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RESUMO 

 

 

Ao utilizar entrevistas realizadas com sete jovens mulheres negras do Estado do Rio 
de Janeiro com idade entre dezenove e trinta e um anos, o presente trabalho se 
propõe a refletir sobre a importância que é para uma criança negra ter ou não bonecas 
negras, trazendo para a discussão como se dá construção da identidade racial infantil 
por meio dos brinquedos. As questões colocadas pelas entrevistadas ao longo do 
processo de pesquisa são dispostas no trabalho para fazer uma discussão acerca dos 
caminhos possíveis para essa formação identitária afro brasileira fazendo paralelos 
entre a escola, a família e a sociedade de consumo. O objetivo aqui é então 
compreender como o racismo através da ausência de espelhos e identidades 
positivas, causa marcas no corpo negro desde a infância e como esses indivíduos 
carregam essas marcas ao longo da vida adulta, procurando enxergar se as situações 
vividas são superadas ou não, seja com o auxílio da escola ou do ambiente familiar. 
 
Palavras - chave: Criança negra. Boneca Preta. Identidade. Brinquedo 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

When using interviews with seven young black women from the State of Rio de Janeiro 
with the ages between nineteen and thirty-one yearsold. The present paper proposes 
to reflect on the importance for a black child to have or not black dolls, bringing to the 
discussion of the construction of children's the questions about racial identity through 
toys. The questions posed by the interviewees throughout the research process are 
placed in the work to make a discussion about the possible ways for this Afro Brazilian 
identity formation making parallels between the school, the family and the consumer 
society. The goal here is to understand how racism through the absence of mirrors and 
positive identities causes black body marks since childhood and how these individuals 
carry these marks throughout adult life, trying to see if the situations experienced are 
overcome or not, either with the help of the school or the family environment. 
 
 
Keywords: Black child. Black Doll. Identity. Toy 
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INTRODUÇÃO 

A ideia dessa monografia surgiu há mais de um ano, quando em uma 

arrumação na casa da minha avó encontrei meu boneco preto. Era o boneco de um 

bebê negro que fez parte da minha infância. Por eu ser menina as pessoas 

costumavam me dar Barbies e Pollys1 de presente nas datas comemorativas, então 

sempre tive bonecas variadas, mas o bebê – forma como eu o chamava - era o único 

boneco que eu realmente gostava de brincar e o único boneco negro que tive.  Como 

ele bebia água e depois fazia xixi, era uma das diversões principais das minhas férias, 

principalmente quando chegava o verão eu o levava para a piscina de plástico que 

minha avó montava nessa época no quintal de minha casa. Ao encontrá-lo depois de 

tantos anos achando que meus pais tinham doado eu me agarrei com ele e chorei. 

Veio aquele turbilhão de emoções e lembranças.  

Junto com esse reencontro, tiveram outros encontros que me proporcionaram 

um olhar diferente do que eu tinha até o momento para as bonecas. Em 2015 conheci 

um casal de afro empreendedores donos de uma marca de brinquedos educativos, a 

“Era uma vez, o mundo”2, que confecciona bonecas negras de pano e brinquedos 

educativos. Pessoas inclusive que uso de alguns diálogos para esse trabalho. Desde 

então comecei a me questionar sobre a presença e a importância das bonecas e 

bonecos negros na infância das crianças negras. 

Quando uso minha história de vida e de encontros como referência para essa 

pesquisa me baseio na ideia da Pesquisa Ativista (HALE, 2001), o que significa que 

não pretendo de forma alguma apresentar uma escrita neutra. Acredito que no 

momento em que escolho um objeto de pesquisa, essa escolha não se faz de forma 

aleatória. E ao apontar o meu lugar de fala e vivência como negra e jovem, estou 

trazendo toda a minha bagagem de vida, em que a maneira como eu vivencio e 

interajo com o mundo é crucial para a escolha do tema da pesquisa. Dessa forma, 

escolher falar sobre bonecas negras é escolher um tema que me atravessa.   

                                                           
1 Boneca Polly Pocket é uma franquia desenvolvida pela Mattel em 1989, são bonecas que tinham o 

objetivo de serem fáceis de carregar para qualquer lugar, por isso, tem o tamanho menor que as outras 
bonecas mais conhecidas como Barbie 

2 Atualmente a empresa vende seus produtos através do site 

<http://eraumavezomundo.com.br/catalogo.htm> acessado em 20/05/2018 
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O objetivo deste trabalho é interpretar através dos diálogos estabelecidos com 

jovens negras, qual a importância que foi para elas ter uma boneca negra em sua 

infância, criando uma ponte com o que é o corpo negro e a formação da identidade 

racial. A escolha de não trabalhar diretamente com crianças perpassa pela dificuldade 

de se inserir no mesmo ambiente que elas, principalmente perante o desejo de não 

fazer a pesquisa dentro de uma escola, já que acredito que o processo de formação 

identitária e racial de uma criança não se dá apenas através da educação escolar 

ainda que a escola tenha um papel importante nessa formação seja através das 

discussões feitas em aula ou através do silenciamento por parte de alguns 

educadores, além dos materiais didáticos utilizados. 

Dessa forma, estabeleci contato com sete jovens negras3, com idade entre 19 

e 31 anos, todas moradoras do Estado do Rio de Janeiro. Algumas das entrevistas 

foram realizadas nas casas dessas jovens e outras na Universidade Federal 

Fluminense, por ser o local em que a maioria delas estuda.  

O capítulo 1 está relacionado à compreensão teórica da diferença entre criança 

e infância, trazendo algumas perspectivas da pedagogia, da sociologia e da 

antropologia. E também traçando uma breve discussão acerca dos conceitos de raça 

e racismo. 

