consentisse em participar. O local de entrevista ficava 

por conta da escolha do participante, apesar de que, quando perguntavam a mim qual seria 

o local de minha preferência, respondia que seria melhor que fosse realizado onde 

acontecia a fabricação das bonecas, por ser um lugar de acesso costumeiro às fabricantes e 

por este eliciar as narrativas sobre o objeto e seus processos de feitura. 

A partir daquele universo de contatos dispostos nos registros da Secretaria de Agricultura 

foram realizados contatos telefônicos que resultaram em situações variadas. Em uma delas 

não foi possível concretizar o encontro com uma das contatadas, mesmo com a remarcação 

da visita por duas vezes, pois seus horários estavam tomados por outras atividades, apesar 

de a mesma ter demonstrado interesse em participar. Outros cinco contatos informaram 

nunca ter fabricado bonecas de pano ou disseram ter parado já havia algum tempo e não 

possuíam interesse em participar de nossa investigação. Uma pessoa não atendeu às 

tentativas de contato e, para outra, o número de telefone não conferia, pois foi informado, 

durante a tentativa de contato, que o número pertencia à outra pessoa. Outra artesã da lista 

informou não querer participar da pesquisa, sem apresentar maiores motivos. Dois contatos 

fabricavam apenas bonecas de lã, versão que não foi incluída na pesquisa. 

Em São João del Rei, por meio de contatos informais, informaram-me sobre a existência de 

duas artesãs de bonecas. Após contato telefônico, a primeira foi encontrada e foi possível 

realizar encontro para entrevista. Já com a segunda, marcamos encontro, porém, quando foi 

realizado um contato para confirmar a entrevista, o telefone não atendeu mais, tornando 
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difícil encontrá-la. Sendo assim, daquele grupo de 17 pessoas que se declaravam ser 

fabricantes de bonecas de pano, apenas seis pessoas foram incluídas na pesquisa. 

Com três artesãs, sendo a primeira de São João del Rei, outra de Barbacena e uma de 

Antônio Carlos, além do contato telefônico e do encontro para coleta de seus depoimentos, 

e por escolha delas também, foi marcado um encontro exploratório, no qual falaram um 

pouco sobre seus trabalhos e levaram fotos sobre os tipos de bonecas que fabricavam. Esse 

movimento também serviu como estratégia para evitar desperdícios de tempo para elas e a 

para a pesquisadora, se fosse o caso de ter que se deslocar até suas residências e seus 

artefatos não pudessem ser incluídos nesta pesquisa, como no caso de produzirem bonecas 

com palha, cerâmica, dentre outras. 

Um pesquisador Ator-Rede deve estar aberto à possibilidade de conexões impensáveis que 

o campo pode trazer a pesquisa, pois contornos de tempo, de conteúdo, não são definidos a 

priori . Uma vez que os objetos de pesquisa recalcitram, podemos dizer que um Estudo 

Ator-Rede acaba por seguir seu próprio rumo. Latour inspirado em Stengers (Arendt, 

2007) fala que os humanos e não humanos recalcitram, ou seja, não se comportam da 

maneira como previsto em um projeto de pesquisa, pois resistem às manipulações do 

pesquisador, o que significa que colocar um projeto em ação, acompanhar a rede e seguir 

seus atores nem sempre acontece de acordo com o que foi pensado a priori. A pesquisa 

acaba por sofrer modificações devido à recalcitrância dos objetos de pesquisa, pois eles nos 

mostram que não há controle, trazendo resultados inesperados, uma vez que suas conexões 

são variadas e apenas seguindo as conexões é possível encontrar aqueles que fazem 

diferença na rede. Pessoas, materiais e situações são responsáveis por demarcar o estudo, e 

não vão se comportar de acordo com as delimitações propostas pelo pesquisador. 

Cabe ressaltarmos que o projeto do estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UFSJ12 (Anexo I), garantindo a conformidade com os princípios éticos de 

pesquisa envolvendo seres humanos delineados pela Resolução n. 196 de 10 de outubro de 

1996 do Conselho Nacional de Saúde13. Foi apresentado às artesãs o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo II), documento que versou sobre os 

                                                 
12  Memorando 013/2012/UFSJ/CEPES. 
13  De acordo com a resolução de janeiro de 1999, proposta pelo Ministério da Saúde, os projetos que 
envolvem seres humanos devem ser submetidos a um Comitê de Ética para aprovação. Em um formulário, o 
pesquisador deve descrever os objetivos e sua metodologia, bem como portar uma cópia do documento que 
será apresentado aos pesquisados para que sejam esclarecidos os possíveis danos causados aos seres 
humanos. 
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objetivos da investigação e da importância da contribuição. A participação da artesã só 

seria incluída na pesquisa caso aceitasse o convite para participar. É importante ressaltar 

que em todos os locais e pessoas visitados por mim, na qualidade de pesquisadora, este 

documento foi apresentado. 

Após a fase de agendamento, iniciei o trabalho das entrevistas propriamente ditas. 

Equipada de caneta, papel, roteiro de entrevista, gravador e filmadora, fui ao encontro dos 

fabricantes de bonecas. Esses recursos foram utilizados como facilitadores na proposta de 

recolher as narrativas, porém, eram empregados desde que a pessoa não se sentisse 

incomodada ou constrangida com os instrumentos de filmagem e gravação de voz. Tanto 

que apenas uma das entrevistadas não aceitou que nosso encontro fosse gravado, pedindo 

que suas informações fossem apenas anotadas, além de solicitar que sua identidade se 

mantivesse em sigilo no relatório da pesquisa. As outras artesãs não só aceitaram participar 

da pesquisa, permitindo gravação com registros de imagem e som, como pediram que suas 

identidades fossem declaradas. 

Algo importante a ser exposto está justamente no roteiro (Anexo II) preparado para a 

abordagem das artesãs, contendo alguns pontos sobre questões materiais e sociais 

envolvidas com a produção da boneca de pano e a sua importância em suas biografias. O 

roteiro não foi um recurso adotado em todas as entrevistas, servindo mais para aquelas que 

se mostravam mais tímidas, pois, no contato inicial feito pelo telefone, a pesquisadora já 

mencionava o objetivo e o propósito da entrevista. Percebemos que frequentemente o 

roteiro funcionou apenas como forma de relembrar algum ponto que ficou esquecido e que 

seria interessante abordar. A duração das entrevistas ficou a cargo das próprias, porém foi 

observada uma duração média de 30 minutos. As informantes ficaram livres para discorrer 

sobre as narrativas que o objeto evocava em suas lembranças, ocorrendo questionamentos 

por parte da pesquisadora apenas ao final da narrativa. 

A pesquisa operada com auxílio da TAR encerra apenas quando existe uma sensação de 

que, momentaneamente, as informações bastam, já que, ao seguir um fato ou objeto, as 

conexões poderão ser infinitas e o trabalho não acabar nunca (Latour, 2008). Também as 

conexões podem ser estabelecidas a qualquer momento e de forma não prevista, fato que 

foi percebido quando estava na fase de entrevistas e necessitei entrar em contato com a 

Secretaria de Agricultura para que confirmasse um dos contatos que não atendia. Naquela 

ocasião, fui informada de outro elemento que estava fazendo parte da rede da boneca de 



| 42 

pano e que não era de nosso conhecimento, já que ainda não havia sido alertada sobre sua 

existência: tratava-se de um grupo que se encontrava com a missão de fabricar bonecas de 

pano. Informaram-me onde funcionava e qual pessoa deveria encontrar para que fosse 

solicitada a permissão da minha entrada neste grupo, ampliando a minha rede de contatos. 

Ao entrar em contato por telefone, marquei encontro para que eu explicasse o propósito da 

pesquisa e se havia a possibilidade de minha inserção no grupo que já funcionava havia 

algum tempo, caso não fosse objeto de constrangimento para algum membro. Ficou 

definido que, no dia da reunião, me apresentaria e observaria o grupo com objetivo de me 

familiarizar com os seus membros para que estes, a partir daí, pudessem dar permissão 

para a minha entrada e ficassem à vontade para falar sobre a produção de bonecas de pano. 

Apostei que as narrativas produzidas por elas mostrariam sobre como esses protótipos 

afetavam suas biografias. 

Obtive informação de que os encontros do grupo ocorriam em reuniões semanais (às 

terças-feiras) e que este era composto por seis mulheres, número bastante inferior à 

proposta inicial, a qual previa atendimento a aproximadamente vinte famílias14. O projeto 

deste grupo surgiu pela necessidade do proponente – o Oratório Dom Bosco da cidade de 

Barbacena – de buscar alternativas para auxiliar a comunidade assistida a superar algumas 

dificuldades que incluíam questões sociais, psicológicas e econômicas. Quando foi 

proposto, o projeto chegou a sofrer sucessivas negativas de agências de fomento até 

conseguirem resposta positiva e financiamento para compra de material e pagamento de 

equipe técnica. Vale ressaltar que o ‘contrato’ foi estabelecido entre essa pesquisadora e as 

pessoas responsáveis pelo grupo dentro daquela instituição. Assim, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado em nome do grupo, ficando em sigilo as 

identidades de seus membros. 

Defendendo as narrativas na Psicologia Social como ferramenta 

para mobilizar a realidade 

A narrativa é um instrumento de investigação aceito e utilizado nas pesquisas sociais atuais 

(Brandão, Smith, Sperb & Parente, 2006; Bruschi & Guareschi, 2008; Correia, 2003; 

Dutra, 2002; Germano & Serpa, 2008; Jovchelovitch & Bauer, 2002). Para estes autores, 

                                                 
14  A Seção 2 do Capítulo III desta dissertação discorre especificamente sobre esse grupo. 
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tal ferramenta serve como alternativa para trazer para o contexto acadêmico dados do 

conhecimento coletivo, mas que ainda não ganharam espaço nas pesquisas. Portanto, 

defendem que seu uso é legítimo, especialmente no estudo de objetos que evocam 

memórias e sentimentos. 

Segundo o referencial escolhido, a TAR, é possível obter narrativas de qualquer ator, seja 

ele humano ou não. Como exemplo dessa afirmação, podemos citar Cukierman (2000) 

quando este descreveu o encontro de duas narrativas: um tapete e a lendária cidade de 

Eudóxia. A narrativa apontada em seu estudo sugere que, possivelmente, não existe uma 

única versão da história que desvende todos os mistérios, que afirme uma verdade 

inquestionável. Em seu trabalho, o autor descreve o encontro das narrativas produzidas 

pela literatura e pela filosofia das ciências, porém, outro leitor pode fazer nova releitura, 

pois as narrativas podem ser relidas, reinterpretadas e reapresentadas. Assim, sobre um 

fato, é possível que sejam visualizados diversos nós e fabricadas narrativas de acordo com 

o olhar daquele que conta. 

A capacidade de contar histórias é universal e acessível a quase todos os indivíduos e 

comunidades, podendo acontecer de maneira independente do nível de escolaridade, do 

nível socioeconômico ou outras categorias que tendem a separar natureza e cultura, em 

homens e objetos (Jovchelovitch & Bauer, 2002). Brockmeier e Harré (2003) afirmam que 

todas as culturas têm a narração de histórias como elementos fundantes em seus cotidianos. 

O que modifica uma narração é mobilizado pelo processo de tradução em um trabalho em 

que as culturas e povos transformam fatos e fabricações de acordo com seus costumes 

peculiares, adequando-o ao seu modo de viver. A consequência desse processo vai orientar 

a maneira de narrar que pode ser diferente de outras narrações produzidas em outros locais, 

por outros povos. 

Cukierman (2000) nos mostra que a narrativa pode ocorrer por meio oral ou escrito, 

descrevendo fatos reais ou não (Correia, 2003), ou ainda, pode estar materializada em 

objetos. Independente de sua natureza serve para organizar acontecimentos, transmitindo 

informações de uma experiência a outra. Por meio deste tipo de atividade, demonstramos 

como sentimos, estudamos, vivemos, pensamos. A partir dela, as experiências de um 

indivíduo ou povo podem ser passadas a outros, servindo como elemento relevante na 

construção de novas experiências (Fonte, 2006). A narrativa é responsável por evocar e 

expressar eventos passados, percepções do presente e desejos futuros. Constitui-se também 
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como instrumento que informa sobre os fatores sociais e culturais da vida pregressa de um 

indivíduo ou grupo. Traz em si aspectos que informam sobre condições físicas, sociais e 

linguísticas de uma comunidade. Sendo (re)passada de geração para geração, vai ganhando 

novos contornos, arrematando novos porta-vozes. Essa ‘transmissão’ de histórias permite 

que aquele que ouve e depois reconta participe não apenas como receptor da mensagem, 

mas que também atue enquanto coautor daquela narrativa (Brandão et al., 2006). 

Dutra (2002) indica que a narrativa consiste em uma maneira de permitir que o depoente 

ofereça sua história, que pode ter como função saciar a curiosidade de alguém, aperfeiçoar 

o conhecimento sobre algum fato ou apenas ser uma forma de entretenimento para outros. 

Defende que, em geral, não existe a pretensão do contador de histórias em confirmar a 

veracidade de uma hipótese ou acontecimentos. Tal atividade geralmente é atravessada 

pelas experiências passadas e presentes do narrador, mesmo que seja na tarefa de descrever 

uma história fictícia, pois, no mínimo, vai utilizar de seu arcabouço linguístico para 

realizar a narração. Assim, o contador sempre vai misturar os aspectos da história que narra 

com aqueles próprios de sua vida, traduzindo para seu universo o fato contado. 

Segundo Bruner (1986 como citado em Correia, 2003), ao narrar, mergulhamos em nossas 

experiências, para elaborá-las e (re)significá-las. Por meio desse tipo de atividade, 

descrevemos nossa vida, organizando os fatos ocorridos ou não factuais. Pode acontecer 

como uma atividade altamente desenvolvida ou até mesmo simples. Não existem regras e 

normas preestabelecidas que definam como deve ocorrer uma narrativa. Assim, não 

existem boas ou más narrativas, pois cada um apenas descreve uma única versão de uma 

realidade. Cabe ao leitor a escolha de qual vertente deseja seguir. 

Para Jovchelovitch e Bauer (2002), a narrativa se apresenta como uma rede de 

acontecimentos, ações e experiências que são apresentados em uma sequência. Cada 

subunidade é ligada à outra, possui sentido devido à descrição dos objetivos, atores e 

relações que são expostas pelo narrador. São compostas das dimensões cronológicas e não 

cronológicas, apresentando começo, meio e fim. Porém, a dimensão cronológica da 

narrativa é marcada pelos acontecimentos sequenciados segundo o narrador, não estando 

diretamente vinculada à marcação do tempo que foi ocorrido na vida ‘real’ (Benjamin, 

1994). Uma das grandes vantagens de se utilizar a narrativa está exatamente na ausência de 

limites de tempo que ela pode apresentar, ou seja, o narrador pode imprimir mais atores 

humanos ou não humanos em sua narrativa, sem estar exatamente conectado com os 
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limites físicos e temporais da ‘realidade’. Esse fato é endossado por Jovchelovitch e Bauer 

(2002), reforçando que a narrativa serve como forma de geração de dados, relatando, a 

partir dela o que é real para aquele que narra, o qual é visto como sua própria interpretação 

da realidade. Dessa forma, um dos critérios mais relevantes para os quais o pesquisador 

deve estar atento refere-se à análise do contexto sócio-histórico do narrador. Portanto, as 

proposições não precisam ser provadas, mas sim, descritas e explanadas como uma forma 

de o relator inscrever características próprias de sua vivência ao fato. 

Características das narrativas 

Bruner (2001 como citado em Correia, 2003) aponta algumas características da narrativa: 

1. Ela é atemporal, como Benjamim (1994) também defendeu, ou seja, não existem limites 

de tempo e espaço exteriores a narrativa, pois ela pode ser contada, recontada, de acordo 

com as implicações do contador; 2. É múltipla, uma vez que não existe apenas uma única 

versão da história e qualquer contador pode incluir dados diferenciados. 3. É refutável, 

uma vez que pode ser contada de acordo com a visão de cada contador e a primeira versão 

não oferece uma segurança de que toda ela seja única e verdadeira. 4. Também é 

multicausal, pois não atende a um princípio de causa e efeito, possuindo inúmeros motivos 

para que aconteça. Não deve obedecer a uma lista de regras, o que vale é a maneira como o 

contador acredita ser a melhor versão a ser narrada. Visualizando essas características na 

perspectiva das redes, a narrativa é traduzida, assim como acontece com as técnicas, em 

um jogo do qual participam ausentes e presentes ao longo do tempo, mantendo as 

propriedades que foram inscritas por aqueles que a usaram, porém, modificando aquilo que 

é possível para que seja mais bem vivenciada. 

Benjamin (1994) considera que a experiência vivida ocorre de maneira limitada, enquanto 

os fatos lembrados são atemporais, ou seja, não precisam estar delimitados por barreiras 

concretas, físicas ou verídicas. Dessa afirmação e ancorados na perspectiva de um Estudo 

Ator-Rede podemos apreender e elencar, dentro de uma narrativa, diversos atores, 

humanos ou não e, assim, aceitando que um fato contado e recontado é uma fabricação 

híbrida e coletiva. O ato de narrar é uma atividade heterogênea derivada da mistura entre 

materialidade e socialidade (Law & Mol, 1995), num processo em que o homem misturou 

símbolos e signos, resultando em uma atividade cada vez mais evoluída ao longo dos anos. 

Ao ser registrado em documentos escritos e também em ambientes virtuais, tem servido 
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como fonte de dados para fatos científicos e atividades cotidianas. Cotidianamente, muitas 

vezes, as narrativas servem como documento oral de histórias de povos, sendo passado de 

geração a geração, entre grupos e pessoas que vivenciam experiências semelhantes. 

As narrativas no contexto das ciências humanas 

Por ser uma atividade tão frequente no cotidiano, recorrer ao uso de narrativas em um 

estudo científico passou a ser um meio para coleta de dados bastante utilizado nos dias 

atuais (Bruschi & Guareschi, 2008; Dutra, 2002; Jovchelovitch & Bauer, 2002). Dessa 

forma, qualquer ator pode ser seguido, ouvido e suas informações podem contribuir em 

trabalhos acadêmicos, conferindo legitimidade à pesquisa (Bruschi & Guareschi, 2008). 

Para Latour (2001), são as ‘pequenas’ histórias que devem ser seguidas, nas falas daqueles 

que estão bem ou mal vinculados à rede estudada. Não apenas os grandes feitos devem ser 

privilegiados, mas também qualquer evento que seja responsável por produzir efeitos deve 

ser acompanhado. 

Assim, as narrativas têm sido frequentemente encontradas nos trabalhos das ciências 

sociais (Cukierman, 2000; Jovchelovitch & Bauer, 2002; Spink, 2003, Brockmeier & 

Harré, 2003), especialmente ao contribuir para o resgate e reconstrução das experiências, 

produzindo novos significados de situações e comunidades. Quando investigadas pelo 

pesquisador, elas guardam em si a apreensão dos fatos que foram performados por uma 

teoria, objeto, situação, contexto ou pessoa. 

Para Jovchelovitch e Bauer (2002), as narrativas passaram a ser úteis às ciências sociais 

como uma maneira mais aproximada do pesquisador entrar em contato com o universo do 

pesquisado e sua forma particular de descrever os fenômenos cotidianos. Qualquer pessoa 

tem a capacidade de narrar sobre um fato, performando-o, trabalhando assim para 

acrescentar mais um nó da rede. Assim como no ditado popular ‘quem conta um conto, 

aumenta um ponto’, as narrativas permitem que sejam alistados mais dados sobre o 

assunto, permitindo a coexistência de mais performances sobre um evento. 

Para Brockmeier e Harré (2003), Dutra (2002) e Jovchelovitch e Bauer (2002), as 

narrativas como foco de estudiosos das ciências humanas e sociais têm ganhado espaço 

como uma nova força teórica. Na proposição dos primeiros autores, tal movimento tem 

acontecido como efeito das críticas ao positivismo, contribuindo para que novos formatos 
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teóricos surgissem e passassem a ser utilizados. Defendem que tal modalidade é mais 

adequada que outros modelos para a investigação do comportamento humano. As 

narrativas são, portanto, materiais importantes para uma psicologia social em que os 

objetos sejam estudados de maneira simétrica aos humanos, pois são responsáveis por 

trazer memórias adquiridas pela vivência das pessoas e o contato entre elas (Germano & 

Serpa, 2008). O ser humano é construtor ativo das experiências e sua narrativa demonstra 

como atribui significado a realidade (Fonte, 2006). A narrativa pode ser compreendida 

como um fenômeno coletivo, contendo em si elementos sociais e materiais. 

O pesquisador deve servir, então, como um recolhedor da experiência do narrador e não 

como um crítico que vai se posicionar como avaliador e analisar a vivência do outro, 

apontando falhas, verdades (Dutra, 2002). Servindo como um diplomata (Costa & Viegas, 

2010, p. 254), deve trabalhar no sentido de articular as narrativas produzidas pelas 

experiências que foram desperdiçadas (Santos, 2002) de grupos considerados 

historicamente como perdedores, trazendo outras versões além da história dos grupos 

vencedores que sempre foi narrada pelos grandes estudos sociais (Latour, 2001). 

Entendemos que o pesquisador vai performar as informações cedidas pelos seus 

pesquisados de acordo com sua orientação metodológica, reinterpretando aquela história de 

acordo com sua vivência teórica. 

Como as narrativas se aplicam aos estudos que seguimos 

Sawaia (1995) conduziu uma pesquisa do que podemos chamar de pequenas histórias, na 

qual um grupo apontado pela autora como excluído e marginalizado foi estudado, 

demonstrando um movimento contrário do que tem sido comumente observado nos 

textos acadêmicos que tem como tendência deixar de lado as histórias dos vencidos. 

Assim, a autora elegeu um grupo de mulheres que viviam à margem da sociedade, 

limitadas a um aglomerado, onde sofriam carências materiais, emocionais, sociais e 

afetivas. Por meio de coleta de relatos, a pesquisadora observou que as mulheres 

estudadas produziram narrativas que foram responsáveis por operar transformações. 

Traduziram seu ambiente com novas formas de ação, a fim de trazer narrativas 

modificadas daquelas recheadas de sofrimento psíquico e social. Suas vidas foram 

(re)significadas por novas versões de vida, à medida que foram acrescentando novos 

conceitos a si mesmos e ao contexto que as cercava. 
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Arruda (2009), inspirada em Beltrão, fala sobre uma forma de comunicação conhecida 

como folkcomunicação, que é entendida por ambos os autores como uma forma em que 

grupos elegem maneiras alternativas de se comunicarem por meio de atividades populares, 

como o artesanato, por exemplo. Por meio dessas manifestações populares, os grupos 

marginalizados narram suas experiências de maneira simples, trazendo reconhecimento na 

sociedade da forma como vivem e sobre aquilo que produzem. Seguindo esta lógica, 

podemos ir mais além e aceitar que a narrativa não se configura apenas como uma ação 

exclusivamente humana, pois em sua constituição muitas vezes conta com a participação 

dos não humanos. Como vimos em Cukierman (2000) e Spink (2003), as narrativas 

fazem parte de redes heterogêneas contidas em toda forma de fabricação humana e não 

humana. Tapetes, espelhos, brinquedos e bonecas contadoras de histórias já se constituem 

como narrativas, pois conservam em si memórias sobre acontecimentos que podem 

evocar lembranças de eventos fatídicos ou míticos. Com inspiração na sociologia das 

ausências (Santos, 2002) e na TAR, acreditamos que trabalhar com as narrativas nas 

ciências sociais serve como possibilidade de que os narradores se tornem, em algum 

momento, autores de sua própria história. É uma alternativa para aumentar as 

possibilidades daqueles que são marginalizados tanto nas ciências quanto na sociedade 

em geral, permitindo que sua existência e seu presente sejam expandidos, tornados como 

partes integrantes da rede. 

Entrelaçando narrativas 

A boneca de pano Emília foi outro elemento investigado relativo ao nosso campo de 

interesse. Debruçamo-nos sobre alguns trabalhos de Monteiro Lobato, nos quais a boneca 

aparecia como protagonista e, com esta atividade, tentamos compreender a importância da 

boneca de pano, que parecia se materializar na figura da Boneca Emília, um dos principais 

personagens daquele autor. A hipótese que justifica nossa escolha por esse objeto é de que 

sua narrativa poderia ilustrar a propagação da boneca Emília como um dos protótipos mais 

conhecidos da boneca de pano no Brasil, servindo, portanto, como inspiração para 

fabricação de protótipos à semelhança deste. 

Surgindo em uma das obras literárias de Monteiro Lobato, a boneca figurou em redes de 

televisão, em campanhas de políticas públicas, seduzindo as artesãs brasileiras, bem como 
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a própria indústria de brinquedos brasileira, a produzir protótipos15. Como pudemos 

visualizar cotidianamente, esta boneca, em vários momentos, pôde servir como inspiração 

para a fabricação de bonecas de pano, de forma que buscamos, no próximo capítulo deste 

trabalho, levantar um pouco de como ela aparece, do que é porta-voz. 

Todo o material recolhido referente às várias narrativas que tivemos acesso foi organizado 

e analisado seguindo as práticas de tradução propostas por Latour (2003): foi feito o 

transporte dos dados evitando que se deformassem, de forma que as informações cedidas 

registradas nos depoimentos fossem trazidas ao texto sem que sofressem modificações que 

as inutilizassem. Nesta tarefa, tomamos o cuidado de criar estratégias – como gravações 

em áudio e vídeo com uso de filmadoras e gravadores digitais, além de registros escritos 

manualmente –, que permitiram manter os dados o mais fixos possível quando foram 

deslocadas as informações do local de acesso dos dados até o registro final, ou seja, a 

escrita da dissertação. Com este tratamento, estávamos trabalhando com uma astúcia do 

pesquisador (Latour, 2003): achatamento das informações, tornando-as visíveis e palpáveis 

em documentos escritos (Queiroz e Melo, 2007). 

As narrativas foram dispostas de modo a constituir um tecido variado em que poderemos 

observar como se compôs esta rede de fabricantes da boneca de pano. Suas histórias 

poderão nos indicar os entrelaçamentos entre suas trajetórias pessoais e aquelas que 

marcaram a permanência da boneca de pano como objeto ainda fabricado. O resgate das 

memórias dessas narradoras permitiu que a pesquisadora tomasse conhecimento sobre as 

práticas locais que, sendo frutos de técnicas antigas, são apropriadas em função de 

contextos sociais, culturais, econômicos, geográficos, etc. (Cruz, 2009). O rastreamento 

do campo da boneca de pano revelou saberes e práticas que falam sobre sua existência 

nesta região. 

No caso do grupo de produção coletiva da boneca de pano, buscamos entrelaçar as 

narrativas encontradas com outras já verificadas em outros contextos, locais e campos 

disciplinares. Tomamos o grupo como uma só narrativa, porém composta de pequenas 

unidades de fragmentos. Já entre os fabricantes individuais, selecionamos os principais 

conteúdos emergentes de suas falas, o que serviu para cruzarmos com outras narrativas 

                                                 
15  Respectivamente, a boneca foi produzida por uma rede televisiva brasileira, em duas edições. 
Também foi emprestada como emblema de cartilhas do Programa Fome-Zero, além de ter sido fabricada 
industrialmente como brinquedo por uma empresa brasileira que fabrica objetos lúdicos. 



| 50 

produzidas em outras disciplinas. A descrição da rede da boneca de pano e seus 

cruzamentos encontram-se dispostos no próximo capítulo. 



| 51 

CAPÍTULO  III 

SEÇÃO 1 

A BONECA DE PANO ENTRE A LITERATURA E O ARTESANATO  

De acordo com Kishimoto (1994, p. 6), a boneca pode ser eleita como a Rainha dos 

brinquedos, considerando que esta é o objeto de maior preferência entre as meninas 

quando empreendem suas brincadeiras. Na perspectiva da TAR, podemos aceitar as 

bonecas como construções sociotécnicas, ou seja, artefatos que penetram no fluxo de nossas 

relações e que recrutamos incessantemente (Latour, 2001, p. 227). Assim como as outras 

bonecas, industrializadas ou não, a boneca de pano pode servir aos propósitos lúdicos nas 

relações que a criança estabelece com o mundo físico e simbólico, porém, antes de alcançar 

essa delegação16, este objeto passa por processos de fabricação que mesclam muitos 

elementos. São frutos do trabalho de artesãos que traduzem17 técnicas artesanais conhecidas 

desde o período em que os brinquedos eram produzidos a partir dos restos do trabalho 

familiar (Manson, 2002). Apoiada em du Gay (1997), Souza (2009, p. 23) afirma que as 

bonecas são artefatos 

(...) que pertencem à nossa cultura, porque construímos um pequeno mundo de 
histórias, sensações e significações que estão associados a cada objeto, o que faz 
dele um ‘artefato cultural’. Artefatos que vêm se transformando e modificando as 
histórias culturais e sociais em que estão imersos. 

Latour (2006, como citado em Queiroz e Melo, 2007, p. 156) afirma que uma cultura é, ao 

mesmo tempo, o que faz agir as pessoas, uma abstração completa criada pelo olhar do 

etnólogo, e o que é gerado ao longo das interações pela inventividade incansável dos 

participantes, de modo que materiais como os objetos lúdicos, por exemplo, se tornam 

fundamentais no processo de construção e afirmação da cultura. Tornam-se eles mesmos 

artefatos, técnicos e sociais que participam dessa fabricação ao mesmo tempo em que os 

                                                 
16  A delegação acontece quando deslocamos ações a objetos ou técnicas e é um dos significados da 
mediação técnica proposta por Latour (2002). 
17  A tradução é um processo em que algo se mantém do projeto inicial, sendo que outras 
características vão sendo modificadas em cadeia ao longo da rede, geralmente pela negociação com outros 
atores com quem vão estabelecendo conexões. Tal processo pode acontecer com pessoas, sociedades, 
técnicas e ferramentas (Law, 1997). 
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humanos os constroem, delegando-lhes papéis e ações. Os artefatos são performados (Mol, 

1995) de acordo com os contornos específicos de cada cultura, de forma que os afetos que 

os mesmos podem provocar acontecem de maneira distinta nos locais por onde atuam, 

devido às vinculações que estabelecem. Mary Jane Spink (2009) traz a ideia de que a 

performatividade convida a fazer existir realidades, pessoas e objetos (p. 112). 

Assim, a boneca assume performances distintas quando em contato com aspectos da 

cultura à qual se vincula. Como um produto fabricado que envolve materialidades e 

socialidades (Mol, 1995), vai sendo performada nas redes em que atua: em suma, as 

entidades – humanas e não humanas – adquirem sua forma temporária como 

consequência das relações nas quais estão localizadas: são performadas nas e por meio 

dessas relações (Spink, 2009, p. 112). Por isso, a boneca assumiu versões diferentes, se a 

examinarmos a partir das relações lúdicas (Kishimoto, 1994), daquelas travadas no 

trabalho do artesão (Manson, 2002; Cruz, 2009; Souza, 2009), das questões que envolvem 

a moda (Manson, 2002), de sua inserção na educação (Costa, 2005). Significa dizer que o 

significado que o objeto assume vai depender do contexto em que atua (Doménech et al., 

2003), uma vez que o objeto impõe sua materialidade à pessoa que está a fabricando e, 

posteriormente, utilizando. 

Acompanhar a trajetória da boneca de pano mostrou a conexão deste objeto com o trabalho 

artesanal, tido como uma das práticas mais antigas realizadas entre os humanos, conforme 

relatam Ariès (1981), Manson (2002), Costa (2005) e Souza (2009). Cruz (2009) 

acrescenta que antes de o Brasil experimentar uma forte industrialização, a produção de 

diversos bens era predominantemente de caráter artesanal, mudando de configuração 

quando houve um forte desenvolvimento das indústrias e fazendo com que o artesanato se 

tornasse uma atividade secundária. Como afirma Santos (2002), algumas práticas 

populares foram se tornando obsoletas ao longo do processo de instauração e manutenção 

do capitalismo. Entretanto, atualmente elas podem ganhar força, movidas pelo interesse de 

pessoas e grupos, sendo, então, fortalecidas por alternativas de movimentos como a 

Economia Solidária e práticas de reciclagem de produtos, que têm contribuído para o 

fortalecimento das técnicas de artesanato. 

Mefano (2005) explica que a fabricação de bonecas no Brasil teve seu início na produção 

artesanal, muitas vezes com a utilização de sobras de tecidos da confecção de roupas, 

assim como acontecia nas indústrias familiares ilustradas por Manson (2002). Atualmente, 
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a boneca, em suas versões internacionais, frutos de uma indústria altamente sofisticada, 

influencia a cultura lúdica, concorrendo para deixar os modelos artesanais, feitos em 

materiais disponíveis regionalmente, em alguns casos, isolados do contexto infantil. Nos 

trabalhos consultados (Canani, 2008; Cruz, 2009; Chaud & Guimarães, 2009; Silva, 

2009), a fabricação de bonecas de pano parece estar existindo mais como processo de 

apropriação de técnicas populares, servindo como mediador para um resgate da 

identidade do que a produção de brinquedos para serem utilizados pelas crianças. Não 

obstante, entendemos que a boneca de pano sobrevive, principalmente, em locais 

interioranos e pela preferência das meninas de menos idade por esses brinquedos, devido 

à sua configuração macia e flexível. 

Trazida no bojo da importação de mão de obra escrava, a boneca de pano atuou como 

elemento constitutivo da cultura lúdica infantil, especialmente das crianças desprovidas de 

poder aquisitivo (Kishimoto, 1993). As mulheres a fabricavam e ainda a fazem para o uso 

das crianças da família, normalmente utilizando restos da produção de outros produtos, 

como lã, tecido e algodão. É comum verificar, ainda hoje, em nossos estudos exploratórios 

(Arruda, 2009; Chaud & Guimarães, 2009; Cruz, 2009), que esta produção caseira se 

expande como uma atividade geradora de recurso para suplementar o sustento da família. 

A boneca de pano é vista por Câmara Cascudo (1988) como documento representativo do 

povo brasileiro, pois faz falar sobre técnicas de produção, servindo como indicativo da 

condição socioeconômica das crianças e famílias brasileiras. A hipótese defendida pelo 

autor é a de que a boneca de pano, desde a época de sua introdução no Brasil, é objeto 

constituinte das brincadeiras de crianças que carecem de condições financeiras para 

adquirir os brinquedos industrializados, podendo ser facilmente construída a partir de 

sobras, muitas vezes com a participação dos próprios brincantes. Para Freyre (1961), esse 

tipo de boneca foi o principal modelo conhecido e utilizado pelas crianças brasileiras, 

desde quando o Brasil foi colonizado, quando comparado aos outros tipos de bonecas 

provenientes de outras práticas artesanais, como os modelos em barro, privilegiados pelas 

crianças indígenas, por exemplo. 

Em Minas Gerais, onde a produção artesanal de artigos decorativos e lúdicos integra mais 

intensamente a cultura popular, é possível encontrar os protótipos de boneca de pano nas 

feiras e lojas especializadas em artesanato. A busca com auxílio da internet revela a 

existência de um comércio virtual de bonecas de pano neste estado. No entanto, a dúvida 
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que paira é se são protótipos mais utilizados para decoração ou para atividades lúdicas, tal 

como indica Vasconcelos (2003), quando acredita que os brinquedos artesanais, em sua 

maioria, são utilizados contemporaneamente apenas como objetos decorativos.  

Para Spink (2003), a boneca artesanal pode ser entendida como uma história social e um 

artefato (p. 30) servindo como evocadora e contadora de memórias, relevante para o 

processo cultural de diversos povos, tal como flagramos diversas vezes em Manson (2002). 

É uma construção social, um artefato que se insere e interfere na formação de redes 

diversas como a lúdica, trabalho, educacionais, cultura material, ritualísticas, religiosas, 

etc., englobando as técnicas sociais, os materiais disponíveis e mobilizam (ou não) agentes 

materiais em sua rede de conexão. 

Ao realizar análise da evolução e história da boneca ao longo dos anos, Costa (2005) 

refletiu sobre a atuação da boneca em suas diversas versões – especialmente sobre a 

boneca de pano Emília – e sua influência no comportamento humano, de onde concluiu 

que este objeto pode ser caracterizado como (...) uma construção física tangível [que] 

também pode ser um documento revelador de comportamentos culturais (p. 40). 

Concordando com a autora, acreditamos que quando os objetos são focalizados e seguidos, 

como é o caso da boneca de pano neste trabalho, podem fazer falar sobre cultura, 

comportamentos, saberes, práticas, ou seja, sobre as redes em que produziu efeitos em 

algum momento de sua existência. Por si sós são narrativas, sendo que suas trajetórias e 

efeitos merecem ser acompanhados e descritos. 

Os primórdios da boneca de pano apontam para um passado de traduções distintas em 

diversas culturas para, posteriormente, aportar no Brasil e adquirir os contornos que nos 

são hoje familiares, muitos deles devido ao surgimento da boneca de pano Emília, 

personagem do Sítio do Pica-pau Amarelo, como veremos a seguir. 

A boneca de pano no Sítio de Monteiro Lobato 

A boneca Emília, personagem criada por Monteiro Lobato, é uma das versões mais 

conhecidas da boneca de pano no Brasil. Diz o autor que ela foi feita pelas mãos de Tia 

Nastácia, para que com ela brincasse Narizinho, neta de Dona Benta. Foi fabricada de 
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pano, com corpo recheado com macela18, além de ser adornada com olhos e sobrancelhas 

desenhados com linha de retrós preta (Monteiro Lobato, 1931). 

De acordo com Antônio (2005), José Bento Monteiro Lobato, escritor, nasceu em 18 de 

abril de 1882 em Taubaté, cidade interiorana de São Paulo. Após desenvolver atividades 

como tradutor, fazendeiro, ilustrador, editor, jornalista, dentre outras atividades, dedicou-se 

especialmente à literatura infantil (Antônio, 2005, Costa, 2005). Gleiton Souza (s.d.) 

identifica a importância de tal autor: a obra infantil de Monteiro Lobato devido à sua 

grande riqueza e importância tornou-se um marco de nossa literatura. Seus livros ainda 

hoje são a principal referência quando se quer utilizar um modelo de literatura infantil 

genuinamente brasileira (Capítulo II, para. 7). 

Para falarmos um pouco sobre essa personagem neste trabalho, foram consultadas três 

obras de Lobato em que Emília aparece com frequência: Reinações de Narizinho (1931), A 

Chave do Tamanho (1942) e Emília no País da Gramática (1973), além da ‘releitura’ 

realizada por Luciana Sandroni (1997), que mescla aspectos da vida e obra do autor. 

Declaramos que não pretendemos realizar uma análise literária destes trabalhos, mas 

mostrar como nosso objeto de pesquisa tem atuado como personagem relevante de uma 

obra que foi responsável por afetar a produção de bonecas de pano e também influenciar 

várias gerações da infância brasileira. 

Antônio (2005) afirma que os personagens criados por Lobato tornaram-se conhecidos não 

apenas na esfera literária, mas também serviram a outros propósitos, como é o caso da 

educação. O autor destaca que a obra Emília no País da Gramática (1973) foi utilizada 

como suporte ao ensino da língua portuguesa. Nesta obra, Emília convida seus amigos para 

passearem no referido país para assim dar continuidade ao trabalho iniciado por Dona 

Benta para ajudar Pedrinho nos estudos da língua portuguesa. Neste local fictício, a 

boneca, acompanhada de outros personagens do Sítio, encontrou a senhora Etimologia, a 

quem questionou a definição da palavra boneca, recebendo a seguinte resposta (Monteiro 

Lobato, 1973): 

— Boneca, minha cara, é o feminino de Boneco, palavra que veio do holandês 
Manneken, homenzinho. Houve mudança do M para B — duas letras que o povo 
inculto costuma confundir. A palavra Manneken entrou em Portugal 
transformada em Banneken, ou Bonneken, e foi sendo desfigurada pelo povo até 

                                                 
18  Macela é outro nome dado à planta com características medicinais conhecida como camomila 
(Priberam, 2011). 
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chegar à sua forma de hoje, Boneco. Dessa mesma palavra holandesa nasceu 
para o português uma outra — Manequim (seção XV, para. 11). 

Emília protagoniza o livro, da mesma forma que em outras obras, tendo sido avaliada por 

Gomes (2009) como o próprio alter ego19 de Monteiro Lobato, visto que este delega à 

personagem posicionamentos críticos frente a questões filosóficas e sociais. Costa (2005) 

também enfatiza a especial ligação de Monteiro Lobato com Emília: 

Ao se referir à boneca, aos 61 anos de idade, ele comenta o poder extraordinário 
que ela exerce sobre ele, entrando-lhe pelos dedos que batem à máquina: ‘e diz o 
que quer, não o que quero. Cada vez mais, Emília é o que quer ser, e não o que 
quero que ela seja. Faz de mim um ‘aparelho’, como se diz em linguagem 
espírita’ (p. 59). 