O capítulo 2 está dividido em duas seções, a primeira abre a discussão para o 

corpo negro e uma reflexão sobre identidade na contemporaneidade e a segunda 

seção fala sobre o papel da escola e da família na vida de uma criança negra. 

O capítulo 3 está dedicado à análise das entrevistas e à discussão das 

questões colocadas pelas jovens ao longo dos diálogos. Ele está dividido em quatro 

partes: na primeira abordo a questão da propaganda como meio de formação de 

opinião e de perpetuação de um ideal branco; na segunda parte, abordo a presença 

da boneca Barbie na vida das meninas e como essa boneca é a representação da 

idealização da beleza branca; na terceira parte, abordo a questão da relação entre o 

cabelo crespo e a boneca negra que cria espelhos positivos de identidade; e na quarta 

parte abordo a boneca negra como a possibilidade de romper com os padrões e de 

fazer a criança enxergar novos mundos. 

Ao longo desse trabalho utilizei duas Mc’s como referência por compreender 

que a imagem de duas crianças negras que cantam sobre a valorização de seus 

                                                           
3 Ao longo do trabalho, adotei o nome verdadeiro das entrevistadas. 
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corpos e sua cultura é de extrema importância também para quebrar esse ciclo racista 

da mídia. A Mc Soffia4 é uma menina negra de 14 anos e da Zona Oeste de São Paulo 

que canta rap e escreve suas próprias letras sobre o empoderamento das crianças 

negras. A Elis Mc5 é uma menina negra de 6 anos que canta sobre seu cabelo crespo 

e adora dançar músicas como funk e black music.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Informações tiradas de sua página do Facebook - 

https://www.facebook.com/pg/mcsoffia/about/?ref=page_internal, acessada em 10/07/2018 

5 Informações tiradas de sua página do Facebook - 

https://www.facebook.com/pg/elismcdancer/about/?ref=page_internal 
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1. CRIANÇA, INFÂNCIA E RAÇA 

 

O olhar para a criança e para a infância fazendo delas campo de estudo ou 

objeto de pesquisa é algo relativamente recente, principalmente no que tange a 

antropologia e a sociologia. Para começo de conversa apresentarei aqui alguns 

pesquisadores e algumas pesquisadoras que se debruçaram sobre esses temas, com 

o intuito de esboçar ideias que foram desenvolvidas ao longo do tempo, almejando 

criar diálogos futuros com a pesquisa. Pois para entender os efeitos que ter ou não 

uma boneca negra pode causar nas pessoas negras se faz necessário compreender 

como a criança é vista, por ser nessa fase da vida que a presença dos brinquedos é 

mais marcante.   

Na área da sociologia, Émile Durkheim foi um dos pioneiros a estudar as 

crianças e trabalhar com o tema da socialização. Segundo Lucas Cunha (2013), ainda 

que a infância ou a criança não sejam o objeto central de estudo de Durkheim, 

“reconhecer a importância da educação durante a infância e suas implicações na 

trajetória de vida dos indivíduos figura como um ponto fundamental para o 

desenvolvimento de uma Sociologia da Infância”. Para Cunha, na obra de Durkheim, 

o conceito de educação é aplicado como sinônimo de socialização e esta se dão a 

partir do momento em que a interação dos indivíduos é feita entre aqueles que têm 

algo a ensinar e aqueles que estão por aprender, ou seja, entre adultos e crianças, 

uma vez que para Durkheim as crianças são seres por vir a ser. Dessa forma o autor 

nos diz que:  

O interesse de Durkheim não recai nem sobre a criança, nem sobre a infância, 
mas sobre a forma como elas são educadas e na importância que essa 
educação tem para a coesão social. Por conseguinte, está no processo 
educacional das crianças, provido pelos adultos, uma das fontes de anomia 
social, e não propriamente nas crianças. (CUNHA, 2013 p.92) 
 
 

Além de Durkheim, o sociólogo Florestan Fernandes (1979) também se dedicou 

a estudar as crianças. Em seu trabalho realizado em 1940, “As ‘Trocinhas’ do Bom 

Retiro”, Florestan pesquisou através de uma observação direta como as crianças de 

determinada cidade do Estado de São Paulo se organizavam em seus momentos de 

brincadeira e como elas formavam grupos tendo a rua como um lugar que também 

podia ser ocupado por elas. O autor observa esse processo de socialização das 

crianças mostrando como elas constroem seus espaços de sociabilidade e produzem 
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suas próprias regras e práticas sociais. Usando o termo “culturas infantis”, ele afirma 

que essas crianças quando estão brincando não estão simplesmente imitando os 

adultos e sim criando suas próprias regras e espaços de convivência, ainda que a 

cultura infantil possa ter reflexos da cultura adulta, reconhecendo também que há 

agência no mundo infantil, isto é, reconhecendo as crianças como atores sociais.  

 

Nem tudo corresponde a coisas relativas ou provenientes da cultura dos 
adultos. Os próprios imaturos também elaboram, é óbvio, parte dos 
elementos de seu patrimônio cultural. Alguns desses elementos foram, 
mesmo, estruturados sobre moldes fornecidos pela vida interativa da "gente 
grande". Essas criações, todavia, se institucionalizaram, posteriormente, 
podendo ser aprendidas nos grupos infantis, como acontece com os 
elementos aceitos da cultura do adulto. Tornaram-se, por sua vez, traços 
folclóricos, coisa cristalizada e tradicional. O papel da criança consiste em 
recebê-los e em executá-los: e as modificações são, como todas as outras 
do domínio do tradicional, lentas e inconscientes. (FERNANDES, p.247. 
2004) 

 
Ao reconhecer a criança também como ator social, é na psicologia com Jean 

Piaget e com Lev Vygotsky que os temas criança e infância passa a ser amplamente 

discutido. Sendo principalmente através de Vygotsky (1989) que a criança passa a ter 

um papel ativo no desenvolvimento humano e da sociedade, onde a aprendizagem é 

coletiva, o conhecimento é sócio-histórico-cultural e é a interação que constitui o 

sujeito. Dessa forma, a criança passar a ser enxergada como sujeito, mas que ainda 

precisa de intervenções que para Vygotsky é realizada pelo educador. 