Sandroni (1997) toma de empréstimo a história criada por Monteiro Lobato e busca ilustrar 

a relação entre o autor e a boneca, quando escreveu o livro Minhas memórias de Lobato 

contadas por Emília, Marquês de Rabicó e pelo Visconde de Sabugosa. Neste trabalho, a 

boneca tem a ideia de escrever as memórias que seriam de seu próprio criador. Acredita 

que tal iniciativa é justificada por se considerar a (...) personagem mais importante que ele 

criou (1997, para. 5), tanto que, em outra passagem da obra da autora, a boneca teria se 

envolvido na seguinte discussão com o Visconde, defendendo sua preferência no universo 

dos brinquedos: 

Nesse instante Emília danou: 

— Que história é essa, senhor Visconde? ‘Os bonecos de sabugo eram e serão 
sempre os melhores brinquedos’? Uma pinóia! E as bonecas de pano? As 
bonecas de macela e olhos de retrós, hein?! 

O Visconde quase ia dizer que ninguém falava em bonecas de pano nos livros em 
que ele pesquisou, mas como viu que isso não ia adiantar nada, foi logo tratando 
de cortar a história dos sabugos de milho e escrever: 

Os mais amados brinquedos das crianças daquele tempo e das de hoje são as 
bonecas de pano feitas de macela e olhos de retrós, iguais à Emília, sem tirar 
nem pôr. (1997, para. 96). 

Em uma das passagens (Monteiro Lobato, 1931, cap. II) Narizinho comenta que a pobre é 

muda de nascença, mas observamos que, devido à sua ‘relação’ com o autor, passou a ser 

reconhecida como um dos porta-vozes de sua obra. No decorrer das histórias, Emília 

assume lugar tão relevante quanto o dos personagens humanos, sendo para o público em 

geral a principal referência quando se pensa em Sítio do Pica-pau Amarelo. Seu 

                                                 
19  Para Gomes (2009), significa um outro eu, ou, no caso da obra de Monteiro Lobato, a boneca 
Emília é o personagem emblemático do Sítio. 
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desempenho trouxe influência na atividade de fabricação de bonecas de pano, em que as 

artesãs buscam reproduzir, em um objeto concreto, a magia de uma boneca ativa e 

provocadora de efeitos (Antônio, 2005). Sandroni (1997) descreve um trecho em que a 

boneca, abusando de sua importância, resolve modificar algumas passagens significativas 

na vida de Monteiro Lobato, seu próprio criador, como por exemplo, o apelido Juca, modo 

pelo qual desde a infância o autor era chamado pelos familiares, sendo então substituído 

por Lobatinho, por decisão dela. Na obra A Chave do Tamanho, que versa sobre episódio 

em que a boneca puxou uma das chaves da sala que aparentemente serviam como controle 

remoto do mundo, foi responsável por causar fortes mudanças no mundo dos adultos 

como, por exemplo, reduzir-lhes o tamanho, atrapalhando a assimétrica relação entre 

humanos, objetos e animais. 

Apesar de ter experimentado a condição de ser o escritor mais vendido na América Latina 

(Companhia das Letras, 2011) foi por meio da criação de seriados pela televisão brasileira 

que a boneca e toda a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo experimentaram maior 

popularização (Costa, 2005). Podemos dizer que, especialmente em dois momentos, os 

personagens de Lobato ganharam maior projeção nacional. Isso por que a obra foi adaptada 

por uma rede aberta de televisão brasileira de grande audiência a uma série baseada nos 

personagens e histórias de O Sítio do Pica-pau Amarelo (Souza, s.d.). 

Tal a importância de sua obra infantil que, desde os primórdios da televisão 
brasileira, ela vem sendo adaptada e hoje ela se mostra também um marco 
dentro da programação televisiva voltada para as crianças. Sua primeira 
adaptação foi feita 1952 na extinta TV Tupi e as últimas adaptações foram 
produzidas pela emissora de maior audiência nacional, a Rede Globo (Souza, 
s.d., Cap. 2, para. 7). 

Entre os anos de 1977 e 1986 foi veiculada uma versão, enquanto outra foi exibida a partir 

do ano de 2001, durando até 2007. A primeira série apresentou aos telespectadores a rotina 

do Sítio, trazendo um maior conhecimento da obra do autor. Também a segunda versão 

tornou mais conhecida entre as crianças a boneca Emília, podendo ter servido como um 

aguçador do desejo das crianças em possuir uma boneca com características humanas 

(Antônio, 2005). Durante os períodos de exibição, a boneca de pano foi reproduzida na 

construção de brinquedos, tanto artesanais quanto industriais para as crianças de ambas as 

épocas, influenciando o público que passou a desejar ter aquele protótipo materializado em 

suas casas. Conforme comenta Antônio (2005, p. 14), toda menina queria ser como 

Narizinho e possuir o que ela possuía: uma boneca falante. 



| 58 

Quem é a Boneca Emília 

No livro as Reinações de Narizinho, Monteiro Lobato (1931) descreve como a boneca 

Emília surge: uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia 

Nastácia, com olhos de retrós preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa 

(para. 5). Esta passagem mostra que a boneca foi fabricada de maneira rústica por um dos 

membros agregados daquela família de personagens do Sítio e associada com a habilidade 

de mulheres para fabricarem objetos usando seus conhecimentos de corte e costura: — É 

porque é de pano (...) e dum paninho muito ordinário. Se eu imaginasse que ela ia 

aprender a falar, eu tinha feito ela de seda, ou pelo menos dum retalho daquele seu vestido 

de ir à missa (Monteiro Lobato, 1931, para. 24), desabafa Tia Nastácia. 

A partir do momento em que a boneca Emília engoliu a pílula recomendada pelo doutor 

Caramujo em seu passeio com a menina Narizinho, em uma aventura no reino das Águas 

Claras, a personagem passou a influenciar cada vez mais nas aventuras no Sítio (Monteiro 

Lobato, 1931). Emília torna-se uma boneca com aspectos humanizados, ganhando a 

capacidade de se comunicar com outros personagens. Tendo surgido como um personagem 

inanimado, um objeto criado apenas para servir às brincadeiras de Narizinho, passa a ser 

uma das personagens mais significativas da obra de Monteiro Lobato, muitas vezes 

sendo mentora das próprias ações desenvolvidas por Narizinho. Surge, então, uma 

boneca definida por Antônio (2005) como consciente e crítica, preconceituosa, 

pretensiosa e sonhadora. Gomes (2009) acrescenta ainda os adjetivos: filosófica, 

impertinente e engraçada. 

Com sua postura irreverente, irônica, questionadora, Emília passa a participar e ser agente 

das principais aventuras empreendidas no Sítio. São frequentes as ocasiões em que a 

boneca define os rumos da história, especialmente no livro A chave do tamanho, no qual 

ela causa grande bagunça no mundo dos humanos, tornando-se a maior das criaturas. 

Na obra Emília no País da Gramática, a Boneca foi responsável por levar a turma do Sítio 

para um passeio no país das palavras e letras. Tal convite foi realizado para tentar ajudar 

nas aulas de gramática que Pedrinho vinha recebendo na escola, bem como para contribuir 

no reforço que sua avó tentava realizar em casa: 

Emília habituou-se a vir assistir às lições, e ali ficava a piscar, distraída, como 
quem anda com uma grande ideia na cabeça. 

É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. 
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— Pedrinho – disse ela, um dia depois de terminada a lição –, por que, em vez de 
estarmos aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de ir passear no País da 
Gramática? (Monteiro Lobato, Cap. I, para. 7). 

Em Reinações de Narizinho, a boneca se casou com o Marques de Rabicó com a pretensão 

de ganhar o título de Marquesa. Vaidosa, Emília não se contentou apenas com o almejado 

título de condessa que lhe foi conferido: 

— Deus me livre! Tia Nastácia diz que sou de macela por dentro e por isso não 
posso me molhar. Emboloro. Um dia ainda posso virar condessa e não quero ser 
chamada a condessa do Bolor. 

— Quero ser a condessa de Três Estrelinhas! Acho lindo tudo que é de três 
estrelinhas. 

— Pois muito bem, Emília. Desde este momento fica você nomeada condessa de 
Três Estrelinhas e para não haver dúvida vou pintar três estrelinhas na sua testa. 
Todas as criaturas do mundo vão torcer-se de inveja!... (Monteiro Lobato, Cap. I. 
O Sítio do Pica-pau Amarelo, Cap. II, para. 8). 

O casamento da boneca com o porco conhecido como Marquês de Rabicó foi um arranjo 

da menina Narizinho, com ajuda de Pedrinho. O porco aceitou o matrimônio com a boneca 

apenas com a condição de receber um bom dote, que poderia ser feito em sabugos de 

milho. Dizia que não era exigente em assunto de casamento, portanto, casaria com a 

boneca de trapos ou com qualquer outro objeto. A boneca, depois de aceitar o pedido de 

casamento e noivado de uma semana, casou-se com o leitão.  

Emília, conforme seu próprio criador, tornou-se um instrumento da fala de muitos adultos 

ou crianças. Falando sem censura ao abrir sua ‘torneirinha de asneiras’ (Sandroni, 1997), 

punha para fora o que as pessoas gostariam de dizer e não tinham coragem, virou nobre, 

contraiu núpcias, assumiu o comando de situações no mundo dos adultos, encarnando a 

fantasia de muitas crianças. Não por acaso, a boneca falante transcende sua condição de 

maltrapilha e passa a dar o tom da obra de Lobato. 

A boneca de pano e o trabalho artesão: influências da literatura 

neste tipo de fabricação 

Na literatura, Tia Nastácia foi responsável por fabricar a boneca Emília, assim como 

cotidianamente são produzidas bonecas de pano em várias regiões do Brasil. Aquela 

personagem ilustra inúmeras mulheres brasileiras que têm o ofício do artesanato ou fazem 

dessa atividade apenas um passatempo em suas vidas, concorrendo para que, de alguma 
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maneira, a boneca seja emblemática em suas biografias. Sentem-se reconhecidas pela 

fabricação deste objeto, do qual se apropriaram. Percebe-se que, em algum momento de 

suas vidas, o ato de fabricar bonecas de pano modifica a construção de suas próprias 

identidades (Arruda, 2009; Sawaia, 1995). 

Oriunda da produção artesã, a existência de uma boneca como a Emília produziu 

influências na cultura lúdica brasileira, reforçando não somente a sua produção artesanal 

como também as versões produzidas em maior escala pela indústria (Souza, 2009). Em 

meio a tantos modelos de boneca altamente industrializados e importados – e aqui 

podemos citar a bonecas da moda, como as autoras Almeida e Heberle (2006) preferem 

chamar a Barbie e a Susi – acreditamos que a boneca Emília pode ser considerada um dos 

únicos modelos de boneca genuinamente brasileiro e ainda presente, mesmo que em menor 

escala que as primeiras, nas brincadeiras de nossas crianças. Foi criada agregando em si 

características humanas, como falas, percepções, sentimentos, pensamentos, ideias. Uma 

multiplicidade de componentes contribuiu para a sua atuação no decorrer da história. 

A boneca Emília habitualmente é confeccionada com cores fortes e com uso de retalhos, 

assim como foi concebida por Tia Nastácia (Souza, 2009). Da mesma maneira, as bonecas 

de pano comumente encontradas na região de pesquisa também são confeccionadas com 

cores fortes. A versão inspirada na obra de Lobato normalmente é confeccionada de 

maneira artesanal com materiais como tecidos em algodão, malhas, lãs (representando o 

cabelo), enchimento acrílico, ou seja, materiais que proporcionam um produto com tato 

macio e suave. As cores são geralmente diversificadas, mas, seguindo o paradigma da 

versão original, se mesclam entre verde, vermelho, amarelo e laranja. 

Por ser um objeto bastante popularizado, é facilmente confeccionado, podendo ser feito 

com maior ou menor complexidade e, como vimos na coleta de dados junto aos nossos 

fabricantes, também pode ser arrumado quando desgastado ou estragado. No caso da 

Emília, verificamos que uma vez ou outra esta necessitava de reparos, tarefa que a Tia 

Nastácia realizava repetidas vezes, devido às confusões em que a boneca se envolvia: em 

dois minutos, com um bocado de macela e uma agulha com linha ela cura Emília para o 

resto da vida (Monteiro Lobato, 1931, seção IX, para. 15). 

(...) desde que caiu n’agua e quase se afogou, parece ter ficado desarranjada do 
fígado. E aquela gordura não é banha, não, é macela! Emília o que está é 
estufada. Inda a semana passada tia Nastácia a recheou de mais macela. 
(Reinações de Narizinho, Cap. VI). 
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Como vimos, a boneca, servindo como mediadora na maior parte das aventuras, sofre 

também as consequências de seus atos, tendo sido frequentes as ocasiões em que teve que 

ser consertada: uma vez teve seu corpo todo molhado, o que não poderia acontecer, já que 

era feita de material frágil e não podia ser molhada, correndo o risco de mofar; uma outra 

vez, teve uma das suas partes rasgada e pôde ser restaurada por tia Nastácia. A capacidade 

de recuperação e superação de situações em que se evidenciou a sua fragilidade material 

pode ter sido outro motivo da atração para as crianças, uma vez que a boneca pôde 

encarnar a imortalidade mágica típica dos heróis. 

Em alguns dos relatos colhidos, as artesãs comentam fazer os protótipos próprios para que 

sejam lavados à máquina sem risco de sofrerem danos. Diferentemente de produtos 

fabricados industrialmente, a produção artesanal deste tipo de objeto permite que este seja 

facilmente reconstruído quando sofre algum dano, como foi feito por uma das alunas do 

grupo que acompanhamos, que reformou uma boneca antiga, dos tempos em que sua filha 

ainda era criança, para ainda ser novamente usada nos dias atuais20. 

Tia Nastácia fabricou para Narizinho uma boneca sem a qual não almoça nem janta sem a 

ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre dois pés de cadeira 

(Monteiro Lobato, 1931, Cap. I, para. 5). O movimento em que adultos fabricavam 

brinquedos como a boneca de pano foi comum entre várias gerações, como foi possível 

afirmar a partir das falas das artesãs encontradas em nosso percurso. Porém, este tipo de 

prática que fez parte da infância de muitas crianças não parece ser mais tão popular, na 

atualidade, entre as mulheres que querem agradar suas filhas ou parentes, talvez pela 

facilidade em encontrar protótipos de bonecas industrializadas em lojas, além do apelo das 

mídias pelos brinquedos e lançamentos industrializados que seduzem crianças e adultos. 

Em nossa região de pesquisa, foram poucas as artesãs que declararam fabricar bonecas no 

modelo da Emília. Foi-nos informado que a produção desse protótipo coincidiu 

especialmente com os primeiros anos em que a segunda versão do seriado baseado na obra 

de Monteiro Lobato foi exibida, ou seja, a partir do ano de 2001. As encomendas, nesta 

época, eram mais frequentes e podia-se cobrar um preço mais alto pelos protótipos 

produzidos. Uma das artesãs comenta que outros artigos produzidos por ela têm mais saída 

                                                 
20  Falaremos mais sobre esta narrativa nas próximas seções deste capítulo. 
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que a boneca de pano Emília, como é o caso de um avental de contação de histórias21 que 

leva o tema do Sítio. 

Assim como o tapete de Eudóxia serviu como uma narrativa-tapete (Cukierman, 2000), 

sendo capaz de fazer falar sobre uma multiplicidade de conexões que aquele objeto 

aparentemente simples produziu, as bonecas também nos serviram como narrativas, pois 

também são parte integrante de outras narrativas contidas em redes variadas, já que 

participaram na educação, na religião, nos mitos, nas pinturas, literatura dentre outras 

(Manson, 2002; Costa, 2005; Souza, 2009). 

                                                 
21  Consiste em um avental colorido, com personagens do Sítio fabricados em miniatura que podem ser 
retirados facilmente para os processos de lavagem, pois são fixados no avental com auxílio de velcro. 
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SEÇÃO 2 

“B ONEQUINHA PRETA ”:  CULTURA DA BONECA DE PANO EM 

BARBACENA (M INAS GERAIS) 

 

 

Figura 1 - Boneca produzida pelo grupo "Bonequinha Preta" 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Conforme foi mencionado no segundo capítulo desta pesquisa, seguir a rede da boneca de 

pano levou-nos a conexões não pensadas. Em nosso caminho, encontramos alguns dos nós 

que demonstram a existência desse objeto como possível agente que afeta o cotidiano das 

pessoas. Seguir um objeto e sua rede de conexões é um trabalho do pesquisador Ator-

Rede e as ligações não imaginadas devem ser seguidas e descritas em seu texto. A 

produção do texto acaba sendo o laboratório do pesquisador Ator-Rede, pois é aqui que 

são testados e combinados os dados que foram recolhidos da realidade. Nele são então 

trabalhados os dados que incluem todos os actantes que fizeram fazer algo na rede 

(Latour, 2002; Mol, 2007). 

Nesta seção, após termos mobilizado a realidade e ter trazido a boneca de pano para nosso 

texto, buscamos entrelaçar histórias relacionadas, falando sobre esse objeto conhecido e 

difundido em vários locais, para focalizar suas ações e verificar o que ele foi capaz de 

fazer. Outras narrativas serão atreladas ao nosso relato, contribuindo para que a boneca de 

pano seja vista como um instrumento provocador de agências e afetos. Quando pensamos 
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no campo da boneca de pano, nem sempre conseguimos enxergar facilmente quais as 

conexões que se estabelecem para manter sua existência. Buscamos visualizá-la localmente 

e entrelaçar as narrativas de artesãs e de outros grupos, para flagrarmos quais movimentos 

se fazem presentes e quais efeitos são produzidos em sua rede. 

Seguindo o grupo “Bonequinha Preta” 

Nos primeiros movimentos para mapear a rede da boneca de pano, ao verificar os 

deslocamentos que ora apontavam para seu desaparecimento como brinquedo popular, ora 

davam sinais de que seu uso estava migrando para outros campos, não esperava encontrar 

uma instituição ou grupo empenhado em produzir especificamente esse tipo de objeto. A 

descoberta da existência desse grupo forneceu informações significativas sobre a procura e 

a produção deste tipo de artefato nas localidades estudadas, além de responder sobre 

possíveis motivos pelos quais as pessoas se propõem a fabricar algum tipo de artesanato e 

qual a importância desse tipo de atividade em suas vidas. 

Como visualizamos nos trabalhos de Arruda (2009), Cruz (2009), Sawaia (1995), Canani 

(2008), Chaud e Guimarães (2009) e Silva (2009), percebemos que a apropriação de uma 

técnica artesanal pode causar modificações nas formas de existência que as pessoas 

experimentam, quando se percebem potentes para dominar alguma aprendizagem que lhes 

diferencie e lhes devolva uma imagem mais valorizada de si próprias. As atividades 

artesanais são geralmente utilizadas para gerar renda familiar complementar e, em alguns 

casos, são desenvolvidas como forma de terapia ocupacional, podendo trazer autonomia 

para pessoas marginalizadas e que estão passando por algum sofrimento psíquico (Cruz, 

2009). Parte dos grupos visitados por nós possui a boneca de pano como elemento 

constituinte de suas identidades e trazem informações sobre como se deu a transmissão 

desse conhecimento pela via familiar ou, simplesmente, pela integração das mulheres em 

grupos. As informações trazidas pelas narrativas dessas mulheres são relevantes à 

proposta de compreender o que um objeto faz fazer (Latour, 2002), podendo este ser 

considerado, tal como aponta Pedro (2010), como porta-voz do fenômeno que 

escolhemos seguir em nosso trabalho. 

Tomamos o grupo da “Bonequinha Preta” como uma narrativa constituída pela mistura de 

todas as unidades, no caso, as alunas, a Instituição, as coordenadoras, sentimentos, 
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materiais, falas, contexto psicossocial dentre outros. Cada um desses atores, afetado pela 

sua pertença ao grupo e pelo aprendizado de uma técnica, também fabricou narrativas. 

Um grupo é localizado histórico, sócio e materialmente, sendo que as falas produzidas 

pelos seus membros são articuladas e atravessadas por todas as dimensões que o afetam 

(Mol, 2007). 

Cenarizando o grupo de artesãs de bonecas de pano em Barbacena 

Quando realizamos um Estudo Ator-Rede, o cenário onde ocorrem os fenômenos seguidos 

constitui um dos nós da rede, pois nenhuma ação ocorre no vazio e depende de fatores 

variados que incluem tanto elementos humanos como outros híbridos de matéria e engenho 

humano (Latour, 2001 como citado em Queiroz e Melo, 2007). 

Quando fomos informadas sobre a existência de um projeto de fabricação de boneca de 

pano, buscamos ir ao encontro dos responsáveis pelo projeto, a fim de obter informações 

‘mais quentes’ sobre o mesmo. Inicialmente, nosso trabalho foi colher as narrativas das 

coordenadoras do projeto. A partir daí, fomos compreendendo qual a missão daquela 

instituição na cidade, bem como o que motivou a formação de um grupo orientado com a 

proposta de produzir bonecas de pano. As informações contidas nesta seção foram 

colhidas entre os responsáveis técnicos e frequentadores do curso, bem como daquilo que 

foi apreendido pelo nosso olhar, pois, como mais um nó da rede e também pertencentes 

ao campo das bonecas de pano, fomos responsáveis por afetar de alguma forma aquilo 

que foi seguido. 

O grupo que escolhemos seguir é fruto de um projeto desenvolvido por funcionários do 

Oratório Dom Bosco Charlo Marchini. Essa instituição faz parte da Rede de Obras Sociais 

Salesianos de Dom Bosco e possui vários projetos que visam contribuir para a formação de 

crianças e jovens da comunidade onde está inserido. Na cidade de Barbacena, o Oratório 

segue o mesmo ideal, buscando trazer atividades educativas e lúdicas à comunidade 

assistida22. 

Segundo informações obtidas através dos relatos de funcionários da Instituição, o Oratório 

Dom Bosco em Barbacena atende 306 crianças e adolescentes e, segundo também 

informações cedidas no local, o atendimento se baseia nos princípios do Estatuto da 

                                                 
22  Mais informações em Centro Educacional Dom Bosco (2011). 
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Criança e do Adolescente e nas políticas de Assistência Social vigentes no Brasil. O 

funcionamento desta instituição acontece em sedes presentes em dois bairros da cidade que 

agrega, em sua maioria, famílias com alto risco social. A existência de duas unidades tem 

como objetivo aumentar a gama de possibilidades de alcançar os jovens e as famílias de 

baixo poder aquisitivo da cidade, buscando melhorias na qualidade de vida de seus 

frequentadores, bem como na educação e lazer dos mesmos. 

As atividades são realizadas nos chamados “Centros Juvenis”, que são os locais onde 

acontecem atividades orientadas a jovens e crianças em horários complementares ao da 

escola regular. São propostas e executadas atividades esportivas, de iniciação profissional e 

também de cunho cultural, eventos festivos abertos a toda a comunidade, além de 

oferecerem assistência a algumas famílias de maior risco que são visitadas periodicamente. 

Como me foi explicado no local, o objetivo desta Instituição é focar não só os jovens, mas 

também em suas famílias. O Oratório realizou o Diagnóstico Familiar Comunitário – DFC 

(em 2000, segundo as coordenadoras), que pretendeu investigar como viviam as famílias 

dos educandos, buscando orientar atividades pedagógicas mais adequadas àquelas pessoas. 

Nesse processo, famílias foram ouvidas num movimento para traçar um pouco do perfil do 

público atendido pelo Oratório. Os pesquisadores perceberam que muitas eram famílias 

numerosas, convivendo apenas com um salário mínimo, tendo sido identificadas aquelas 

que sobreviviam sem absolutamente nenhuma renda. Várias dessas famílias viviam em 

situação de pobreza extrema e possuíam baixa escolaridade, tendo sido encontrados entre 

os familiares vários sujeitos analfabetos. 

Outro ponto que o diagnóstico revelou foi a necessidade de construir alternativas que 

também alcançassem as famílias para que, especialmente, promovessem modos de geração 

de renda. As pessoas atendidas por este projeto demonstraram interesse em aprender algum 

trabalho manual que serviria também como mote para atingir as responsáveis pelos 

educandos, capacitando-os na afirmação de valores culturais, uma vez que o público 

atendido, em sua maioria, é de origem afrodescendente. 

O Projeto “Bonequinha Preta” surgiu como um dos planos idealizados para contribuir com 

a geração de renda e afirmação da cultura do afrodescendente que, na perspectiva da 

Instituição que fomentava o projeto, funcionaria como um diferencial para as existências 

dessas pessoas e grupos. Foi formado um grupo com as mães e responsáveis dos 

educandos, visando ao ensino da fabricação da boneca de pano. As bonecas seriam 
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fabricadas na cor negra, para que fossem trabalhadas questões relacionadas à cultura 

africana. O projeto se baseou em uma experiência anterior realizada pelo mesmo Oratório 

em uma colônia de férias, ocasião em que várias oficinas e atividades são oferecidas ao 

público em geral. Em uma dessas colônias, duas monitoras propuseram a oficina de 

confecção de bonecas ao público frequentador, projeto que foi bem aceito e frequentado 

por várias alunas. 

A fabricação das bonecas de pano como elemento subjetivador das 

artesãs 

Correa (2000) apresenta, em seu estudo, um episódio sobre bonecas artesanais negras, 

porém, não foi interesse da autora falar sobre a contribuição à cultura brasileira enquanto 

artefato construído e confeccionado pelas mãos de artesãos brasileiros. O que entrou em 

jogo neste estudo foi a tentativa de explicar, de maneira metafórica, os interesses sociais 

que a boneca pode representar, usando um acontecimento histórico, ocorrido em 1940, 

como pano de fundo para explicar as relações de gênero e raça no Brasil: o ‘sumiço’ dos 

modelos de bonecas baianas negras artesanais de uma exposição em Lisboa enviadas para 

representar a cultura brasileira, enfatizando esse evento como peça chave para entender o 

processo racial no Brasil. As bonecas (quatorze exemplares de setenta centímetros de 

altura), vestidas com roupas típicas de baianas e confeccionadas na cor negra, não foram 

consideradas apropriadas para representar o Brasil na Exposição Histórica do Mundo 

Português. Para os organizadores, a inclusão de tais objetos na exposição seria uma volta 

ao imaginário de que o Brasil era um país de maioria negra com seus rituais típicos. A 

autora aponta esse fato como evidência do ideal de ‘branqueamento’ da população 

brasileira por parte da elite deste país naquele momento histórico. 

Com o objetivo de refletir sobre as questões que envolvem as identidades afrodescendentes 

e ainda trabalhar no sentido de contribuir para a geração de renda, a experiência proposta 

pelo Oratório difere um pouco do trabalho narrado por Sawaia (1995), que não teve como 

demanda inicial a produção de artesanato. Na experiência descrita pela autora, as reuniões 

semanais promovidas para reflexão sobre a vida daquelas mulheres marcaram a formação 

inicial do grupo. No entanto, após três meses de encontros semanais, a pesquisadora 

percebeu que um grupo de reflexão não atingiria o objetivo de fortalecimento da 

experiência dessas pessoas, optando pela inserção de alguma alternativa que continuasse a 
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reforçar as atividades do cotidiano e acrescentar elementos para que elas saíssem das 

condições precárias de existência e fome. Esse então foi o mote que deu início à criação de 

um grupo de artesanato, com pinturas em panos de prato, passando depois para a confecção 

de sachês em forma de bonecas. 

Constatamos que são poucos os trabalhos acadêmicos sobre o tema, sendo mais numerosas 

as reportagens em jornais online e blogs. Mulheres Bonequeiras do Crato foi uma das 

experiências que tivemos acesso e que se encontra registrada em jornais virtuais (Diário do 

Nordeste, 2008). Sob a sombra de uma mangueira, os habitantes de Crato, cidade do sertão 

nordestino, testemunharam um grupo de mulheres, todas com idades superiores a quarenta 

anos, se unirem para produção de bonecas de pano enquanto buscavam alguns momentos 

de lazer depois da rotina de trabalhos domésticos de suas casas. O objetivo não era fabricar 

para vender, mas sim, para resgatar uma atividade que haviam aprendido quando crianças e 

que agora servia como recurso ‘terapêutico’ para aliviar os momentos de tensão, passando 

a preencher as tardes das mulheres da comunidade. 

Essa atividade, inicialmente sem maior pretensão, atingiu outros patamares, dando lugar a 

uma forte associação que hoje recebe encomendas de vários locais do Brasil e até mesmo 

para outros países, como Equador e Alemanha. As bonecas e sua fabricação trouxeram 

novos conhecimentos e possibilidades em um local severamente afetado pela seca (Diário 

do Nordeste, 2008), ou seja, a confecção das bonecas, a princípio uma atividade 

considerada insignificante, produziu efeitos antes insuspeitados para o grupo envolvido, 

funcionando como um elemento subjetivador23. 

Silva (2009) acompanhou a trajetória de um grupo já existente há cerca de dezoito anos no 

qual uma artesã, criadora de uma boneca sem costuras, se uniu a outras mulheres para 

produção de bonecas de pano. Assim como as duas outras experiências comentadas, esse 

grupo também está relacionado com as temáticas de resgate da identidade. Também se 

aproxima do grupo do Oratório por se preocupar com o resgate da cultura africana. Teve 

como proposta confeccionar bonecas de pano, porém sem costuras e cortes, apenas com 

amarrações. Tal boneca é baseada em técnicas herdadas da cultura africana em busca de 

                                                 
23  Latour ( 2006 ) chama de elementos subjetivadores ou personalizadores aqueles que, em fluxo e de 
forma sutil permitem construir nossas identidades, transformando-nos em indivíduos. Segundo Queiroz e 
Melo, (2007, p. 169), esses recursos vão nos possibilitando acessar cada vez mais conexões que nos 
subjetivam, ampliando o nosso acesso ao mundo. Pela multiplicação de nossas conexões com a realidade, 
recorrendo a um grande numero de subjetivadores, constituímos, portanto, nossa interioridade e, assim, 
quanto mais conectados, mais subjetivados estaremos. 
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trazer um pouco desta tradição para a cultura brasileira. Com a produção das chamadas 

bonecas Abayomis – nome da boneca produzida e patenteada pela artesã Lena Martins, sua 

proposta é bastante semelhante ao grupo formado pelo Oratório. 

As experiências descritas merecem destaque aqui pelas similaridades que apresentam entre 

si. Os objetivos e motivações do grupo de mulheres investigado por Sawaia (1995) e os do 

Oratório se aproximam, pois foram originados por um público que vivencia uma situação 

de risco social, ambos servindo como tentativa para resgatar as experiências de mulheres 

sofridas e marginalizadas. Iniciaram seus trabalhos focando em objetivos delimitados, 

porém sofreram modificações em seu desenvolvimento e execução, demonstrando que são 

responsáveis por fazerem alterações na rede, modificando-se junto com ela. Podemos dizer 

que o grupo pesquisado por Sawaia (1995) buscou gerar renda para os próprios membros, 

funcionando como se fosse uma cooperativa, enquanto aquele vivenciado dentro do 

Oratório teve a geração de renda como um objetivo secundário, mas não menos 

importante. A experiência do grupo investigado por Silva (2009) fala sobre o resgate da 

cultura africana, o que o aproxima do trabalho orientado pelo Oratório, tendo como 

proposta a geração de renda, aproximando-se também da experiência de Sawaia (1995). 

Diferentemente das outras experiências, as bonecas Abayomis, feitas com técnicas de 

amarrações, surgiram também com a proposta de reciclagem de materiais (Silva, 2009). 

Inicialmente, a equipe idealizadora do projeto “Bonequinha Preta” planejou atender a 

quarenta famílias, sendo esse quantitativo dividido entre as unidades da Instituição em que 

funcionam em dois bairros da cidade. Além da confecção das bonecas pretas, o programa 

abordaria temas sobre a cultura afrodescendente, noções de Cooperativismo e Economia 

Solidária. Esses dois últimos conteúdos foram administrados com a ajuda da Secretaria de 

Agricultura de Barbacena, objetivando a melhora da autoestima daquelas mulheres já 

bastante cansadas de sofrimento e privação, para que se assumissem como 

afrodescendentes e pertencentes a um grupo cultural valorizado em seus saberes e fazeres. 

A apropriação de uma nova forma de trabalho traduziria uma experiência que aconteceu 

até aquele momento sem maiores expectativas, evoluindo para outra realidade e que 

aumentaria as possibilidades de existência desse grupo. Assim como Mol (2007), 

entendemos que a realidade pode ser construída e reconstruída, não existindo uma 

realidade fixa que não pode ser transformada. Para estas mulheres, participar de um grupo 
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de confecção de bonecas deu a oportunidade de (re)significar suas identidades e reforçar 

sua autoestima, assim como a sua rede de sobrevivência. 

Sawaia (1995) descreve um movimento semelhante na comunidade que estudou. Neste 

local, as mulheres sofriam com suas experiências, sendo ignoradas pelas políticas públicas, 

pela falta de capacitação, de emprego, de dinheiro e de sentimentos de baixa autoestima. 

Viviam em um aglomerado onde ficava fácil se tornarem esquecidas pelo poder público, 

isoladas da sociedade em geral, limitadas pelas condições de miséria em que elas e suas 

famílias sobreviviam. No entanto, poderíamos dizer que as suas condições de vida 

passaram por um processo de tradução. Neste caso, entendemos que ocorreu uma tradução 

porque estabeleceram vínculos com um grupo com mediação do aprendizado de uma nova 

técnica no seu repertório de atividades: no caso, a produção artesanal de bonecas. A 

inclusão desse tipo de atividade nas rotinas das mulheres foi capaz de produzir 

transformações especialmente na forma de pensar e atuar diante do sofrimento por que 

passavam. Assim, em ambos os casos, aceitaram como alternativa o movimento de montar 

um grupo onde aprenderam um trabalho manual através do qual poderiam aumentar suas 

possibilidades de ação e modificar suas experiências (...) de quase inexistente para não tão 

inexistente (Spink, 2003, p. 24). 

Produzindo a existência do grupo “Bonequinha Preta” 

O grupo “Bonequinha Preta” enfrentou dificuldades desde sua constituição até seu 

desenvolvimento e execução. Diferentemente dos grupos de Silva (2009), das artesãs 

entrevistadas por Canani (2008) e das Bonequeiras do Crato (Jornal do Nordeste, 2008, 

2010a, 2010b), que foram formados por iniciativa própria das mulheres que iriam produzi-

las, o caminho trilhado pela Instituição, no caso o Oratório, que viabilizou a formação de 

um grupo de confecção de bonecas, não foi tão fácil, não sendo logo de imediato que o 

mesmo conseguiu instaurar essa possibilidade para a comunidade. Como era necessário 

angariar recursos para executar este trabalho, o caminho foi longo até conseguir a 

aprovação de uma agência de fomento para colocar em prática o curso. Não havia 

condições de realizar o curso sem financiamento, pois os funcionários do Oratório não 

tinham condições de arcar com os custos e as pessoas que o demandavam careciam de 

recursos financeiros e não poderiam arcar com uma mensalidade. 
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Depois de um tempo enviando o projeto aos editais de agências de fomento, os 

proponentes do projeto conseguiram recursos para a manutenção de um curso com duração 

prevista para um ano. O valor recebido era capaz de contemplar todo o material necessário 

para funcionar durante um ano, abarcando também o pagamento de dois monitores durante 

três meses para as aulas práticas e a manutenção do corpo técnico para acompanhar o curso 

que incluía: um diretor, que também ministraria as noções de filosofia e teologia; um 

articulador, que ficaria com o encargo das questões pedagógicas; um coordenador, que 

também trabalharia na parte pedagógica; um assistente social, que seria responsável pela 

parte do serviço e pesquisa social e dois monitores que seriam responsáveis por ensinar as 

técnicas, ou seja, seriam os artesãos. Na prática, neste último caso, foi contratado apenas 

um monitor para atender as duas sedes. 

Os materiais que foram comprados incluíam: cola de tecido, elástico, agulhas, enchimento 

antialérgico, fitas de cetim, giz de costura, lã, olhinhos de boneca, papel carbono para 

costura, papel Kraft, pincéis, refil de cola quente, sacolas de embalagem, tererê24 para o 

cabelo, tesoura para cortar pano, tinta para tecido, tecido de algodão (80 metros), tecido 

estampado (80 metros). Também foram adquiridas quatro máquinas de costura (duas para 

cada uma das sedes) e revólveres de cola quente. Todos os materiais foram adquiridos nas 

lojas especializadas da cidade, o que talvez demonstre que Barbacena pode suprir os 

materiais necessários para a confecção de artefatos artesanais. 

As primeiras fases do projeto contemplaram a inscrição e a seleção do público-alvo. O 

critério foi contemplar as mães e responsáveis com menor renda e que necessariamente 

deveriam ter ao menos um filho matriculado regularmente no Oratório. No entanto, apesar 

do grupo ter iniciado com todas as vagas preenchidas, conforme foi relatado pelas alunas, 

pela coordenadora e também pelas fotos que registraram as primeiras aulas, o Oratório 

acabou estendendo a matrícula a algumas pessoas que não preenchiam exatamente o 

critério inicial, embora todas fizessem parte da comunidade de abrangência do Oratório, 

justificando, assim, a manutenção e a frequência das mesmas no curso. 

Os trabalhos foram iniciados com minicursos relacionados a noções de Economia 

Solidária, de Higiene do Trabalho e de Cooperativismo, ministrados por uma colaboradora 

enviada pela Secretaria de Agricultura. Outro item fundamental que constava no 

cronograma do curso eram as aulas de corte e costura. Porém, com um grupo grande e 

                                                 
24  Adornos coloridos que se colocam nos cabelos, geralmente acompanham tranças. 
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apenas duas máquinas de costura por turma, ensinar costura passou a ser mais um 

obstáculo para o andamento do curso. Diferentemente das mulheres seguidas por Canani 

(2008), Silva (2009) e as Bonequeiras do Crato, que montaram o grupo justamente pela 

aproximação de seus universos com os fazeres envolvidos com a costura, as alunas do 

curso foram afetadas pela insuficiência de máquinas de costura. Mesmo com pouco 

maquinário, as alunas tiveram noções superficiais de corte e costura, já que duas alunas 

foram integradas ao grupo por serem costureiras profissionais. Essas ficaram com o 

encargo de realizar as fases da produção em que fosse exigida a habilidade para costura e, 

de vez em quando, também ensinavam noções de costura para as demais companheiras. 

Entretanto, não foi possível garantir que as participantes do grupo aprendessem de fato a 

costurar, o que funcionaria como um obstáculo para que as alunas dessem seguimento a 

este tipo de fabricação em suas casas. 

Descrevendo os encontros do grupo de mulheres 

Quando conheci a proposta do grupo, este já existia há quase um ano, sendo composto por 

apenas seis mulheres remanescentes do grupo inicial. Todas eram mães e algumas já eram 

avós (umas sendo responsáveis totais pelos netos), possuíam seus trabalhos e duas delas já 

estavam aposentadas. Variavam de idades de aproximadamente 35 a 70 anos. Elas 

encontraram no grupo um local de troca de experiências onde aliviavam a carga dos 

afazeres do dia-a-dia. Em sua maioria, eram pessoas de baixo poder aquisitivo, porém, 

pelas conversas, percebemos que nenhuma vivia em condição de pobreza exacerbada. 

Como o propósito inicial era atender um grupo de baixo poder aquisitivo, além dos 

materiais, os recursos também englobavam lanche para todos os encontros. Estes 

aconteciam na cozinha, no final das aulas, após todas terem se dividido nas tarefas de 

arrumação do refeitório que incluía limpar todos os resíduos deixados pela utilização dos 

materiais, além de guardar todos os materiais para o próximo encontro. Era um momento 

de descontração que marcava o final do encontro. 

As aulas eram realizadas no refeitório do Oratório, que tinha boa iluminação e longas 

mesas para realizarem seus trabalhos. Em meu primeiro encontro com o grupo, cheguei 

alguns instantes mais cedo para me ambientar. Ao chegar lá, a coordenadora e a professora 
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me esperavam com todos os modelos confeccionados até aquele momento. A produção já 

possuía diferentes modelos e todos tinham como semelhança a cor de pele negra. 

Segundo relatos, desde que foi implantado, o curso sofreu alterações que modificaram o 

desenvolvimento do mesmo. Desistências da grande maioria do grupo inicial, não 

identificação com a proposta do curso e resistência de algumas em aceitar fabricar 

protótipos da cor negra foram alguns dos motivos dos abandonos e das dificuldades 

enfrentadas e declaradas pelas alunas e coordenação. 

Vale ressaltar um ponto significativo nesse dado: durante o tempo em que acompanhei o 

grupo, o tema relacionado à cultura africana não foi abordado nem pela coordenação, nem 

pelas alunas. Em nenhum dos encontros que participei, nem mesmo entre conversas 

estabelecidas entre as participantes – entre uma costura ou outra que eu procurava ouvir – 

não observei discussões sobre tal temática. Não é possível afirmar se houve ou não 

processos de reflexão e resgate da identidade africana, mas é possível dizer que tais 

conteúdos não se mostraram explícitos durante o tempo em que acompanhei. Mesmo 

porque identificamos que tal proposta foi uma imposição dos idealizadores do grupo, o que 

pode ter servido como potencializador para abandono do grupo. No entanto, não nos 

detivemos acerca deste assunto, uma vez que meu posicionamento no grupo se centrou 

mais nas observações, conforme foi solicitado no momento em que fiz o contrato com a 

coordenação do grupo. 

A entrada de duas mulheres que não tinham filhos frequentadores do Oratório foi 

justificada pela sua experiência reconhecida na comunidade na área de costura, pois a 

ausência de pessoas habilitadas neste quesito estava dificultando o desenvolvimento das 

aulas. A inserção de novos actantes sempre traz modificações à rede. Assim, a integração 

dessas alunas acelerou a produção, pois elas ficavam encarregadas da fase de costura dos 

protótipos. 