No que diz respeito à antropologia, é dado a Margaret Mead o primeiro 

destaque sobre os estudos acerca da criança e da infância. A antropóloga pertence à 

Escola de Cultura e Personalidade, eu tem por uma das suas principais bases teóricas 

a ideia de que padrões de cultura que moldam e configuram a personalidade e o corpo 

e buscando-se, assim entender como a cultura influencia na formação da criança. 

Além disso, Mead e a Escola de Cultura e Personalidade tinham como referência a 

sociedade Norte Americana, assim faziam contraponto entre os jovens e crianças 

americanas e as dos grupos e sociedades estudadas. Ainda que a autora tenha sido 

fortemente criticada por acreditar que os adultos são os agentes da socialização 

infantil, não dá para deixar de lado toda a sua contribuição para tal tema. 

Partindo para uma perspectiva antropológica mais recente, Clarice Cohn (2005) 

diz que infância e criança são coisas distintas, onde a infância não é universal, ou 

seja, pode não existir em algumas culturas e sociedades sendo, pois, uma construção 

social e histórica do Ocidente. Segundo a autora, "o que é ser criança, ou quando 
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acaba a infância, pode ser pensado de maneira muito diversa em diferentes contextos 

socioculturais" (2005, p.22). Dessa forma, compreender a trajetória da vida para além 

do que é denominado e/ou conceituado pelo Ocidente sobre as divisões das idades 

também se torna uma importante forma de pensar sobre os períodos da vida como 

construção social e cultural. E diferente da psicologia de Piaget e Vygotsky, para a 

antropologia a questão a ser debatida é qual e como uma teia de significados é 

realizada pelas crianças e não em que idade ou condição cognitiva esta teia é feita. 

Para Cohn, os “significados elaborados pelas crianças são qualitativamente diferentes 

dos adultos, sem por isso serem menos elaborados ou errôneos e parciais” (2005, 

p.34). Do mesmo modo, também pensando sobre o ser criança, Guilherme Fians 

(2015), nos diz que "as diferenças entre adultos e crianças se devem principalmente 

a menos experiência organizada da criança com o mundo, e não a questões de grau 

ou estrutura" (2015, p.21), assim, para o autor a criança deve ser enxergada como um 

ser e não como um a tornar-se.  

Contudo, por estabelecer nesse trabalho, um diálogo com mulheres jovens que 

já ingressaram na vida adulta, dialogo principalmente com a memória do que é ser 

criança para cada uma das interlocutoras, com a memória da infância, e não com a 

“criança atuante” conceito estabelecido por Cohn. Entendo o fato de que existe uma 

diferença entre o diálogo estabelecido diretamente com crianças e o diálogo 

estabelecido com jovens devido à “experiência organizada” (FIANS,2015) de cada 

uma. No entanto, chamo atenção para o fato de que a juventude, tal qual a infância, é 

uma construção social e que ambas são compostas por pessoas incompletas, que 

estão sempre em aprendizado, fugindo da ideia de que jovens e adultos são pessoas 

independentes e autônomas.  

Como já dito anteriormente, o campo de estudo sobre a criança e a infância no 

que diz respeito ao pensamento antropológico ou sociológico é algo relativamente 

recente e quando se deseja relacionar tal tema com as relações raciais, a literatura se 

torna ainda mais escassa, tornando latente a dificuldade de juntar os pensamentos 

sobre infância e criança às relações raciais. Para que isso ocorra, traço aqui uma 

breve discussão sobre o conceito de raça e de como ele funciona na estrutura social 

brasileira, para poder a partir de então tentar compreender como as crianças são 

atravessadas por sua realidade racial e os efeitos causados pela relação de ausência 

ou não das bonecas negras na vida das crianças negras. 
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Para pensar tal conceito é necessário primeiro entender que raça é uma 

construção social e que sendo assim, as perspectivas biologizantes criadas em torno 

dela como os fenótipos não têm respaldo científico. Contudo, esta construção social 

tem valores estruturantes que definem e condicionam os grupos sociais e suas 

posições. Recorro então ao que é apresentado por Antônio Sérgio Guimarães quando 

o autor diz que raça é: 

A ideia de que a espécie humana poderia ser dividida em subespécies, tal 
como o mundo animal, e de que tal divisão estaria associada ao 
desenvolvimento diferencial de valores morais, de dotes psíquicos e 
intelectuais entre os seres humanos. (GUIMARÃES, 2008 p.64). 
 

 
Mas, além disso, é necessário entender que o conceito de raça presente no 

Brasil, ainda que seja um “produto da modernidade” (GUIMARÃES, 2003), é um 

conceito inicialmente forjado por uma sociedade colonial escravocrata em que os 

africanos e negros são colocados em situação de inferioridade e subordinação, algo 

que se reflete até os dias de hoje nas estruturas sociais e econômicas do país. Em O 

espetáculo das raças, a antropóloga Lílian Schwarcz, analisa os anos de 1870 a 1930, 

quando as teorias raciais começam a tomar corpo no Brasil. Os cientistas da época 

utilizavam das teorias do evolucionismo e do darwinismo social para procurar uma 

justificativa para os problemas da nação e que explicassem a inferioridade do povo 

brasileiro. Para esses cientistas, a razão para o atraso do país era a forte presença 

dos negros e da cultura africana e uma das soluções era tornar o Brasil mais branco. 

Podemos considerar também que o conceito de raça “trata-se então de uma 

ideia não científica, inteiramente teológica, que no Brasil, nos Estados Unidos e em 

outros lugares justificou a escravidão.” (GUIMARÃES, 2003, p.99). Pensando assim 

no que já foi dito pelo psiquiatra negro Frantz Fanon (1983), ao investigar os impactos 

psicológicos do processo de dominação da Europa sobre a África: “o negro nunca foi 

tão negro quanto a partir do momento em que foi dominado pelos brancos” (FANON, 

1983 p.212). Assim, o ser negro no Brasil é resultado de uma construção social 

histórica que foi imbuída por convicções racistas que hierarquizam as raças e torna o 

negro um ser inferior, tomando como ponto central a ser alcançado, o branco.  

Como visto, o racismo científico do século XIX estabeleceu os 

afrodescendentes como seres inferiores e fundamentou a diferença entre negros e 

brancos no Brasil hierarquizando esses grupos. Na sociedade brasileira, traços de 

negritude como cor da pele, boca, nariz, entre outros, e cabelo crespo são sinais 
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marcantes e visíveis que afastam a pessoa negra do ideal branco europeu como 

padrão desejável. Isso posto, essa prática de negação da identidade negra é algo que 

se arrasta desde o século XIX e ainda é naturalizado nos dias de hoje. 

Ao juntar os pensamentos sobre raça e criança tomo como exemplo a pesquisa 

feita para o Projeto Unesco6 pela psicóloga polonesa Aniela Ginsberg(1955) no estudo 

“Pesquisas sobre atitudes de um grupo de escolares de São Paulo em relação com 

as crianças de cor”. Assim como Florestan Fernandes, Ginsberg também se dedicou 

a estudar crianças no Estado de São Paulo. No entanto, seu foco era analisar o meio 

escolar e as questões raciais ali presente, buscando perceber se existia ou não 

preconceito de cor através das atitudes das crianças e como elas se identificavam 

perante aquele meio social. E para analisar essas atitudes a psicóloga utilizou um jogo 

de bonecas idênticas, uma negra e uma branca. 

 

No decorrer do jogo lúdico, eram feitas perguntas na tentativa de identificar 
se as crianças consideravam as bonecas como iguais ou diferentes; quais as 
diferenças constatadas pelas crianças; quais as relações entre essas 
bonecas; a preferência das crianças por uma das bonecas; e as respectivas 
justificativas das respostas dadas. Nos quadros ilustrativos, eram 
apresentadas cenas de crianças ou jovens, negros e brancos, às vezes 
interagindo entre si e às vezes separados, de forma mais ou menos radical. 
O primeiro desses quadros ilustrava, por exemplo, um grupo de crianças 
brincando com a água e a única criança negra distante do grupo. Após a 
apresentação deste quadro, eram feitas as seguintes perguntas: "Que fazem 
estas crianças? E este menino (negro), brinca com os outros ou está 
sozinho?”Se a criança responder que está sozinho, "Por quê?”.(CUNHA; 
SANTOS, 2014. p.321) 
 

 
Segundo Janaina Damaceno (2013), os testes feitos por Ginsberg foram 

inspirados em “Social perceptions and attitudes of children” (1949), realizados por 

Helen Trager, Marian Radke e Hadassah Davis em escolas públicas da Filadélfia, 

Estados Unidos, em 1949. Anos depois, em 2005, a jovem cineasta americana Kiri 

Davis lançou no 6th Annual Media That Matters Festivalo documentário de sete 

minutos “A girl like me”, onde ela aborda as mensagens negativas que a sociedade 

passa para jovens negras sobre sua beleza e inteligência e onde ela também realiza 

                                                           
6 O Projeto Unesco consistiu em um programa de estudos realizado nos anos de 1951 e 1952, nas 
regiões economicamente tradicionais como o Nordeste e em áreas modernas como o Sudeste. Tal 
projeto visava apresentar as interações raciais no Brasil, contribuindo para que houvessem novas 
leituras sobre o acelerado processo de modernização capitalista. – MAIO, Marcos Chor, O Projeto 
Unesco e a Agenda das Ciências Sociais no Brasil do Anos 40 e 50, in Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, vol.14, nº41, outubro/1999, pp. 141-158 
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o teste da boneca com meninas e meninos negros. Chamo a atenção aqui é para o 

paralelo estabelecido entre a boneca e a criança ao se pensar a questão da identidade 

racial infantil e de como ela é construída.  

A partir do instante em que a infância é vista como o primeiro momento de 

socialização de uma pessoa e que é a partir daí que este indivíduo começa a absorver 

as regras e normas vigentes no meio social em que está inserido, é nesse momento 

também que a pessoa começa a construir suas referências sobre raça. Como 

mostrado nos testes da boneca citados acima, é desde muito nova que as pessoas 

negras são atravessadas pela questão racial e pelo racismo, a maioria das crianças 

presente nesses testes mostra como o ser branco é desejado e visto como positivo. 

Para compreender como esse ideal de brancura funciona, se faz necessário pensar 

sobre o racismo e como ele atua na sociedade brasileira. Segundo a pedagoga Nilma 

Lino Gomes, (2015) o racismo é; 

Por um lado, um comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes, 
do ódio, em relação a pessoas que possuem um pertencimento racial 
observável por meio de sinais, tais como: cor da pele, tipo de cabelo, etc. Ele 
é por outro lado um conjunto de ideias e imagens referente aos grupos 
humanos que acreditam na existência de raças superiores e inferiores. O 
racismo também resulta da vontade de se impor uma verdade ou uma crença 
particular como única e verdadeira. (GOMES, p.52) 

Assim sendo, o racismo faz com que exista uma rejeição do que é dito como 

inferior considerando que as características morais e intelectuais de um determinado 

grupo são consequências das suas características físicas.   