Nosso deslocamento no grupo de produção coletiva não revelou apenas pontos positivos, 

pois foram identificados conflitos entre as participantes do grupo, especialmente ao final 

das reuniões semanais, quando algumas me acompanhavam durante parte do percurso de 

volta para casa. Queixavam-se de não serem tratadas da mesma forma por não terem 

conhecimentos significativos na área de costura, enquanto, segundo relatos, as duas 

participantes que entraram após o começo do grupo e que eram costureiras profissionais 

eram consideradas partes fundamentais no processo. Tanto que, durante o mês de julho, foi 
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proposto pela coordenação que ambas as participantes fossem multiplicadoras das técnicas 

em uma oficina que aconteceria nas dependências do Oratório, convite que aguçou ainda 

mais o sentimento de isolamento por parte de algumas alunas. 

O curso teve programação prevista para que as aulas práticas ocorressem em três meses, 

porém, devido à grande quantidade de material e desistência da maior parte das alunas 

para confeccionarem as bonecas, o período foi estendido. Até aquele momento 

(maio/junho/julho 2010), já decorriam 12 meses desde o início do projeto. Minha 

chegada no grupo foi marcada por este estar vivenciando sua fase final, restando muitos 

metros de pano a serem confeccionados e a resistência das alunas para chegar ao término 

do curso. 

Seguindo os passos da confecção de uma boneca 

Quando conheci o grupo, os protótipos confeccionados em tamanho pequeno (como 

chaveiros que depois serviam como enfeites para bolsas e mochilas), médio e grande já 

haviam sido feitos. As mulheres concentravam seus esforços na produção de bonecas 

de pano em formato de flor que serviriam como peso para porta. Também presenciei a 

produção de mochilas, que posteriormente foram enfeitadas com as bonecas em 

tamanho menor. 

Uma das mulheres se dispôs a me mostrar como acontecia todo o processo de fabricação 

de um protótipo, desde o seu início, a partir do desenho e corte do molde, passando pela 

costura e enchimento da boneca, até os detalhes finais, como cabelo e adereços. 

No começo, eram apenas alguns pedaços de papel que serviam como moldes e continham 

inscrições do tipo “braço”, “perna”, “cabeça”, sendo retirados de uma pasta com vários 

pedaços do mesmo tipo. Monitora e aluna passaram a discutir qual deveria ser produzida, 

se o tamanho pequeno, médio ou grande. Ao término, decidiram fabricar o tamanho 

maior para que eu acompanhasse melhor e passaram a outra fase que seria o corte do 

molde. 
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Figura 2 - Molde para confecção do braço da boneca em tamanho grande 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Um grande pedaço de pano da cor preta foi mostrado a mim e elas o cortaram de acordo 

com os moldes. Depois, trouxeram outra peça de pano estampado e cortaram as partes que 

serviriam como vestido, sapatos e outros. 

Acompanhei uma boneca de pano ganhando forma, sendo entrelaçada com acontecimentos 

da vida daquela senhora. Devido à extensão de sua narrativa, foram necessários dois 

encontros para que boneca e o depoimento que acompanhava a fabricação do objeto 

fossem finalizados. 

 

Figura 3 - Perna da boneca já preenchida com o enchimento acrílico 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Bauer defende uma Psicologia Social que fale sobre a constituição e fabricação dos 

objetos, de como se dá o processo de ‘feitura’ dos objetos, quais atores participam deste 

procedimento (Guareschi, 2003). Este autor acredita que a fabricação de um objeto é 

essencial para a Psicologia Social, uma vez que humanos e não humanos encontram-se 

estreitamente ligados, sendo que estes últimos são fundamentalmente importantes, mas 

geralmente excluídos das ciências, exilados enquanto atores secundários das relações 
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(Guareschi, 2003). Aceitar tais objetos enquanto relevantes nas relações e ativamente 

evocadores de emoções foi nossa estratégia neste trabalho. 

Ancorados no princípio de simetria (Callon et al., 2009) e na proposição de Bauer em 

defesa de uma Psicologia Social do Objeto (Guareschi, 2003), acompanhamos o processo 

de fabricação de uma boneca de pano que a aluna, uma senhora de aproximadamente 70 

anos, passou a costurar, enquanto contava detalhes de sua vida. 

 

Figura 4 - Boneca praticamente completa 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Naquele dia, ela havia levado uma boneca antiga que tinha acabado de ser reformada por 

ela. Havia pertencido à sua filha falecida há alguns anos. A boneca, aliada ao seu processo 

de fabricação, evocou momentos felizes e tristes da vida daquela senhora. Enquanto 

produzia um novo protótipo da boneca de pano na minha presença, ela também voltava no 

tempo e resgatava as memórias que a boneca trazia. Sawaia (1995) e Silva (2009) afirmam 

que a produção artesanal caminha junto com a criatividade, com a fantasia e com a 

emoção. Neste processo, passado e presente foram articulados, fazendo com que emoções 

e eventos passados fossem relembrados e, assim, (re)significados. 

A pesquisadora como mais um nó na rede 

As mulheres falavam sobre suas vidas e dificuldades, contavam casos e piadas que 

movimentavam as reuniões. No início, minha presença parecia afetá-las, mas como todas 

haviam sido apresentadas a mim e se mostravam cientes dos meus objetivos, o desconforto 

apresentado no início logo desapareceu. Com o tempo, já estavam familiarizadas com 

minha presença, minha câmera e minhas anotações. Para não interferir na sua rotina, 

focava a câmera apenas nas mãos das alunas e monitora, ou produzia imagens 
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panorâmicas. Também evitava falar muito, apenas quando era chamada para participar da 

conversa. Porém, logo percebi que eu era incluída nos planos e conversas da maioria do 

grupo. Em quase todos os encontros, alguma das alunas me chamava e contava algo de sua 

vivência até ali ou até sobre assuntos cotidianos, além de que sempre havia alguém 

questionando por que alguém estaria interessado em acompanhar a fabricação de bonecas 

de pano e fazer um trabalho sobre esse tipo de temática. Perguntavam por que eu não ia 

estudar alguma doença ou fato mais interessante, ao que lhes respondia que o que elas 

faziam tinha importância para mim e merecia ser narrado como uma experiência que 

importava. 

Era um grupo composto por pessoas de pouca instrução, geralmente por mulheres sofridas 

e atravessadas pelas dificuldades financeiras, como era perceptível nas conversas travadas 

entre o grupo. Por esta razão, este reforçava nas falas uma impressão geral corrente entre a 

maioria das mulheres de que os estudos produzidos pela academia deviam cuidar de coisas 

mais ‘importantes’, não se incluindo enquanto possível foco de interesse para um trabalho 

de mestrado, como era o meu. 

A boneca de pano como pivô de eventos mobilizadores de 

mudanças 

Uma nova fase do grupo passou a ser marcada pela expectativa da montagem de uma 

exposição onde os protótipos criados por elas seriam expostos e vendidos. Tentavam 

acelerar a produção, que sofria alterações com a entrada de outro actante: as partidas de 

futebol da Copa do Mundo de 2010. Ao mesmo tempo em que servia como mote para as 

conversas que permeavam a confecção, em alguns momentos, os horários dos jogos 

sacrificaram os encontros. Porém, as alunas combinaram que, caso o término do jogo fosse 

muito próximo ao horário dos encontros, elas se encontrariam no dia seguinte para que a 

produção não ficasse prejudicada. Os encontros eram realizados nas terças-feiras, mas, 

devido aos jogos, alguns aconteceram nas quartas-feiras. 

A exposição, porém, ainda não tinha data nem local definido. Aguardavam a decisão final 

nas reuniões entre diretoria e coordenadoria que também serviriam para definir o destino 

do grupo. Este era um tema gerador de angústia nos membros do grupo. A proposta das 

alunas era de que elas ficariam até o momento em que os materiais realmente acabassem. A 
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monitora não estaria mais presente ministrando as técnicas, pois seu contrato já estaria 

terminado, mas elas continuariam com o que aprenderam até aquele momento. Essa atitude 

mostrou que elas haviam atingido um bom nível de autonomia ou de autogestão, que é um 

dos pilares da Economia Solidária. Tanto que as orientações da monitora já não eram tão 

presentes, sendo requisitadas especialmente quando alguém possuía alguma dúvida. 

Mesmo assim, as próprias alunas já tentavam resolver entre elas, enquanto a monitora 

praticamente desempenhava o papel de supervisionar o trabalho. 

Percebi, nesse momento, um detalhe relevante: a bandeira da manutenção do grupo era 

levantada especialmente por um dos membros que, segundo relatos das companheiras, 

mais havia desenvolvido sua capacidade de interação com o grupo. As narrativas colhidas 

contavam o quanto aquela mulher havia saído de uma posição apática, sem praticamente 

nenhuma troca social, para ser uma das pessoas que mais se manifestava durante as 

reuniões. Era a única representante negra do grupo, sempre comparecia à reunião 

acompanhada de sua filha adolescente, que se mostrava bastante interessada em todo o 

processo, tanto da fabricação, quanto do movimento do grupo. 

Sawaia (1995) observou que a apropriação de uma técnica, no caso, a artesanal, permitiu, 

no grupo por ela estudado, um despertar para a vida e um aumento das possibilidades de 

autonomia, trazendo novas possibilidades de ação. O grupo de Sawaia (1995) iniciou a 

produção artesanal com pintura em panos de prato, atividade que já produziu 

modificações no comportamento das mulheres, uma vez que elas começaram a se 

apresentar com maior vontade para as reuniões, principalmente quando elas melhoravam 

suas habilidades na confecção e ganhavam elogios de parentes e amigos. Traziam, a cada 

semana, novas pinturas feitas em casa, demonstrando motivação durante os encontros. 

Chegaram ao ponto em que decidiram por diversificar a produção, trazendo uma nova 

proposta para as aulas de artesanato, quando passaram a confeccionar bonecas de pano 

que serviriam como sachês. A autora percebeu um movimento diferente mobilizado pelas 

alunas. Ao receberem moldes para confecção de bonecas simples, a pesquisadora se 

deparou, no encontro seguinte, com a chegada de modelos bastante diferenciados do 

molde apresentado. Elas haviam se apropriado da produção, que até aquele momento 

acontecia sem maiores traduções, com cortes retos: o corpo era reto, sem marcar os 

braços e as pernas para facilitar a execução (1995, p. 161). Com a entrada das bonecas, 

elas conseguiram lançar mão de outros modelos e técnicas, relembrando as bonecas que 

suas avós e mães faziam para presenteá-las. 
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Em ambos os grupos, a produção de bonecas de pano permitiu que as modificações não só 

ocorressem nos âmbitos práticos e técnicos, mas também fizessem fazer outras mudanças 

que apareceram na forma de ganhos qualitativos em seu bem-estar. Trouxe transformações 

na forma de agir das pessoas que passaram de uma condição apática frente à vida para uma 

ação mobilizadora de suas habilidades. Neste sentido, recorremos a Santos (2002) com a 

afirmação de que as práticas de pesquisa e ação social podem recuperar e tornar visíveis as 

realidades e experiências que até então se encontravam desperdiçadas. 

As narrativas do grupo permeavam os acontecimentos cotidianos vivenciados pelo país, 

especialmente aqueles que eram veiculados no rádio e na televisão e também aqueles que 

aconteciam na cidade e nos bairros onde moravam. Falavam sobre problemas familiares, 

sobre a comunidade em que vivem, sobre memórias e desejos. No horário do curso, 

compartilhavam assuntos que as incomodavam, sendo muitas vezes orientadas pelas 

colegas sobre novas formas de agir frente aos problemas. Percebemos como os objetos 

podem ser bons aglutinadores de situações em torno das quais acontecem relações, 

servindo de mote para que outros assuntos surjam e para que, na situação de um grupo, 

alguns problemas sejam comentados e elaborados. Em certos momentos, o grupo também 

experimentava períodos de silêncio que acabavam sendo quebradas pelo som de assobios, 

piadas ou pelas máquinas de costura. De forma semelhante, vimos acontecer nos encontros 

de fabricação de colchas no filme Colcha de Retalhos (1995). Neste, um grupo de 

mulheres dedicadas à fabricação de colchas de retalhos alternava o processo de produção 

destes artefatos com as lembranças de suas vidas. A colcha que produziam, assim como as 

bonecas do grupo que acompanhamos, era responsável por mediar as conversas, 

permitindo a elaboração de sentimentos e vivências passadas. 

Antes do término do curso e da definição da exposição, as bonecas de pano foram enviadas 

a um encontro da Rede Salesianos realizado em Brasília. Alguns protótipos foram levados, 

a fim de mostrarem o avanço do curso e os resultados produzidos até aquele momento. As 

alunas se mostraram felizes com o reconhecimento de seus trabalhos em outros locais. 

Também havia, segundo uma das alunas, a possibilidade de algumas bonecas serem 

mostradas em outro evento numa cidade próxima a Barbacena, assunto que não foi mais 

comentado. 

Como um dos objetivos do curso era de que elas estivessem prontas para fabricar seus 

próprios protótipos, um problema foi levantado pela coordenadora: apenas duas das alunas 
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possuíam máquina de costura em suas residências, enquanto para o restante não havia, pelo 

menos naquele momento, condições concretas de adquirir tal ferramenta, esta que, 

conforme já observaram Chaud e Guimarães (2009), é essencial ao trabalho de uma artesã. 

Esse dado parecia angustiar a coordenação e algumas alunas chegaram a comentar sobre 

essa dificuldade. A falta de maquinário, bem como a carência de conhecimentos nessa área, 

foi o ponto que revelou ser um dos grandes obstáculos enfrentados durante o 

desenvolvimento do grupo e, que provavelmente seria a maior dificuldade quando as 

participantes fossem executar o conhecimento apreendido no pós-grupo. Também foi 

identificado um receio, por parte da coordenação, da efetiva possibilidade das mulheres de 

conseguirem atuar como produtoras de bonecas, pois grande parte dos artefatos foi 

confeccionada com defeitos significativos que poderiam comprometer a possível 

comercialização. Também havia receio de que a maioria das mulheres não teriam 

condições mínimas de colocar a técnica de produção de bonecas de pano como forma de 

geração de renda, pois não haviam conseguido sozinhas produzir um protótipo sem 

defeitos. Na percepção da coordenação, grande parte dos objetos produzidos não tinham 

condições de serem comercializados, uma vez que possuíam erros de fabricação que são 

próprios de iniciantes. 

Por enquanto, era possível contar com ajuda do grupo, como fez uma das alunas, que 

trouxe um protótipo cortado em casa, faltando apenas passar a costura. Outra aluna 

fabricou uma boneca costurando manualmente, já traduzindo aquilo que aprendeu no 

curso de acordo com suas possibilidades sociais e materiais. Um protótipo de Papai Noel 

também foi trazido para o grupo, depois de ter sido confeccionado por uma aluna. Na 

falta da máquina, outros recursos eram mobilizados para que cada uma pudesse continuar 

a produção. 

Os últimos protótipos foram confeccionados: bonecas que serviriam de peso de porta e 

modelos pequenos para colar nas mochilas também eram confeccionadas pelo grupo. Ao 

mesmo tempo, seguiam os preparativos para o fechamento do curso que aconteceria 

oficialmente com o evento da exposição das bonecas, servindo também como um canal de 

vendas. No entanto, como esse ainda demoraria algum tempo, pois continuava sem local e 

data definido, ficou decidido um encontro para encerrar o curso apenas entre o grupo de 

coordenação e as alunas, para o qual também fui convidada. Seria na unidade que 

funcionava no outro bairro, distante da sede, onde ficamos no aguardo do transporte, que 

ficou a cargo da Instituição. 
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Também as embalagens que seriam comercializadas para as bonecas eram tema de 

conversa entre as participantes do grupo. Discutiu-se com todo o grupo como deveriam ser 

fabricadas, ficando a cargo da professora a sua confecção. A coordenadora ficou por conta 

de desenvolver as escritas que constariam na etiqueta da embalagem. 

O encontro final foi realizado em julho com a participação de todas as alunas, da 

coordenadora e desta pesquisadora. Esse encontro foi peculiar, pois misturaram as alunas 

de duas unidades, promovendo interação e conversas. Aconteceu com discurso de 

fechamento das coordenadoras e do diretor na festa, que contou com doces e salgados. 

A exposição e venda das bonecas de pano confeccionadas funcionou como uma estratégia 

de visibilidade para aquele grupo e para suas bonecas, retirando-o do completo anonimato, 

legitimando sua interferência na rede da produção de bonecas. A exposição aconteceu no 

salão da Câmara Municipal de Barbacena, bem no centro da cidade. As mulheres ficaram 

entusiasmadas, pois o local, bastante central, seria de fácil acesso para que elas se 

tornassem conhecidas pelo público em geral e também porque seu trabalho seria exposto 

ao público e as bonecas poderiam ser mais facilmente vendidas. 

A exposição, porém, não objetivou apenas a vendas dos protótipos fabricados, mas também 

a realização de uma apresentação, histórico de todo o processo de criação e evolução e 

desenvolvimento do grupo e homenagem ao mesmo. Constituiu-se, assim, como uma 

maneira de valorizar a experiência das mulheres em todos aqueles meses de convivência. 

As narrativas das artesãs sobre a sua experiência resumem, ordenam e colocam em 

sequência os pontos mais interessantes diante da perspectiva de assumir a identidade de 

artesã. Porém, não foi somente a aprendizagem de uma nova técnica que mobilizou a 

experiência traduzida nessa narrativa, mas sim, o encontro entre vários elementos que se 

conectaram e transformaram as suas biografias. 

Em todas as narrativas colhidas e durante nosso caminho junto àquelas mulheres, 

percebemos que o conhecimento adquirido foi um dos pontos mais comentados por elas. O 

conhecimento foi transformado e potencializado por se conectar a uma rede. Essa 

vinculação foi capaz de combinar suas aptidões com aquelas transmitidas pelas colegas de 

grupo e professora. 

Em minhas observações, ficou claro que o processo de confecção de uma boneca era 

realizado com participação de todas, com participação coletiva tal como na feitura de 
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qualquer artefato. Talvez por ser um grupo pequeno, com poucos membros, observei que 

nenhuma boneca era apenas fruto das mãos de uma única artesã, mas nascia da articulação 

do grupo com dicas, sugestões, críticas e até mesmo interferência de outras. Todos os 

protótipos recebiam comentários do que poderia ser modificado ou mantido, fazendo surgir 

um objeto com autoria híbrida. 

Para cada participante, aprender a fazer bonecas trouxe um significado próprio e particular, 

relacionado às suas expectativas e experiências vividas. Para algumas, o conhecimento e a 

probabilidade de novos trabalhos foi o ponto forte, para outras, as amizades e vínculos 

criados serviram como um bom motivo para se conservarem naquela rede durante um ano. 

Já outras definiram que o novo aprendizado trouxe possibilidades de superar limites como 

a timidez, a baixa autoestima, produzindo sentimentos de pertença, conforme podemos 

observar na fala de uma das mulheres do grupo: estou muito satisfeita de participar do 

projeto Bonequinha Preta. No princípio eu fiquei muito tímida, pois não sabia costurar. 

Mas me entrosei com o grupo e fiz muitas amizades. Aprendi a fazer muitas coisas. O 

projeto foi uma excelente ideia25. 

Brockmeier e Harré (2003) apontam que a perspectiva de cada narrador é muito particular, 

mas faz sentido enquanto inseridos em um mesmo contexto, sendo atravessada pelas 

questões culturais, sociais que afetam o cotidiano de cada comunidade. Estar em contato 

com outras pessoas aumentou as possibilidades de superação dos limites. 

Aprender uma técnica de confecção de bonecas pode não ser uma estratégia nova, quando 

analisamos o quanto é uma atividade antiga e secular. Manson (2002) afirma que a 

produção de bonecas é uma tradição antiga, surgindo dos restos e sobras de outros 

trabalhos, como da confecção de roupas. Para Câmara Cascudo (1988), ela é representação 

de técnica própria das indústrias domésticas brasileiras, conforme já mencionamos 

anteriormente. Apesar da antiguidade de suas técnicas de fabricação, trata-se de um objeto 

que pode ser sempre revisitado, estudado sob uma nova teoria, recombinado, 

reposicionado, fabricado por diferentes pessoas e motivações e em diferentes locais. 

Conectado a outros elementos, pode ser considerado novo à luz das associações e 

incorporações feitas. A boneca de pano ganha aqui propriedade e a responsabilidade de 

mediar novos conhecimentos, servindo como articuladora de memórias, passando a ser um 

instrumento transformador nas mãos daquelas mulheres. Ela foi capaz de aglutinar e 
                                                 
25  Mantivemos, nas transcrições das narrativas aqui apresentadas, a linguagem e as expressões tal 
como foram utilizadas pelas artesãs. 
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entrelaçar histórias individuais, de grupos, de culturas, contribuindo localmente na 

(re)elaboração de receios e anseios, para ser traduzido junto aquele novo contexto e ganhar 

uma nova função. Segundo Law (1997), em cada local que uma técnica ou dispositivo é 

integrado, também é modificado pelos actantes que se encontram presentes. 