Nesse trabalho adoto a ideia de que crianças são seres dotados de capacidade 

e que estão em um constante processo de absorção das regras dos meios em que 

estão inseridas, criando diálogos entre a memória da infância que foi narrada pelas 

jovens e a ideia do que é ser uma criança negra. Assim, é necessário entender que a 

construção da identidade dessas jovens perpassa por questões raciais demarcadas 

em ambientes distintos como a escola e a casa, e que brincar de boneca faz parte 

desses dois locais.  

 

 

2. UMA CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA 

2.1 CORPO E IDENTIDADE: 

A desvalorização do africano e seus descendentes estende-se a tudo aquilo 
que lhe toca: o continente, os países, as instituições, o corpo, a mente, a 
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língua, a música e a arte. O colonizado é assim remodelado em uma série de 
negações que, somadas, constituem um retrato-acusação, uma imagem 
mítica. Nesse processo, o corpo negro passa a atuar como a marca de 
localização e de definições embasada em concepções que indicam todo um 
conjunto de inferioridade (SANTOS, 2005, p.19) 

 

Pensar no corpo negro é pensar em todas as marcas que ele carrega, ainda 

que não exista em termos genéticos, mas sim como um constructo social, como já 

mencionado no capítulo anterior. Como dito por Santos, o corpo negro é carregado de 

marcas criadas ao longo de um processo histórico violento que foi o período 

escravagista. Assim, a cor da pele e traços como o cabelo crespo fazem parte dessas 

raças sociais que por mais subjetivas que elas possam vir a ser, fazem parte de 

valores estruturantes que estão inseridos na sociedade brasileira.  

A identidade racial de uma pessoa negra é construída através desse local social 

que seu corpo ocupa. A partir do olhar da psicologia social, o psicólogo Antônio 

Ciampa (1987) diz que a identidade é uma produção coletiva sendo o efeito de um 

cruzamento entre o contexto histórico, o contexto social e a história de vida da pessoa. 

Para o autor, a identidade é uma questão política e está em constante processo de 

transformação, não sendo algo pronto.  Assim, para Ciampa a questão da identidade 

“se coloca como uma questão política e como tal deve ser enfrentada 

conscientemente por nós” (1987, p.74), além disso, a identidade é uma totalidade 

onde, segundo ele, em alguns momentos o que ocorre é a exteriorização de uma parte 

da unidade, as pessoas possuem várias identidades que são usadas separadamente 

em diferentes momentos, como por exemplo, ser mãe e filha.  

Mudando para o campo da sociologia, o sociólogo Stuart Hall (2011) analisa a 

identidade através de uma possível existência de uma crise de identidade. Hall 

distingue três concepções de identidade do ser humano de acordo com três períodos 

históricos:  

1) o sujeito do iluminismo, onde a identidade era entendida como um núcleo no 

interior do homem que permaneceria igual desde seu nascimento até sua morte, em 

que o indivíduo é dotado de capacidades e razão;  

2) o sujeito sociológico, existente no mundo moderno, onde o sujeito não é 

independente e a identidade é modificada através da relação entre o indivíduo e a 

sociedade;  
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3) o sujeito pós-moderno, onde a identidade passa a ser fragmentada, o 

indivíduo não possui uma identidade fixa e pode conter várias identidades, permitindo 

assim a discussão em torno da crise de identidade.  

O sociólogo se debruça também sobre a identidade cultural nacional, na qual 

as identidades nacionais são identidades culturais que representam os símbolos e 

signos que constituem os Estados Modernos. No entanto, além do processo de 

globalização que causa impactos na identidade nacional através dos deslocamentos 

culturais existentes dentro do Estado Nação que são originados pela imigração dos 

povos, uma identidade nacional una pode ocultar identidades culturais de povos 

oprimidos pela colonização. Ao pensar no contexto histórico do Brasil, a identidade 

nacional é elaborada pelas elites e conta com a ideia da existência de uma harmonia 

racial.  

Falar de elite é designar os grupos e as instituições com acesso diferenciado 
a mecanismos geradores de poder, tais como renda, emprego, educação e 
força repressiva. São as elites que ocupam, em cada Estado Nacional, sejam 
as posições de controle direto da mídia, sejam possibilidades de moldar o seu 
discurso. No Brasil, essas elites têm basicamente uma natureza familiar 
(SODRÉ, 1999, p.243) 
 

 
 Dessa forma, a identidade nacional muitas vezes valoriza apenas as 

histórias dos grupos dominantes e a partir do momento em que a identidade brasileira 

é criada pela elite e essa elite é branca, predomina então o corpo branco como 

referência nacional. 

 O corpo é o que diferencia os indivíduos e tem um papel fundamental em sua 

identificação seja feita por outros indivíduos ou pelo próprio. É por meio deste que o 

indivíduo se expressa e manifesta toda a sua identidade cultural. A questão da 

identidade é importante para poder compreender como o indivíduo se constitui e isso 

influencia diretamente na sua maneira de ser e existir perante a sociedade, 

influenciando também a sua autoestima.  

No relato a seguir dado por uma das entrevistadas fica claro como o corpo 

ocupa uma posição identitária e o que significam as marcas desse corpo para uma 

jovem negra. 

 Sobre as bonecas negras? 
 Eu acho que isso me afeta até hoje e eu nem sabia que isso era possível, 
sabe. Pra mim o “certo” era aquela boneca padrão, Barbie mesmo [...] e eu 
sei que trago essas sequelas até hoje. Desse padrão garota branca, corpo 
perfeito, cabelo sedoso e etc. Como eu nem sabia que era possível outra 
forma de ser e existir, eu achava que eu que estava errada em ser daquele 
jeito. Até hoje eu tenho problemas com o meu corpo, já fiquei a ponto de 
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desenvolver um transtorno alimentar porque associo que ser bonita é ser 
magra, capa de revista, sabe? Branca, magra. (Jane, 21 anos) 

 
No livro Tornar-se Negro (1983), a autora Neusa Souza Santos coleta 

depoimentos de pessoas negras e mostra como a construção do ser negro é feita a 

partir da desvalorização do seu corpo. Se o corpo é a forma de um indivíduo se 

relacionar com a sociedade e os valores estéticos predominantes são de um corpo 

diferente do seu, a identidade desse sujeito vai depender de como ele se relaciona 

com o próprio corpo. O padrão de garota branca citado por Jane é o padrão de corpo 

predominante na sociedade brasileira.  

Essa ideia de branqueamento não significa apenas uma mudança de cor de 

pele e sim uma transformação de uma série de atributos simbólicos, como por 

exemplo, valores morais e religiosos. Dessa forma o ideal branco a ser perseguido 

não é apenas estético, mas também moral e cultural.  

No final de seu relato, Jane me contou que como a maioria de suas amigas no 

ensino fundamental eram brancas, ela queria ser branca também. Não só pelo corpo 

que ela achava mais bonito, mas também porque eram essas meninas que eram 

escolhidas pelos meninos na hora de ter algum relacionamento e ela ficava apenas 

como melhor amiga, “eu ficava como aquela que levava o recado. Olha fulana, o fulano 

quer ficar contigo. Mas nunca era a escolhida pelos garotos nas festas ou no dia a 

dia.”.  Assim, ela acreditava que aquelas meninas brancas tinham mais atributos 

morais do que ela.  

Isso mostra como essa identidade branca vista como positiva provoca 

diretamente no corpo negro e na relação que a pessoa negra tem com o próprio corpo, 

influenciando igualmente a autoestima da pessoa. Ainda que Jane tenha passado 

pelos processos de construção da sua identidade como mulher negra e hoje enxergue 

a necessidade de romper com o padrão branco, não é possível apagar todos os 

momentos de confronto que ela viveu, principalmente porque esses momentos de 

confronto levaram-na a enxergar a necessidade de se reconhecer enquanto negra. 

Em seu relato fica nítido como o padrão branco é exaltado e massificado.  

 

2.2. ESCOLA E FAMÍLIA 

 

É necessário compreender que o processo educacional de uma criança não se 

faz apenas na escola. Ainda que a escola seja uma forma marcante da socialização 
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daquele indivíduo, é de extrema importância entender o papel que a família tem para 

a formação de uma criança, principalmente no que tange às questões sociais como 

raça, gênero e sexualidade. Paula foi a menina mais nova que entrevistei, tem 19 

anos, e em seu relato me contou como as professoras que ela teve durante o ensino 

fundamental nunca intervieram em situações racistas que ocorriam dentro da sala de 

aula.  

Ah, uma vez a gente tava brincando de boneca no fundo da sala, porque era 
sexta-feira, dia de levar brinquedo né. Aí um garoto chegou e começou a falar 
que minha boneca era feia, que parecia vodu7. Aí eu reclamei com a tia e ela 
só falou pro garoto ir brincar com outra coisa. Da outra vez, eu já tava um 
pouco mais velha já e os meninos começaram a implicar comigo, eu nem 
lembro porque, mas eles falavam que eu era feia, quatro olhos, que eu tinha 
nariz de tomada... Sei lá, várias coisas. E a professora fingia que não 
escutava. Aí eu comecei a chegar em casa chorando, porque todo dia os 
meninos ficavam me zoando né. Aí minha mãe me disse que não queria mais 
eu chorando e que eu tinha duas opções, ou ela ia na escola ou eu aprendia 
a me defender. Daí comecei a bater nos meninos, foi quando a professora 
começou a chamar atenção de todo mundo. (Paula, 19 anos) 

 

Ao longo de nossa conversa, Paula me contou sobre a participação de sua mãe 

na sua autoestima, dizendo que hoje só se acha bonita graças a sua mãe. “Com a 

minha mãe eu aprendi a passar maquiagem, pentear meu cabelo, usar turbante, com 

ela entendi como sou linda”. Casos como o de Paula em que destacam o papel da 

família na construção da sua identidade ou como o de outras entrevistadas que 

demonstraram se preocupar em produzir referências para seus filhos, filhas, e 

afilhadas quando colocados de frente com as questões escolares como apresentadas 

por Paula, tornam evidente o que foi apontado por Liliam Freitas (2016) ao dizer que: 

Em geral, os trabalhos mostram que há uma influência negativa no processo 
educacional e na construção da autoestima das crianças negras com a 
supervalorização dos brancos e da inferiorização dos negros, que acontecem 
nas instituições educacionais e nos livros infantis. (FREITAS, 2016, p.45) 

 
Se dentro de casa, no ambiente familiar, aquela criança convive com uma 

maioria negra, a escola faz justamente o papel oposto. Ainda que a criança seja 

moradora da periferia e estude em um colégio público onde geralmente a presença 

                                                           
7 Bonecas de tecido que se originaram na diáspora africana e são utilizadas ainda em algumas 

religiões cubanas através do sincretismo religioso. Tal boneca se assemelha a forma humana e é 

utilizada nessas religiões.  
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dos negros é maior, segundo pesquisa8 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE em 2016, o acesso à educação no que se refere às pessoas 

brancas é consideravelmente maior do que o das pessoas negras. Logo, a escola traz 

um processo onde ser negro não passa desapercebido, além de contar com uma 

representação positiva muito baixa ou nula.  