A introdução de um novo conhecimento carrega em si consequências para as vidas das 

pessoas que foram afetadas. Com a valorização da autoestima veio à percepção de que são 

capazes de alcançar e realizar atividades que não foram pensadas antes: o projeto foi ótimo, 

aprendi coisas que não imaginava ser capaz de fazer. A cada trabalho realizado ficava 

admirada. (...). Era preciso aproveitar cada minuto das poucas horas para produzir, 

ajudar umas as outras e ao mesmo tempo nos divertimos. 

Sawaia (1995) e Chaud e Guimarães (2009) comentam sobre a capacidade de o artesanato 

contribuir para enfrentamentos nos casos de sofrimento psíquico. A primeira autora 

investigou como a apropriação de um tipo de técnica, a reflexão de suas condições e o 

resgate da identidade são capazes de ajudar pessoas a saírem de condições psicossociais 

bastante adversas para conseguirem buscar alternativas de ultrapassar essas situações. Para 

as duas últimas autoras, as mulheres que trabalham com artesanato tiveram essa atividade 

como formativa de suas identidades e não se reconhecem mais sem essa produção. 

Algumas vezes, a função terapêutica dessa atividade surgiu nos depoimentos colhidos por 

elas, assim como foi declarado por uma das alunas do curso seguido em Barbacena: foi 

uma terapia, o tempo era uma dádiva. 

Assim como foi observado por Sawaia (1995) e Canani (2008), o fazer bonecas não só se 

tornou uma atividade prazerosa, mas provocou diversas mudanças em seu cotidiano. Assim 

como as Bonequeiras do Crato (Diário do Nordeste, 2008, 2010a, 2010b) modificaram 

suas vidas com a introdução da boneca em seus cotidianos, as alunas também perceberam 

as transformações ocorrendo. Mesmo que tenha sido apenas na rotina do dia-a-dia, pois no 

mínimo uma vez por semana se dedicavam ao grupo, era uma atividade esperada durante 

os outros dias para se reencontrarem, o que as retirava da rotina diária de trabalho e 

serviços domésticos. 
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SEÇÃO 3 

AS FABRICANTES DE BONECA DE PANO E SUAS NARRATIVAS 

Ao seguirmos a rede da boneca de pano em nossa região, foram se configurando as 

características das pessoas que as fabricam e o contexto no qual estão imersas. Suas 

narrativas nos permitiram selecionar algumas categorias que podem contribuir para a 

inclusão, manutenção ou exclusão desses objetos em suas vidas e, como via de mão dupla, 

para que entendamos se essa rede se mantém firme ou se suas conexões têm sido tão 

precárias que o destino dessa rede tende à extinção. 

Os depoimentos nos ofereceram condições de descrever como nosso objeto de estudo ainda 

é capaz produzir efeitos, principalmente por ser capaz de evocar lembranças. Também nos 

preocupamos em pensar quais as conexões estão sendo estabelecidas atualmente, para que 

a boneca de pano continue sendo um objeto presente no cotidiano das pessoas. Buscamos 

descrever o que percebemos que a boneca de pano faz fazer, entrelaçando suas narrativas 

com outras já fabricadas por outras mulheres artesãs. 

Passamos a apresentar nossas informantes, como um movimento necessário, uma vez que 

suas narrativas construíram este trabalho, fazendo delas coautoras do mesmo. Por isso, 

com exceção de apenas uma artesã, todas fizeram questão de divulgar nomes e algumas 

cederam fotos dos trabalhos que realizam. Em sua maioria, percebemos que a maioria de 

nossas informantes não trabalha exclusivamente com as bonecas de pano, fabricando 

vários tipos de objetos artesanais, apesar de a boneca de pano ter um lugar de destaque em 

suas biografias. 

Denise foi nossa primeira colaboradora. Tem trinta e sete anos. Residente na cidade de São 

João del Rei, foi empregada doméstica, mas depois da gravidez, da consequente perda de 

emprego e com a preocupação de deixar os filhos sob responsabilidade de outros, 

concentrou no artesanato a possibilidade de conciliar trabalho, geração de renda e 

participação presente na criação dos filhos. Vende seus trabalhos mediante encomenda para 

uma loja em São João del Rei, para outra em Tiradentes e para pessoas que sabem de sua 

atividade e realizam encomendas. Com ajuda da cunhada, construiu um mostruário com 

fotos dos trabalhos que realiza para servir de vitrine e garantir mais pedidos. Para nosso 
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encontro, a mesma havia deixado vários protótipos para demonstração, uns prontos para 

serem entregues, outros estavam dispostos apenas como mostruário. 

 

Figura 5 - Lili pernuda, autoria da artesã Denise 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Claudineia é natural de Barbacena e reside atualmente nesta cidade, mas durante quase 

toda sua vida viveu em Barroso, onde iniciou sua aprendizagem em artesanato. Cursou 

Psicologia em São João del Rei, mas não exerce a profissão, atuando como funcionária 

pública na Secretaria de Agricultura de Barbacena, onde trabalha diretamente com o 

movimento da Economia Solidária. No momento, segundo ela, não tem tido tempo para 

fabricar suas bonecas, trabalhando indiretamente com artesanato no acompanhamento de 

cursos da área, levando objetos produzidos pela associação para as feiras ligadas à rede da 

economia solidária, mas afirma que seu (...) sonho é continuar trabalhando com 

artesanato, principalmente na área da boneca. 

Cláudia é artesã, mora em Barbacena e é professora de artesanato. Fabrica vários tipos de 

artefatos artesanais, mas afirma ter pelas bonecas um carinho especial. Geralmente, 

produz seus protótipos com feltro – tipo de material que lembra um tecido, mas é fruto da 

união de fibras –, pois afirma que tal material, além de ser bastante resistente, deixa 

poucos resíduos em sua fabricação. Acredita, assim, que está contribuindo para a 

preservação do meio ambiente. 
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Figura 6 - Boneca Neguinha, da artesã Cláudia 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Aparecida, mais conhecida por Cida Onofre, como prefere ser chamada, mora em Antônio 

Carlos, município vizinho a Barbacena. É natural desta região, porém, morou grande parte 

de sua vida em São Paulo, onde se casou, nasceu sua filha e trabalhou durante anos com 

ofícios ligados à costura. Só voltou a Barbacena para auxiliar no tratamento de sua mãe 

que se encontrava doente e que veio a falecer logo em seguida à sua mudança. Após esse 

momento difícil, Cida resolveu fixar residência em Antônio Carlos, pois considerou que 

era o melhor lugar para criar sua filha, longe da confusão de uma cidade grande. Trabalhou 

com encomendas de costura de roupas, mas quando descobriu o artesanato de bonecas 

deixou a costura de lado, dedicando-se apenas à fabricação de bonecas. Também se 

envolveu nos movimentos da Economia Solidária, sendo uma participante ativa, tendo 

trabalhado algum tempo também na Secretaria de Agricultura de Barbacena. Devido à sua 

intensa participação, alega que não tem tido tempo na fabricação de bonecas, mas mantém 

vários modelos para venda na loja da Associação Artistas e Artesãos de Antônio Carlos, 

chamada ArteReal, da qual também é associada. A Figura 7 mostra algumas das bonecas 

feitas por esta artesã e que estavam expostas na sede da ArteReal. 
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Figura 7 - Bonecas confeccionadas por Cida Onofre que estavam em exposição na sede da ArteReal 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Rosa é natural do Norte de Minas, de origem de uma família de quinze filhos. Após se 

formar, veio morar com os irmãos que já estavam instalados em Barbacena. Hoje é 

professora aposentada da rede de ensino público e artesã nesta cidade, é também associada 

da mesma forma como são as outras artesãs pesquisadas, podendo vender seus produtos na 

loja mantida com os recursos da Associação. É tão ligada ao artesanato que possui, junto a 

outras sócias, uma loja de diversos artigos fabricados por vários artesãos (que não têm 

relação direta com a associação), onde também vende suas produções e traz outros artigos 

comprados em São Paulo. Fabrica vários tipos de artesanato, incluindo a boneca de pano, 

porém, afirma não tem prazer em fabricá-las, pois foi uma atividade imposta em sua 

formação. Rosa comentou que no momento voltou a confeccionar porque uma das sócias 

está passando por uma doença grave e era ela quem fabricava as bonecas vendidas na loja. 

Como sua amiga vive apenas do artesanato, Rosa resolveu ajudá-la. 

Luiza é artesã e trabalha com vários tipos de artesanato, atuando também como 

professora, especialmente em oficinas de terapia ocupacional. Mãe de três filhos e avó de 

cinco netos, também passou seus conhecimentos para a filha, que a ajuda nas 

encomendas de artesanato. No momento, sofre as consequências de um acidente que 

retirou da mão direita parte dos movimentos e tem atrapalhado na fabricação das bonecas 

e de outros artigos. 
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Figura 8 - Boneca confeccionada pela artesã Luiza 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Maria Neuza reside em Barbacena. Como associada, participa de todos os eventos nos 

quais os associados podem expor e vender seus produtos. Fabrica as bonecas de pano, 

tendo iniciado a produção das mesmas quando suas sobrinhas nasceram. Mas chegou a 

ficar cerca de vinte anos afastada desse tipo de produção. Afirma que seus artesanatos 

são especialmente ligados ao público infantil e as bonecas de pano são os principais 

artefatos de sua produção. Tanto que relata que há alguns anos possuiu fábrica de 

produção de bonecas e outros artigos, contava com funcionários e tinha firma 

reconhecida. 

 

Figura 9 - Boneca produzida por Maria Neuza 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 



| 89 

As narradoras e seus locais de entrevista 

No momento em que mantínhamos contato com nossas possíveis colaboradoras, pedíamos 

que nos recebessem nos locais onde se sentiriam tranquilas para falar livremente, evitando 

interrupções desnecessárias. Quando não havia nenhuma preferência de local, respondia 

que fosse realizada em algum local que tivesse relação com o trabalho que realizavam. 

Assim, Cláudia, Cida Onofre e Denise nos receberam em suas casas, enquanto Maria 

Neuza recebeu-nos na casa de sua mãe. Claudineia, Luiza e Rosa solicitaram que o 

encontro acontecesse em seus locais de trabalho.  

No estudo realizado por Chaud e Guimarães (2009), as mesmas deram atenção especial às 

casas das artesãs que foram visitadas pelas pesquisadoras que afirmam que este local 

encerra os elementos sociais e materiais vivenciados pelas mulheres artesãs. Para essas 

autoras, as casas guardam as memórias, sentimentos, além do instrumental prático para 

construírem seus trabalhos. Segundo nossa experiência, quando foi possível conhecer suas 

casas, que em geral se apresentavam com riqueza de decorações também artesanais e, 

apesar de possuírem um local estratégico para a confecção, as artesãs encontram, em todos 

os cômodos e partes externas, locais convidativos para exercerem seus trabalhos. A 

máquina de costura é o instrumento presente em todas as casas visitadas, sendo 

indispensável para a fabricação de bonecas, além de servir como instrumental para outros 

afazeres domésticos e contribuir como uma distração dos problemas que vivenciam. 

Denise comenta sobre sua ligação com a máquina de costura: quando eu tô na máquina 

fazendo bonecas, eu esqueço. 

Percebemos, assim, que as casas geralmente também são o local onde realizam suas 

produções. As mulheres que foram entrevistadas em suas casas também ficaram mais 

tranquilas e falaram com mais desenvoltura. Tal percepção ficou bastante clara durante o 

depoimento de Cida Onofre que, vez ou outra, era interrompida pelo som do trem passando 

nas proximidades de sua casa. Seu quarto de costura, lugar onde fabrica as bonecas, tem 

vista especial para a estrada férrea. Para ela, o trem traz lembranças de seu tempo de 

criança, de quando vinha passar férias nesta região. Ela declarou que costurar ouvindo sua 

passagem é um motivo que garante mais estímulo para continuar produzindo. Denise pediu 

que me deslocasse à sua casa, para que não fosse necessário sair deixando sua filha 

pequena sob os cuidados de vizinhos, argumentando que lá seria mais fácil mostrar seu 
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trabalho. Maria Neuza pediu que nosso encontro acontecesse na casa de sua mãe, pois sua 

casa encontrava-se em reforma, com muitos ruídos que dispersariam a conversa. 

Quando não foi possível realizar a entrevista em suas casas, sofremos mais interrupções, 

mas nada que tenha atrapalhado as narrativas, como no caso de Luiza, que nos recebeu no 

coreto que fica no centro da cidade e onde os associados de Barbacena vendem seus 

produtos. Esta artesã, quando terminou a entrevista, afirmou que se arrependeu de não ter 

nos recebido em sua casa. 

As bonecas de pano performando as narrativas dos fabricantes 

em uma região de Minas Gerais 

Neste momento, passamos a descrever os principais conteúdos que surgiram nas falas das 

artesãs que tiveram disponibilidade em participar de nossa pesquisa. Sawaia (1995), 

Canani (2008), Cruz (2009) e Silva (2009) comentam sobre os saberes e fazeres envolvidos 

na fabricação de bonecas de pano em determinados contextos. Mesmo que tais estudos não 

tenham sido específicos sobre as bonecas de pano, os mesmos nos informaram um pouco 

sobre como estes objetos são capazes de produzir transformações na vida daquelas que 

tiveram tal objeto como constituinte de suas biografias. Muitas vezes, a atividade de fazer 

bonecas serviu para mediar outras questões, como a cultura negra e o preconceito racial, a 

construção da identidade de indivíduos e/ou grupos, o sofrimento psicossocial de mulheres 

marginalizadas, dentre outros. Nas narrativas comentadas neste trabalho esbarramos em 

assuntos pertencentes àquelas e a outras redes, que acreditamos servir como nós para 

sustentar a rede da boneca de pano. 

Mol (2007) nos ajuda a refletir que o processo de qualquer artefato articula elementos 

sociais e materiais, produzindo seres heterogêneos e formando os híbridos sociotécnicos. O 

processo de fabricação de qualquer artefato está diretamente relacionado ao seu contexto 

de fabricação. Canani (2008), Chaud e Guimarães (2009) e Cruz (2009) entendem que os 

contextos locais são responsáveis pelas características do artesanato. Segundo a fala de 

uma das artesãs pesquisadas por Canani, houve interferência do SEBRAE no processo de 

fabricação daquele grupo ao trazer uma bonequeira de São Paulo para ensinar as técnicas 

de confecção de bonecas: (...) não tinha nada a ver com as nossas bonecas. A boneca era 

totalmente diferente das nossas, não tivemos muito interesse em atuar lá e fazer as 
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bonecas que ela trouxe (2009, p. 47). Law (1997) afirma que transmitir uma técnica não é 

uma atividade que acontece de maneira passiva, pois um objeto passado de mão em mão, 

deslocado na rede entre várias gerações e locais diferentes, vai assumir características 

materiais e sociais de acordo com o local em que é encontrado, não se mantendo o mesmo. 

O autor pondera que não há uma mera transmissão, mas uma tradução nas maneiras de 

fazer os artefatos. Qualquer pessoa que cria um objeto, tendo sido ensinado por outros, 

inscreve nele suas características próprias. Como afirma Denise: no início, minha amiga 

me passava os moldes dela, mas para não ficar assim, eu fazendo as mesmas bonecas que 

ela, apesar de que cada um tem jeito, não sai igual, pode ser o mesmo molde, mas cada um 

tem um toque pessoal, né? 

Silva (2009) quando conta sobre a trajetória da artesã Lena Martins, responsável pela 

criação das bonecas Abayomis, comenta que tal artesã cresceu envolta com os afazeres da 

mãe que, dentre costuras e outras atividades, fabricava bonecas. Porém, mesmo tendo sido 

ensinada sobre como fazer uma boneca, acrescentava aos moldes aprendidos detalhes que 

acreditava modificar o modelo inicial. Esse fato é ainda reforçado quando a artesã 

pesquisada por Canani (2008) defende que as bonecas feitas em sua associação refletem e 

caracterizam a mulher brasiliense: é umas bonequinhas, um projeto chamado sonho de 

pano e que a gente está fabricando essas bonecas para o mercado, e elas estão sendo 

aceitas por ter a cara da brasiliense (p 47). No caso dessas mulheres, aceitar a 

interferência de pessoas de outras localidades, que vivenciam outros contextos e são 

constituídas em outras realidades, retiraria de seus produtos as características peculiares 

locais, que parecem ser o ingrediente mais valorizado por essas mulheres. Elas produzem 

as bonecas de pano misturando nelas suas próprias ideias, memórias e histórias que estão 

estreitamente relacionadas com o local onde vivem e com os conflitos e problemas pelos 

quais passaram. A fabricação de bonecas é um processo híbrido que traz memórias e 

acontecimentos que são misturados aos ingredientes materiais na construção de um objeto. 

As motivações e afetos que levaram nossas pesquisadas à fabricação 

de bonecas de pano 

Cida Onofre iniciou sua produção de bonecas justamente na condição de professora de 

artesanato. Em certo momento, depois que se mudou para esta região, logo começou a se 

envolver com projetos relacionados à Economia Solidária. Como era conhecida como 
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costureira, foi chamada por seus conhecidos que participavam de movimentos de pastorais 

para participar de um projeto em uma instituição particular de educação de Barbacena que 

também presta serviços assistenciais às famílias de baixa renda. A proposta era a de que 

ensinasse corte e costura a essa população: 

Quando eu comecei a trabalhar com as bonecas, na realidade foi quase que por 
acaso, né? por que eu fui fazer um curso, fui ministrar um curso de corte e 
costura para o pessoal que não sabia absolutamente nada, nada, não sabia nem 
tocar a máquina, que as máquinas lá tinham uma parte das máquinas que eram 
industriais né, assim, mais caseiras, como essa. Mas era elétrica. Tinha a 
industrial e tinha aquelas maquininhas para quem não sabia fazer nada que eu 
tinha que ensinar em algum lugar, né? Aí, a, a coordenadora lá do Instituto (...) 
Maria Imaculada. A coordenadora falou oh, você monta aí, você faz do jeito que 
você achar melhor. Falei então, se eu posso fazer do meu jeito... Por que tem 
lugar que você entra, você já tem, você já está ali encabeçado, né? Aí eu falei 
para ela, né, ah, eu gosto tanto, tanto de boneca... 

Em pouco tempo, Cida foi designada para ensinar o ofício de corte e costura para uma 

população que, segundo ela, não possuía nenhuma noção dessa prática. As pessoas 

desconheciam todas as fases que envolviam o processo de costura. Como meio de evitar 

desperdício de grandes extensões de tecido, pensou que, ao ensinar a fabricar bonecas, 

seria possível iniciar o grupo nas noções de corte e costura e, ao mesmo tempo, ensinar 

como evitar perdas desnecessárias de material. A coordenação do Instituto aprovou a ideia 

e pediu que fabricassem bonecas para serem presenteadas para todas as crianças no dia 12 

de outubro daquele ano. Esse foi o momento que marcou sua inclusão no processo de 

fabricação da boneca, ensinando a costura, a feitura de bonecas e estratégias para 

economizar o material. A consequência dessa experiência foi a de deixar a costura de 

confecção de roupas, doando suas máquinas para a sede do CREPSOL, trabalhando apenas 

com a fabricação de bonecas e ensino de artesanato. A fala que se segue descreve como se 

deu o processo de fabricação de bonecas naquele momento e, ao mesmo tempo, como 

ensinou corte e costura: 

Aí eu falei, vou fazer o quê?, eu vou ensinar para eles como é que se faz uma 
boneca. Mas, aí desde o processo de criação da própria boneca. Aí o que eu fiz: 
coloquei, eu dei um pedaço de papel para eles. Aí falei: vocês vão imaginar uma 
boneca na cabeça de vocês, né, que seria isso aqui. (...). Falei: vocês vão criar 
uma boneca na cabeça de vocês, vocês vão imaginar como é uma boneca e vão 
colocar ela no papel. Aí elas colocaram, só que eles fizeram assim, o molde todo 
junto, né, então ficou assim, mais a cabeça, o pescocinho, os ombros. Depois 
vocês vão colocar um bracinho de cada lado, aí vocês vão colocar as perninhas e, 
junto das perninhas, vocês vão colocar os pezinhos. Aí já ficaram encantados, 
porque tinham uns que faziam dessa grossura. O corpinho desse tamanho, a 
cabeça desse tamanho, o bracinho desse tamanho e a perninha desse tamanho 
(mostrando). Aí eu comecei, aí eu falei: vocês tem que fazer o quê, vocês têm 
que aprender a ter um, um... vocês têm que olhar a proporção. Então a cabeça 
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você dobra, ela não pode ser maior que o corpo. O braço você dobra e ele tem 
que ser do tamanho do corpo. E a perna você dobra. A curva tem que ficar perto 
do ombro para ela ficar toda proporcional. Aí elas desenharam, né, e com isso a 
gente dentro da, dentro da costura nós temos a noção de fio. O fio seria o quê? É 
essa, é como a peça vai cair. Então, por exemplo, você põe a calça, né, oh. Se 
você fizer, se você fizer o fio errado a calça vai ficar assim, vai ficar torta. Olha 
aí o que que a gente tem, conforme a gente vai desenhando isso a gente já vai 
tirando o fio da peça. Falei, já comecei a introduzir as coisas da costura. Aí, 
quando elas terminaram de fazer o molde da boneca, nós fomos aprender a 
colocar as costuras no molde, a separar o molde e a cortar o molde, e a cortar 
isso aqui no tecido por que aí você tem noção, né, quando você vai cortar oh, 
isso aqui te faz, te dá um volume de tecido para você cortar. Aí se você junta aqui 
oh, você já tem, você já tem uma economia de tecido, certo? 