Outro fator importante é a compreensão de que a escola como instituição de 

ensino tem uma relação simbiótica com as questões estruturais da sociedade, o que 

cria um ciclo difícil de ser rompido. Tomo como exemplo aqui o racismo e o sexismo. 

Se a educação é pensada por aqueles que ocupam um lugar de prestígio na 

sociedade e em norma esse local é ocupado pela elite branca, ela vai ter sempre os 

moldes desejados por essa elite. E se é através desse processo educacional que se 

forma novos indivíduos, o que vai ocorrer é a exclusão daqueles que não servem para 

o molde desejado. Ou seja, abre-se um ciclo onde a elite educa as crianças para se 

tornarem a próxima geração da elite, que irá educar outras crianças e assim 

sucessivamente.  

Contudo, é evidente que esse ciclo educacional não consegue apagar por 

completo as identidades culturais. E é através dessa identificação que alguns 

indivíduos conseguem romper com tal ciclo, fazendo com que leis como a Lei 

10.639/2003 sejam implementadas. Segundo esta lei:  

A escola têm papel preponderante para eliminação das discriminações e para 
emancipação dos grupos discriminados, ao proporcionar acesso aos 
conhecimentos científicos, a registros culturais diferenciados, à conquista de 
racionalidade que rege relações sociais e raciais, conhecimentos avançados, 
indispensáveis para consolidação e concerto das nações como espaços 
democráticos e igualitários [...] Um eqüivoco a superar é a crença de que a 
discussão sobre a questão racial se limita ao Movimento Negro e a estudiosos 
do tema e não à escola. A escola enquanto instituição social responsável por 
assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão, deverá se 
posicionar politicamente [...] contra toda forma de discriminação. A luta pela 
superação do racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de todo 
qualquer educador, independentemente do seu pertencimento étnico-racial 
(BRASIL, Lei 10.639/2003) 
 

                                                           
8 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua realizada em 2016 mostra 

que em todos os níveis de escolaridade o número de pessoas brancas é maior que o número de 

pessoas negras, compreendendo negros como a junção de pretos e pardos como é feito pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 
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Assim, outras formas de conseguir romper com esse ciclo é através do apoio 

familiar na educação da criança e da compreensão de que os corpos negros podem 

e devem ocupar todos os níveis educacionais.  

Na entrevista feita com a Jaciana, ela conta que começou a Era Uma Vez o 

Mundo como um blog, que não tinha muitas pretensões, apenas escrevia sobre a sua 

vida e seus pensamentos. Mas por questões financeiras ela e o marido começaram a 

fazer bonecas de tecido para vender na Feira do Lavradio9 e decidiram adotar o 

nome do blog como marca para as bonecas. Depois disso a marca ficou parada por 

um tempo, no entanto com o nascimento de seu filho e com as atividades que ela 

passou a fazer nas escolas em conjunto com o Coletivo Meninas Black Power10 ela e 

o marido perceberam a importância de voltar a fazer bonecas e outros materiais, só 

que dessa vez voltados para as crianças negras. 

 

Em 2011 esse menino nasceu isso foi um fator que pesou também, eu não 
conseguia achar absolutamente nada para ele de itens fofinhos que tivessem 
criancinhas pretinhas assim, bonecos, bonecas, até decoração de quarto, 
porque mesmo se a gente não tiver pensando em nada educativo a gente não 
consegue achar, tanto que a decoração do quarto dele foi toda de bichinhos, 
de selva e tal, porque você não acha nada. Por que a gente começou assim 
a fazer esses brinquedos? Primeiro porque a gente precisava de elementos 
para fazer as atividades nas escolas e por mais que tivessem elementos nas 
escolas, tinha uma defasagem. Assim a gente nunca conseguia fazer uma 
atividade igual em uma escola e em outra, não conseguia ter uma unidade, 
então para cada escola a gente fazia uma atividade diferente e aí a solução 
que a gente arrumou para isso foi criar o nosso material e criar as nossas 
atividades, porque aí a gente conseguiria replicar uma metodologia em todas 
as escolas. 

 

Aqui, o que é mostrado por Jaciana é a preocupação dela para com seu filho 

sobre qual tipo de referência ele terá ao longo da vida e a questão escolar, a partir do 

momento em que ela passa a fazer as oficinas nas escolas públicas do Estado do Rio 

de Janeiro. Embora ela não fale diretamente da relação entre os professores e os 

alunos, ela ressalta a precariedade dessas instituições de ensino no que diz respeito 

ao trabalho em relação à diversidade sociocultural.   

                                                           
9 Conhecida também como Feira do Rio Antigo, a Feira do Lavradio é uma feira de artesanato que acontece no 

município do Rio de Janeiro na Rua do Lavradio todo primeiro sábado do mês. 

10 O Coletivo Meninas Black Power consiste em um coletivo de mulheres negras que tem como objetivo incentivar 

a consciência do valor do cabelo crespo natural promovendo debates sobre o assunto e sobre racismo e 

ensinando os cuidados sobre esse tipo de cabelo. 
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A educadora Eliane Cavalleiro (1998) em sua dissertação de mestrado, ao 

analisar a socialização das crianças, mostra como este silêncio está presente muitas 

vezes na escola e também no ambiente familiar. 

 

 De qualquer modo, experiência mostrou que o silêncio do professor facilita 
novas ocorrências desse tipo, reforçando inadivertidamente a legitimidade e 
os procedimentos preconceituosos e discriminatórios no espaço escolar e, a 
partir deste, para outros âmbitos sociais (Cavalleiro,1998,p.12) 

        

Desta maneira, é importante mostrar o papel da família na formação da criança. 