Foi através de sua mãe que Cláudia passou a ter contato com o universo do artesanato: (...) 

é, aliás, o artesanato em si, trabalhos manuais assim, veio da minha mãe. Minha mãe é 

uma sumidade para trabalhos manuais. Percebemos que, em sua maioria, as mulheres 

receberam em sua educação a aprendizagem das práticas artesanais, geralmente sendo 

repassadas pelas mulheres mais velhas da família, como mães e avós. Claudineia aprendeu 

com sua avó o ofício da costura e posteriormente foi iniciada no aprendizado de fabricação 

de bonecas e justifica o motivo na seguinte passagem: por mais que quisesse não existiam 

essas bonecas bonitas que tem agora, então a avó começou a ensinar a fazer bonecas. 

Maria Neuza afirma que já realizou tentativas de estimular sua filha no aprendizado das 

bonecas, mas a mesma não se mostra interessada, ao contrário de Luiza, que conseguiu que 

uma de suas filhas partilhasse de sua paixão pelo artesanato. Também Cida Onofre tem a 

participação de sua filha no momento de pintar o rosto das bonecas. 

Rosa relata que começou a fazer bonecas de pano ainda na infância, quando contava com 

sete anos de idade, com instruções de sua avó paterna. Além de outros tipos de bonecas, 

como a feita em palha, também foram ensinados ofícios como crochê, ponto cruz, dentre 

outros. Aliás, até hoje foca seus trabalhos especialmente nesse tipo de artesanato, pois a 

boneca de pano não é um dos artigos de sua preferência. Explica que nunca trouxe prazer 

neste tipo de fabricação, pois foi uma tarefa ensinada por obrigação: ela e suas irmãs eram 

pressionadas a saber fazer bonecas com a finalidade de presentearem. 

Denise, desde que ficou desempregada há alguns anos, passou a trabalhar com artesanato 

para ajudar a manter os filhos e as despesas da casa, especialmente para o pagamento de 

aluguel. Demonstrando bastante satisfação em poder contribuir para essa pesquisa, recebeu 

esta pesquisadora em sua sala, mesmo local onde fabrica seus artesanatos e estivemos 

acompanhadas por sua filha pequena. Deu início a sua narrativa assim: eu era empregada 
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doméstica, mas depois da minha gravidez, eu comecei a interessar por fazer bonecas. Isso 

por que para trabalhar com a menina pequena não tinha como, então, eu optei por fazer 

bonecas. Esta artesã não teve a iniciação no artesanato transmitido pelas mulheres de sua 

família, como aconteceu com a maioria das outras pesquisadas e como é tradição acontecer 

em vários locais do Brasil (Cruz, 2009). Tal atividade surgiu com a possibilidade de 

contornar uma falta financeira. Devido à sua terceira gravidez e ao fato de se encontrar 

desempregada, Denise se sentiu provocada a repensar outro modo de ganhar dinheiro. 

Além disso, não queria mais deixar os filhos sob os cuidados de terceiros, especialmente 

com a chegada de mais uma criança. Desejava um trabalho que lhe permitisse estar mais 

perto dos filhos e o artesanato podia ser uma alternativa: 

(...) eu sempre ficava pensando o que posso fazer para ganhar um dinheirinho em 
casa, por que eu que tenho três filhos, às vezes é muito complicado para eu sair 
de casa para eu trabalhar, né? Quando eu tinha só os dois também era 
complicado, por que os dois são cinco anos de diferença, né? Então era muito 
difícil de eu sair para trabalhar. 

A mesma preocupação foi exposta por Canani (2008) sobre os conflitos semelhantes de 

uma das artesãs seguidas por ela: (...) sentia muita falta dos filhos e agora ela relata que se 

sente aliviada por poder ficar perto da filha menor, que fica perto dela enquanto ela 

costura (p.73). A mulher de hoje, mãe e profissional, devido às pressões exercidas pela 

família e sociedade, tem sido responsável por administrar e realizar tarefas múltiplas seja 

em casa, no trabalho, em alguns casos, sendo também responsável por contribuir na 

comunidade onde vive. Muitas vezes, ocorre de serem as únicas responsáveis por angariar 

recursos financeiros para suas famílias. A preocupação em deixar os filhos para exercerem 

profissões, deixando muitas vezes a educação dos mesmos na responsabilidade de 

terceiros, parece ser uma preocupação frequente nas falas das mulheres, como esclarece 

Cida Onofre sobre as condições que o artesanato permitiu: a menina pequenininha eu 

carregava comigo para tudo que era canto. Aí, lembra da minha mãe? Minha filha foi 

criada comigo. Relembra nesse comentário que a mãe sempre necessitou trabalhar fora, 

enquanto ela e o irmão ficavam em casa, com a responsabilidade de se cuidar, praticamente 

sozinhos, diferentemente dela que conseguiu alternativa de acompanhar de perto todo o 

desenvolvimento da filha. Para isso, (...) minha mãe me colocou para aprender a costurar 

quando eu tinha doze anos. Todas essas artesãs perceberam que o trabalho doméstico e o 

aprendizado de técnicas artesanais costumam se constituir em uma alternativa para 

contribuir para uma vivência mais próxima dos filhos. Canani (2008) identificou a 
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importância do artesanato na vida dessas mulheres por permitir trabalhar em casa, exigindo 

poucos recursos para dar início ao processo de fabricação artesanal. 

Morigi, Cerutti e Costa (2010) aponta que a produção artesanal se caracteriza por ser uma 

ocupação especialmente atribuída às mulheres como forma de compensar a exclusão do 

trabalho formal. Desde muito cedo, segundo as narrativas encontradas, as mulheres já 

foram inseridas nas práticas artesanais, para que as mesmas fossem conhecidas por suas 

habilidades manuais. Apesar de haver uma tradição de produção artesanal entre homens, 

geralmente a esses cabia o trabalho fora de casa, enquanto as mulheres deviam estar aptas a 

realizarem trabalhos ligados especificamente à esfera doméstica. Luiza, associada seguida 

por nós na cidade de Barbacena, afirma que ela e suas irmãs chegaram a ser ensinadas por 

uma professora de artesanato quando eram novas. Isso porque a mãe queria que elas 

estivessem habilitadas a desenvolver todas as habilidades que um trabalho doméstico 

exige, tradição mantida na família de Rosa que, desde muito cedo, foi apresentada ao 

universo do artesanato. 

Cruz (2009) e Morigi et al. (2010) afirmam que, durante décadas no Brasil, era frequente 

as mulheres terem contato com esse tipo de aprendizado devido ao fato de o espaço 

público ser dominado pelo sexo masculino, enquanto à mulher ficavam reservados os 

cuidados relativos à casa e à família, recaindo sobre ela todos os afazeres domésticos. 

Integrar o trabalho doméstico com os conhecimentos de técnicas e práticas artesanais 

também foi o que levou Luiza (que aparentemente possui entre cinquenta e sessenta anos) 

a fabricar bonecas de pano. No citação abaixo ela nos conta como foi sua inserção na rede 

da fabricação de bonecas de pano, o que serve de exemplo para as afirmações feitas por 

Cruz (2009): 

As bonecas começou na minha vida quando era criança ainda. Minha mãe fazia 
algumas bonecas, fazia pra gente brincar. Eu comecei fazendo. E o artesanato 
começou na minha vida também eu tinha mais ou menos 6 anos que comecei 
com artesanato. E, na época que eu fui criada, a mulher tinha que ser prendada. 
Então, tinha que saber fazer de tudo, né? Tinha que ser uma Brastemp. (Luiza). 

Denise ainda acrescenta outra experiência enquanto fabricante de bonecas: só que no início 

eu queria assim fazer mais para minha filha mesmo, não tinha intenção assim de fazer 

para vender. Maria Neuza afirma: desde muito nova gosto de fazer bonecas, desde que 

nasceram as minhas sobrinhas que eu comecei a fazer bonecas para elas. A fabricação de 

bonecas tende a ser uma alternativa de presentear seus filhos e crianças próximas com 

brinquedos, reduzindo gastos financeiros, já que, conforme também indicaram (Morigi et 
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al., 2010), a maioria das mulheres que se dedicam ao artesanato não possui grande poder 

de compra. 

O artesanato de bonecas de pano e as possibilidades de integração 

em associações 

É a capacidade de agenciar novas negociações que define as possibilidades de o artesão 

manter-se, afetando a rede a que está pertencendo. Como já mencionado, a maioria de 

nossas artesãs faz parte de uma Associação de Artesãos, como exceção, encontramos 

Denise, que é a única de nossas entrevistadas que não está inserida na rede de alguma 

associação que a liga com outros artesãos. Realiza seus trabalhos sem estar estreitamente 

conectada a outros movimentos, nem a associações de artesanato. Singer (2003) defende 

que o trabalho associativo contribui para amenizar as diferenças impostas pelo 

capitalismo, pois permite que os associados e seus produtos se tornem mais fortes, 

justamente por estarem mais bem conectados, e que todos tenham possibilidades 

semelhantes nas vendas de seus artefatos. Para este autor (2003), a constituição de uma 

associação e o estabelecimento de conexão com outras associações do mesmo gênero são 

a base para construção de uma economia solidária eficaz que poderá gerar lucros para 

todos, trazendo ganho. 

O fenômeno produzido na cidade do Crato, no sertão nordestino, onde um grupo de 

mulheres se uniu para produzir bonecas de pano, permite-nos mostrar como este objeto 

permitiu aliar pessoas e fazer surgir novas formas de lazer, bem como o trabalho coletivo 

desenvolvido entre as artesãs resulta numa alternativa para o rendimento financeiro 

familiar. O trabalho iniciado com apenas uma bonequeira possui atualmente mais de 

quarenta mulheres que se dedicam à fabricação deste artefato. Ganharam fama 

internacional e nacional e hoje recebem encomendas de diversos locais, para variados fins. 

Formaram uma associação e multiplicaram a renda mensal familiar, que antes apenas era 

obtida pelo trabalho na agricultura. Porém, o principal ganho foi na produção de 

alternativas para as condições de adversidade em local agredido pela seca (Diário do 

Nordeste, 2008, 2010a, 2010b). 

Nos textos de Canani (2008) e Silva (2009), as mulheres também tiveram como iniciativa a 

formação de grupos para dividirem e diversificarem a fabricação e produzirem geração de 

renda. As Bonequeiras do Crato não tiveram a intenção inicial de promover vendas, mas 
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acabaram conseguindo se tornar fortes o bastante para serem referência na produção de 

bonecas. A produção coletiva é uma das alternativas para fortalecer o artesanato. A 

produção de bonecas de pano e outros objetos artesanais acabam sendo uma das escolhas 

de grande parte de grupos para saírem de suas condições de pobreza, como pudemos ver 

nas experiências comentadas. 

A associação de artesãos de Barbacena encontra-se vinculada aos movimentos de 

Economia Solidária, de maneira que artesãos participam exercendo direitos e obrigações. 

Assim como Cida Onofre é participante ativa nas cidades de Barbacena e Antônio Carlos, 

nos movimentos relacionados à Economia Solidária, Cláudia também mantém participação 

semelhante a tais movimentos e também às questões políticas de Barbacena. Atua na 

associação de artesãos, desenvolvendo funções burocráticas junto à direção e também 

vendendo seus produtos. 

Em tal associação, tivemos a informação de que todos são responsáveis por seu trabalho e 

pela produção própria para que possam ter seus artefatos vendidos nas feiras às quais são 

enviados. O mesmo vale para loja e na feira semanal em que devem cumprir uma escala de 

trabalho na loja do centro. Apesar de algumas críticas sobre a real execução dessa norma 

por parte de alguns dos membros, esse comprometimento funciona no sentido de não 

sobrecarregar nenhum dos associados, pois semanalmente devem cumprir cerca de seis 

horas semanais, para não interferir no tempo dedicado ao processo de criação. Além disso, 

oferecer temporariamente cursos gratuitos à população é mais uma das obrigações do 

associado que atua como instrutor de alguma técnica. 

A fabricação de bonecas de pano e sua relação com a 

sustentabilidade 

A atividade de construir brinquedos com o reaproveitamento de materiais é relatada por 

Mariuzzo (2009) que comenta sobre a produção de bonecas a partir das sobras de uma 

fábrica de lingerie na cidade de Nova Friburgo, que conta com apoio da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). A reciclagem de materiais é uma das situações que 

facilmente encontra ressonância com o artesanato. Três de nossas informantes baseiam 

parte de seu trabalho na reciclagem. Recebem doações de terceiros, geralmente de roupas 

usadas, e constroem artefatos à base de restos, como relata Cida Onofre: 
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O pessoal como sabe que eu faço isso, e que, a maioria dos produtos é tudo 
reciclado. Então, o que que acontece, eu ganho os, os...olha esse aqui, oh foi, 
essa calça foi feita de uma calça velha oh. Está vendo? Eu aproveitei a calça para 
poder fazer. Eu aproveito as calças para fazer as roupinhas, para não jogar no 
lixo. 

Em sua casa, Denise mantém grande variedade de panos em cores e tamanhos variados. 

Estes ficam dispostos em uma poltrona próxima à máquina de costura que utiliza na 

fabricação de seus artefatos. Geralmente são roupas ou retalhos doados por outras pessoas 

que sabem de sua produção e que ela recicla na montagem de seus artefatos. Em sua fala, 

nos parece que a reciclagem nem sempre se constitui em uma escolha, mas sim resultado 

da dificuldade financeira em adquirir material para fabricação de suas bonecas. Menciona 

que, quando possui ‘capital de giro’, compra tecidos para construir seus artefatos, porém, 

já deixou de aceitar encomendas por não possuir dinheiro para comprar: (...) a maioria das 

vezes não, eu tenho que tá comprando o meu material. Então, às vezes eu até dispenso 

encomenda por que eu não tenho capital de giro para tá comprando muito material para 

fazer, né? 

A reciclagem é uma escolha intencional no caso de Cida Onofre, artesã bastante integrada 

à luta do desenvolvimento sustentável. Utiliza então sobras de materiais em geral na 

fabricação de bonecas, desde a construção do corpo até a parte final de roupas e acessórios. 

Já Luiza, que também utiliza reciclagem em seus trabalhos, tem preferência por utilizar 

materiais de sua escolha, que adquire geralmente em São Paulo e Juiz de Fora. Quando o 

projeto exige mais urgência, adquire os produtos na cidade de Barbacena mesmo. 

As bonecas de pano e a controvérsia da cópia 

Um aspecto interessante com o qual já havíamos nos deparado ainda no processo de 

Iniciação Científica e que voltou a nos chamar a atenção ao longo da pesquisa está no 

receio de parte dos artesãos em transmitir seu aprendizado e técnicas a terceiros. O receio 

de serem copiados foi uma questão comentada em algumas narrativas colhidas. Luiza 

afirma que algumas das colegas artesãs revelam sentir medo de que seus protótipos sejam 

copiados e não terem mais como garantia a originalidade: (...) têm amigas minhas que tem, 

não ensinam mesmo, são várias professoras amigas minhas que ensinam algum tipo de 

boneca, não ensinam a técnica completa. Denise, Luiza e Cida Onofre acreditam que 

nunca nenhuma boneca é idêntica a outra. Mesmo aquelas que são construídas a partir de 
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um modelo têm o resultado final diferente daquele protótipo que serviu como exemplo. 

Denise afirma que atualmente evita confeccionar modelos que adquiriu com sua amiga 

artesã, mas ainda mantém em seu mostruário as bonecas que foram inspiradas no trabalho 

da colega, como é o caso dos modelos nomeados de Lili. Manter um mostruário, estratégia 

para angariar mais encomendas, também já trouxe consequências negativas para ela, pois 

alguns de seus modelos foram copiados a partir do seu acervo de fotos, que foram 

emprestados a uma vizinha que dizia ter uma cliente para suas bonecas. 

 

Figura 10 - Boneca Lili 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

A artesã Rosa faz uma crítica à condição do artesanato na cidade de Barbacena. Para ela, 

existe uma carência de criatividade por aqueles que trabalham com este tipo de atividade, 

em especial com bonecas, pois acredita que as pessoas fabricam seus artefatos baseando-se 

no trabalho de outros artesãos. Ela mesma troca informações com colegas para construir 

bonecas, além de consultar revistas do assunto quando vai confeccioná-las. Observamos 

que a procura em revistas para obterem ajuda nos modelos é frequente no trabalho das 

artesãs seguidas, como nos informaram Denise, Maria Neuza, Luiza e Claudineia. Além 

disso, a troca de informações e modelos ocorre frequentemente entre elas e outras artesãs. 

Todas as pesquisadas afirmam possuir criações originais. Denise fala que algumas criações, 

como a da família de bonecos, bastante encomendada por psicólogos, é de sua autoria. 
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Figura 11 - Família de bonecos 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Longe de desmerecer o trabalho dessas mulheres, assegurar a autoria inédita de um objeto 

é um dado um tanto controverso, pois, ao menos no caso da boneca, sempre há uma ideia 

anterior do que seja uma boneca, cujo protótipo serve como base para o surgimento de 

novas versões. Na perspectiva da tradução, acreditamos que ele pode ser visto como um 

objeto novo nas mãos de quem o produz, mas sempre terá evoluído a partir de um longo 

processo coletivo de uma legião de fabricantes anônimos. A cada vez que é confeccionada, 

a partir de um projeto inicial, uma nova boneca emerge pela inclusão de novos detalhes, 

formatos, entre outros. Aqueles que a confeccionam sempre vão alterar algum ponto da 

configuração inicial para inscrever características que vão acrescentar detalhes ainda não 

observados em outras versões já existentes. Luiza relembra que já houve encomenda de 

bonecas que representassem o filho do cliente, pedido geralmente feito pelos pais da 

criança: (...) os pais querem que faça um clone de suas filhas. É um pouquinho complicado 

fazer, mas eles pedem muito o clone de suas filhas. Aí, pede o tamanho, a altura, a 

roupinha que mais elas gostam de usar, o calçado que elas mais gostam. 

A boneca nas práticas lúdicas, segundo as narrativas 

Uma controvérsia que envolve a boneca de pano é o quanto este objeto ainda faz parte das 

práticas lúdicas de crianças. A boneca como representação da figura humana tem 

experimentado inovações nas suas formas, modelos e funções. Manson (2002) afirma que 

este objeto, ao longo da história, participou como forte componente do universo dos 

brinquedos direcionados frequentemente às crianças. Mas também estiveram envolvidas na 
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função de bibelôs, e têm sido utilizadas em ambientes ritualísticos (Vasconcelos, 2003). No 

caso da boneca de pano, existe hoje uma tendência de que tais objetos estejam se tornando 

peças de decoração – porque muita gente gosta para enfeitar (Maria Neuza) –, ou seja, 

sendo produzidas especialmente para o universo adulto. 

Brougère (2000) afirma que os brinquedos são criados pelo adulto com desejos e ideais que 

muitas vezes não são adequados às necessidades da infância. O mesmo autor fala sobre as 

características que acredita chamarem a atenção das crianças, como cor, modelo, textura 

dos tecidos e outros materiais envolvidos na fabricação. Tal apontamento nos faz acreditar 

que esta versão de boneca ainda é apreciada especialmente pelas crianças de menor idade, 

devido ao toque macio que elas proporcionam. Encontramos correspondência destas 

afirmações com as preocupações de nossas artesãs que, entre os materiais, geralmente 

utilizam enchimento antialérgico, preferência de pintura a utilizar olhos colados para o 

rostinho, costura (ao contrário de utilizar cola, já que esta pode ser mais facilmente 

descolada) e tecidos macios (em sua maioria frisam o americano cru). 

Apesar de Rosa não ter a mesma opinião, na percepção das outras artesãs entrevistadas, as 

bonecas ainda são objetos bastante desejados pelas crianças. Os adultos, em sua maioria, 

compram e encomendam estes objetos para presentear crianças, como afirma Luiza, 

acrescentando que as crianças adoram as bonecas de pano e escolhem os modelos 

chamando-as de ‘filhinhas’. Suas encomendas são feitas por crianças, mães e até mesmo 

pelos pais das meninas. Maria Neuza, apesar de assumir que seus objetos são bastante 

aceitos pelo universo adulto, afirma que toda sua produção é destinada ao público infantil. 

A frase de Maria Neuza: (...) uso enchimento antialérgico que é para não dar problema 

para a criança, não tem nada que machuque a criança, é tudo mole, maciinho (...), revela 

a preocupação da artesã na escolha dos materiais. A maioria das pesquisadas faz questão de 

confeccionar objetos com materiais antialérgicos e também de evitar a inclusão de peças 

pequenas nos protótipos, fato observado até nas narrativas que discordam que este tipo de 

objeto seja feito para crianças, como é o caso de Cláudia. Questões relacionadas aos 

materiais utilizados revelam que a escolha na confecção das bonecas segue um padrão de 

cores vibrantes e materiais não agressivos a crianças pequenas. Como comenta Maria 

Neuza: gosto de cores fortes para chamar a atenção das crianças. 
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Fabricação de bonecas e satisfação pessoal 

Canani (2008) destaca o quanto a atividade de fabricar tais objetos causa prazer nas 

artesãs, tornando-se mais uma atividade lúdica do que simplesmente uma atividade laboral 

com fins lucrativos. Este fato também foi bastante observado por nós nas narrativas 

colhidas. Cláudia diz gostar de fabricar bonecas mais pelo prazer que lhe proporciona do 

que pelo rendimento financeiro: (...) fazer boneca é muito gostoso. Cida Onofre assume 

não gostar de ficar por conta do trabalho doméstico com toda sua rotina de lavar, passar, 

cozinhar: agora as bonequinhas me dá esse ar, toda vez que eu sento ali, eu me sinto 

assim, sabe? Não sei, tem uma coisa que me envolve, me chama pra elas. Chaud e 

Guimarães (2009) consideram que o trabalho das mulheres artesãs que pesquisaram não 

era para elas um sacrifício, mesmo com as restrições financeiras que algumas enfrentavam. 

Tratava-se de um trabalho desenvolvido pela busca da estética, se dedicavam a uma 

atividade que era ao mesmo tempo laboral, lúdica e prazerosa. Foi seguindo essa lógica 

que Cláudia traz a lembrança de sua mãe: é uma pessoa apaixonada com bonecas, até hoje 

graças a Deus. Ela ainda é viva, está com 87 anos, e a cama dela é cheia de bonecas com 

roupas que ela faz. Ela brinca de bonecas até hoje. 

Cida Onofre, também envolvida com afazeres relacionados à Economia Solidária, tem 

tempo escasso para a produção das bonecas, como fica explícito na seguinte passagem: 

E aqui oh, tem cinco, não sei se cinco ou se são sete bonecas brancas. Esse era 
para ir para a loja, mas não deu tempo por que cada dia é uma coisa. Um dia vou 
para lá, outro dia eu venho para cá, outro dia vou participar de uma reunião, um 
dia eu vou fazer um projeto por que eu ajudo ainda o pessoal lá da secretária, né? 

A artesã afirma que, sempre que pode, volta a dar ‘atenção’ às suas bonecas, que 

geralmente são fabricadas por etapas. É comum verificar, em seu quarto de produção, 

alguns protótipos inacabados, como ilustra a Figura 12. Ao contrário de Claudineia que, 

por estar absorvida em outros trabalhos, necessitou excluir esse tipo de fabricação de seu 

cotidiano, afirmando gostar de poder voltar a fabricá-las, apesar de no momento não haver 

essa possibilidade, pois sua função de empregada pública não permite se desdobrar para 

mais uma atividade. 
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Figura 12 - Bonecas inacabadas 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Porém, nem todas as mulheres compartilham da mesma satisfação em produzir bonecas 

de pano. A fala de Rosa demonstra que a produção de bonecas nunca foi uma atividade 

muito prazerosa em sua vida, sendo que ficou bastante tempo sem produzi-las. Assim, 

quando se propõe a tarefa de produzir uma boneca, realiza solitariamente, evitando 

colocar nomes nos protótipos que fabrica, gastando em média cerca de uma hora para 

fabricar uma boneca pequena (cerca de 10 centímetros), sendo que a maioria gasta em 

média seis horas ou mais, comenta Rosa. No grupo investigado, Rosa revelou-se uma 

exceção, pois a maioria de nossas narradoras afirma ter a fabricação de bonecas de pano 

como o objeto de satisfação. 

A produção de bonecas como efeito terapêutico 

O tempo que dispõem para fabricar seus produtos é utilizado também como maneira de 

descarregar suas tensões, como foi comentado por quase todas as pesquisadas. 

Especialmente Maria Neuza e Denise destacaram o aspecto terapêutico da produção de 

bonecas. Para elas, a boneca e sua fabricação são capazes de causar modificações positivas, 

trazendo melhora em situações de angústia e depressão. As mulheres que compunham o 

grupo fabricante das Bonequeiras do Crato também tiveram a produção de bonecas como 

instrumento de combate a tristeza, como informa o Diário do Nordeste (2008, 2010a, 

2010b), pois além de produzirem em grupo e aliviando suas tensões, suas produções 

tinham como destino a possibilidade de ajudar no combate das tristezas emocionais em 

outros locais. Tanto que algumas de suas vendas também eram direcionadas a projetos 

relacionados ao auxilio terapêutico, como foi comentado no mesmo jornal sobre o trabalho 

de uma psicodramatista, que passou sua infância no Crato e hoje utiliza as bonecas 
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fabricadas pelas mulheres daquele local, trabalhando de forma lúdica as vivências daqueles 

que o procuram. Denise, na próxima passagem, ilustra como foi o benefício das bonecas de 

pano para o sofrimento psicológico que vinha enfrentando: 

Aí veio que depois eu comecei com depressão, aí as bonecas foram, assim... são 
um incentivo para mim, né? E quando eu tô na máquina fazendo bonecas, eu 
esqueço, não fico pensando em depressão, não fico pensando em problemas, né? 
Então, é um momento mágico, que eu tô ali e fico doida pra acabar para ver 
como ficou, né? 

Mesmo com os benefícios psicossociais que a boneca é capaz de trazer, Maria Neuza 

afirma que já há algum tempo não pode mais depender financeiramente da venda de suas 

bonecas, que já foram a principal geração de renda no período em que mantinha uma 

fábrica. A mesma artesã aponta que a desvalorização do artesanato está intimamente ligada 

com o aparecimento das lojas de importados, aquelas popularmente chamadas de ‘lojas de 

R$1,99’. Com a crescente entrada dos artigos e brinquedos importados, apontados como de 

qualidade duvidosa e vendidos a preços cada vez mais baixos, o artesanato parece estar 

sendo vencido pela forte presença daqueles artigos. 

No entanto, estas artesãs e suas afiliações a associações demonstram que existe um 

esforço para que esta prática não seja excluída. Luiza acredita que o artesanato ainda é 

forte em nossa região, ilustrando que chegou a ter sua fala registrada em jornal sobre a 

região quando foi procurada para falar sobre artesanato, além de ter seus produtos 

registrados em catálogo do SEBRAE em uma edição também sobre o artesanato na 

região, confirmando algum movimento produzido pela sociedade para que as práticas 

populares não deixem de existir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste momento, encerramos a descrição da rede da boneca de pano sobre a qual estive 

debruçada nos últimos anos. Em tal processo, acompanhamos os fabricantes que ainda se 

ocupam em produzir este tipo de objeto na região de Barbacena e São João del Rei, para 

que nos informassem sobre o status que a boneca ocupa localmente. Também foi 

consultado o que já havia sido disponibilizado sobre a mesma em fontes documentais, 

locais (físicos e virtuais), sua interferência nos grupos que a produzem, bem como tais 

informações poderiam se fazer úteis ao nosso trabalho. A seguir deixo inscritas algumas 

marcas e inquietações resultantes do processo empreendido. 

Seguir essa rede em nossa região nos fez esbarrar em contextos relacionados à 

preocupação de mães em acompanhar o desenvolvimento de seus filhos, relações de 

gênero, sobre a questão da desvalorização do trabalho artesanal, geração de renda, 

movimentos populares para diminuir o impacto causado pelo desemprego, além das 

estratégias que estão envolvidas no processo de construção de um artefato. 

Vimos que a partir da imaginação de um escritor como Monteiro Lobato e com a 

veiculação de seriados baseados na obra em que a boneca Emília atuava, esta versão da 

boneca de pano ganhou materialidade especialmente devido à produção artesanal de 

mulheres artesãs que se ocupam deste tipo de atividade em algum momento de suas vidas. 

Por meio de técnicas artesanais, as artesãs passaram a produzir um protótipo criado a partir 

daquela boneca que era responsável por divertir as crianças, uma vez que passou a fazer 

parte do cotidiano destas quando tiveram conhecimento da obra do autor, por meio de 

livros impressos ou pela televisão. Apesar de reconhecermos que Emília é uma boneca cuja 

versão é originalmente brasileira, percebemos que não foi frequente a visualização da 

produção deste protótipo pelas artesãs encontradas. 

Quanto à manutenção da boneca de pano nas práticas artesanais na região de pesquisa, o 

panorama atual revela um afastamento deste objeto da cultura lúdica local, porém, não 

podemos afirmar que é um objeto extinto na cultura brasileira. Entretanto, a afirmação de 

que as bonecas de pano servem como documento acerca da cultura brasileira, sendo 

reveladora de comportamentos lúdicos especialmente das crianças de baixo poder 

aquisitivo, não parece descrever o contexto atual quando focamos a maneira como tem sido 
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vivenciada pelas crianças na contemporaneidade. Ao menos foi o que nos mostraram as 

narrativas da maioria de nossas colaboradoras, uma vez que dentre as que ainda produzem 

este objeto, poucas são aquelas que afirmam produzirem protótipos direcionados 

especificamente ao público infantil. 

Assim, parece que a boneca de pano tem perdido seu lugar enquanto integrante da função 

lúdica para as crianças, embora esteja servindo a outras redes, especialmente à decoração, 

sendo frequente nas narrativas colhidas verificar que as encomendas destes objetos são 

demandadas especialmente pelo público adulto. Constatamos que as bonecas de pano 

artesanais estão sendo produzidas, mesmo em um panorama que parece forçar a extinção 

desse tipo de prática. De tal maneira que as bonecas de pano têm sofrido cada vez mais 

modificações, permitindo que sejam manipuladas para servirem como ornamento ou em 

outras redes. No grupo da Bonequinha Preta, durante períodos significativos do processo a 

produção de bonecas de pano esteve envolvida na fabricação de protótipos em tamanhos 

reduzidos para servirem como chaveiros, pesos de porta, ou em tamanho um pouco maior, 

simplesmente para serem colocadas como enfeite nas mochilas. Na fala das artesãs que não 

compunham o grupo, também foram encontrados modelos de bonecas de pano servindo a 

outras funcionalidades, como nos foi apresentado a caneta-boneca, produção da artesã 

Luiza, encontrada em Barbacena. 

Percebemos que a criação e manutenção de vínculos se constituem como principais 

garantias de recrutar novos trabalhos e encomendas. Agenciando outros elementos para 

rede de existência da boneca, no caso, estabelecer contatos com outros atores que 

participam direta ou indiretamente da produção artesanal de bonecas, pode ser um caminho 

para fortificar a rede de sua existência. Parece que a atividade de se associar e, assim, 

participar de redes de artesanato é uma estratégia que aumenta as possibilidades de 

negociar os produtos e manter a profissão de artesão como atividade econômica principal 

dessas pessoas. Hoje, grande parte dos artesãos se conecta a outros para fortalecer a rede 

de produção artesanal, sendo que dificilmente atuam desvinculados de associações. Assim, 

por meio de movimentos político-sociais representados pela Economia Solidária, pela 

reciclagem de materiais e pela vinculação em associações de artesãos tem se sustentado o 

artesanato na cultura local. 

Porém, ficou claro que estes objetos continuam produzindo encantamentos, especialmente 

para aquelas que a fabricam. Em várias narrativas aconteceram demonstrações de emoção, 
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de modo que nossa proposta funcionou como mobilizadora de memórias que pareciam 

estar guardadas e, em alguns casos, não deviam estar sendo remexidas há tempos. Afirmo 

que a característica mais marcante da boneca de pano é sua especialidade de provocar 

afetos. Conteúdos relacionados a algum sofrimento psicológico foram repetitivos nas 

narrativas encontradas e parece que a boneca de pano e sua fabricação afetaram de maneira 

positiva no combate a processos de angústia pelos quais passaram algumas das 

entrevistadas, servindo como potencializadores na recuperação da saúde das mesmas. 

Como foi visto na contribuição de autores com cujos trabalhos fizemos uma interlocução, a 

apropriação de uma técnica artesanal permite ao indivíduo a busca de aceitação de suas 

condições de vida, bem como resgatar sua autonomia e sua identidade deteriorada por 

momentos de intenso sofrimento psíquico. Foram observadas melhorias na qualidade de 

vida de grande parte de mulheres que lidam com esse tipo de artesanato, além de permitir a 

possibilidade de encerrar um rendimento a mais para a família e, ainda assim, estarem 

próximas de seus filhos, por ser um ofício que permite que o trabalho seja desenvolvido no 

próprio lar, dando condições de participarem de maneira mais intensa da educação dos 

mesmos. 

Nosso estudo revelou que geralmente as bonecas de pano têm sido produzidas por uma 

parcela da sociedade que não se encontra vinculada a empregos formais. Acrescenta-se a 

isso o fato de que as mulheres que se dispõem a fabricar estão geralmente enfrentando 

situações de desemprego, sobrevivendo com empregos com salários baixos ou já em 

situação de aposentadoria. A fabricação de bonecas de pano serviu ao menos em algum 

período da vida dessas artesãs como objeto agregador de recursos financeiros para suas 

famílias. Sabemos que geralmente o rendimento com o artesanato é mínimo, porém, 

significativo na renda financeira das famílias, especialmente na compra de produtos 

básicos para a sobrevivência. 

O baixo valor atribuído aos dos produtos artesanais concorre para que geralmente os 

artesãos procurem outras atividades para adquirir benefícios e direitos próprios a qualquer 

trabalhador assalariado, muitas vezes deixando as práticas artesanais para momentos de 

lazer. Assim, em muitos casos, encontramos o artesanato funcionando apenas como 

complemento na geração de renda familiar. Porém, quando se dedicam apenas ao 

artesanato, poucas são aquelas que se dão ao luxo de desenvolverem apenas as bonecas de 

pano, incluindo vários artefatos para aumentar as possibilidades de renda. 
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No momento atual, entendemos que a boneca de pano segue produzindo um tipo de 

existência diferente da função principal que experimentou em sua trajetória, que foi servir 

aos movimentos lúdicos. Portanto, apesar de não poder ser considerado apenas como 

referência enquanto brinquedo, não é errado afirmar que a boneca de pano segue 

produzindo efeitos, como foi percebido pelas narrativas das mulheres e grupos que 

seguimos. Este objeto ainda resiste em meio ao crescente progresso de técnicas industriais 

cada vez mais sedutoras, que faz com que a cada dia sejam criados objetos lúdicos mais 

encantadores. Mesmo assim, ainda é fabricada, mesmo que com frequência menor do que 

já aconteceu em outros momentos de sua trajetória. Por estar conseguindo se conectar a 

outras redes, demonstra que de uma forma ou de outra continua presente, mobilizando 

pessoas e redes, produzindo efeitos na cultura local. 

Enfim, nosso acompanhamento sobre os afetos provocados pela boneca de pano esbarrou 

em questões não previstas e bastante controversas na sociedade e na comunidade 

acadêmica, como os temas relacionados à identidade, às questões vivenciadas pelo negro, 

relações de trabalho, relações grupais, questões de gênero e sobre a Economia Solidária, 

dentre outros. Cabe ressaltar que nosso trabalho buscou descrever as relações estabelecidas 

pelas bonecas de pano e como estas se mantêm na contemporaneidade e, assim, alguns 

aspectos que dependeriam de maior tempo e outro tratamento não receberam maior 

investigação, como poderia ser necessário no caso em que houve uma imposição de 

temática no grupo de produção coletiva de bonecas pretas. Entendemos que tais conexões 

podem servir como mote para desvelar o processo de extinção/manutenção da boneca de 

pano, no entanto, este estudo não teve a pretensão de esgotar tais discussões e 

controvérsias. São questões que merecem estudos mais pormenorizados, nos quais seja 

possível atuar de maneira privilegiada. 
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ANEXO I – PARECER DA COMISSÃO DE ÉTICA DA UFSJ  
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ANEXO II 

PROJETO: AS VERSÕES DA BONECA DE PANO ARTESANAL EM UMA REGIÃ O DE 

MINAS GERAIS 

Prezado(a) participante ou responsável: 

___________________________________________________ 

 

Como pesquisadores ligados a Universidade Federal de São João Del-Rei, estamos pesquisando a 

história e produção das bonecas de pano artesanais desta região de Minas Gerais, suas origens, sua 

apropriação cultural pelos grupos humanos que aqui vivem, a variedade de formas e materiais que 

podem assumir em sua confecção artesanal, assim, como as atividades lúdicas eliciadas por estes 

objetos. 

A participação neste estudo envolve contar sua história pessoal e/ou profissional relacionada à 

boneca artesanal, bem como responder a questões que consideramos pertinentes que estão dispostas 

em um roteiro. Além disso, permitir que acompanhemos sua atividade de produção e vendas dos 

objetos. As fases citadas serão registradas em vídeo e fotografias, sendo as respostas e observações 

armazenadas em um diário de campo. Em relação à coleta de imagens, caso você considere 

constrangedor, estas poderão ser realizadas de maneira panorâmica. 

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de 

continuar, em qualquer momento, tem absoluta liberdade para fazê-lo, assim como de solicitar 

qualquer esclarecimento, mesmo depois do início e realização da pesquisa. 

O material coletado (anotações, fotos e filmagens) ficará sob nossa responsabilidade, durante e 

após o desenvolvimento da pesquisa. As informações obtidas pelas observações feitas e pela análise 

de documentos comporão um conjunto de dados sobre os quais trabalharemos para elaborar nosso 

relatório. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, caso seja de sua vontade, sua identidade será 

preservada, ficando asseguradas a privacidade e a confidencialidade das informações contidas em 

suas falas e ações. 

Mesmo não tendo benefícios diretos por participar da pesquisa, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 
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cientifico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas através do telefone da 

Brinquedoteca da UFSJ: (32) 3379-2587. 

 

Atenciosamente, 

 

__________________________________                   ___________________________ 
Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo                                     Local e data 
(Orientadora)             

 

__________________________________                  ___________________________ 
Roselne Santarosa de Sousa                                                     Local e data 
(Pesquisadora responsável) 

 

Consinto em participar desta pesquisa e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 

consentimento. 

 

_______________________________             ___________________________ 

Assinatura do participante ou responsável                        Local e data 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ______________________________________________________________ (nome do 

voluntário), li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e 

qual procedimento a que serei submetido. 

A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre 

para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e 

que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei 

despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar do 

estudo. 

 

São João del Rei............./ ................../................ 

 

_______________________________________                        _____________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                        Documento de identidade 

 

_______________________________ 

Roselne Santarosa de Sousa 

 

Telefone de contato da pesquisadora: __________________ 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com o 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 

João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO III - ROTEIRO PARA ENTREVISTA A SER FEITA COM  OS ARTESÃOS 

DE BRINQUEDOS DA REGIÃO 

 

1. Por que fazer bonecas? 

2. Por que você escolheu esta profissão? 

3. Para você fazer brinquedos houve alguma influência na sua infância ou de seus 

antepassados? 

4. Você faz sozinho ou outras pessoas lhe ajudam? 

5. Você fez algum curso para aprender a confeccionar os brinquedos? 

6. Você conhece outras pessoas que fazem este trabalho? 

7. Como você escolheu o modelo de boneca que você faz? 

8. Qual a matéria prima você utiliza para confeccioná-los? 

9. Você adquire fácil este material na sua cidade ou região? 

10. Qual instrumento ou maquinário você utiliza para fazê-lo? 

11. Há normas de seguranças a ser seguida para a confecção do brinquedo? 

12. Qual a faixa etária de pessoas que compram suas bonecas? 

13. Qual o canal de venda para seus produtos? (Feira de artesanato, particular, associação, 

etc.). 

14. Você faz parte de alguma associação? 

15. Você tem ajuda de órgãos públicos? 

16. A venda contribui para a sua renda familiar? 

 