Se na escola os professores se silenciam perante situações racistas e os materiais 

didáticos não têm representatividade alguma, a família é aquela que dá suporte a 

criança. No entanto, como mostrado por Cavalleiro, se as pessoas que convivem em 

casa com a criança tiverem se apropriado das imagens negativas sobre o corpo negro, 

presume-se que tais valores serão transmitidos aos seus filhos criando assim um 

silenciamento sobre a permanência dos estereótipos atribuídos aos negros. 

Dificultando a criança a adquirir uma identidade positiva, fazendo com que esta 

acredite pertencer àquele local de grupo não aceito, visto que seus colegas de escola, 

professores e familiares não lhe conferem um lugar de aceitação. 

Assim, tanto a família quanto a escola têm papéis fundamentais para a 

formação da criança, sendo através dessas duas instituições que a criança começa a 

se socializar e a adquirir seus primeiros conhecimentos e percepções sobre o mundo. 

Quando família e escola conseguem se unir para criar uma identidade positiva, a 

criança consegue crescer com referenciais de sua cultura e identidade como no caso 

do filho de Jaciana. Como mostrado por ela uma de suas grandes preocupações é 

sobre a autoestima e a aceitação de seu filho sobre sua negritude. No entanto, ainda 

que não tenha aparecido em nenhuma entrevista, existem muitos casos em que o 

racismo começa dentro do próprio seio familiar e isso torna-se ainda mais presente 

dentro das famílias inter-racias. Dentro desses tipos de família muitas vezes verifica-

se uma hierarquização da pigmentação das pessoas, em que os indivíduos mais 

claros têm mais privilégios que os mais escuros, mesmo que estes sejam irmão, pode 

existir uma valorização de um perante o outro. 

 

3. CADÊ A BONECA PRETA? 

3.1. PROPAGANDA, A ALMA DO NEGÓCIO 
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Em uma sociedade capitalista e de consumo, não dá para desassociar o 

produto da propaganda. Entender a forma como os brinquedos são vendidos se faz 

crucial para compreender também o consumo desses. A primeira separação visível é 

a de gênero, onde os carrinhos de todos os tipos, as bicicletas, os brinquedos de luta 

e as bolas têm o foco totalmente direcionado para os meninos. E as bonecas, os 

utensílios de cozinha e de casa e as maquiagens são direcionados para as meninas. 

Associada a essa primeira separação vem a questão racial. Segundo Alice Signer e 

Renato Nogueira (2014), as crianças negras aparecem em no máximo 10% dos 

comerciais que são veiculados diariamente na televisão brasileira. Ao deixar de 

representar os negros nas propagandas, a publicidade não cria uma imagem 

desrespeitosa e sim ignora o fato do grande contingente de pessoas negras existente 

no país, criando um apagamento.  

Se antes os anúncios queriam apresentar argumentos para se acreditar no 
produto, agora querem divertir e surpreender com fantasia e originalidade... 
A publicidade entra sorrateira em nossas vidas para seduzir-nos e levar-nos 
ao prazer imediato. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de 
Licenciamento (Abral), os gastos com propaganda aumentaram de R$65 
milhões em 2003 para R$117 milhões em 2004 e o valor estimado para o 
faturamento com licenciamentos em 2007 é de R$3 bilhões. (ROVERI, 2008. 
p.37) 
 
 

No entanto, esse investimento mostrado por Roveri, seja ele financeiro ou não, 

não diminui em nada a discrepância racial que existe na produção dessas 

propagandas. A partir do momento em que o ideal de brancura é algo perseguido, ele 

é massificado em todos os meios. A propaganda é aquilo que faz vender o produto, 

através dela se renova e reforça a necessidade do consumo. E nesse caso o consumo 

não é apenas de uma boneca, mas sim de um ideal branco e a boneca é apenas um 

meio de vender esse ideal e quando focada nas crianças, a publicidade traz um apelo 

emocional. 

A publicidade ocupa então o local de promover impactos sociais, alcançando 

um lugar de destaque na vida cotidiana das pessoas e através disso reforça o 

distanciamento social entre brancos e negros. Como uma produção cultural, ela é 

capaz de moldar comportamentos e atitudes sociais, ao representar majoritariamente 

a elite ela reproduz estereótipos contribuindo para a manutenção de uma ideologia 

hegemônica, legitimando relações de exclusão e dominação social, além de criar uma 

ideia falsa de homogeneidade.  
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3.2. ADEUS BARBIE! 

“Barbies do meu setor são todas iguaizinhas. Loiras, magras, ruivas, todas 

padrãozinhas. Também sou Barbie, e sei bem o que tô dizendo. Falta mais 

diversidade, falta se olhar no espelho. Porque eles fabricam todas iguais? 

Se cada um é de um jeito, é assim que a gente faz. De todos os corpos e de 

todas as idades. Não vamos seguir padrões, vamos brincar de igualdade”. 

(MC SOFFIA – BARBIE BLACK) 

 

A música da Mc Soffia mostra como a boneca Barbie é aquela boneca padrão, 

branca, magra, loira. Em mais de uma das entrevistas feitas com as jovens aparece a 

relação que as meninas têm com esta boneca. De acordo com Fernanda Roveri (2008) 

a boneca Barbie foi lançada em Nova Iorque numa feira anual de brinquedos em 1959 

e em 2008 a cada um segundo eram vendidas duas Barbies ao redor do mundo. 

Segundo a Revista Istoé Dinheiro11, são vendidas por ano no Brasil cerca de um 

milhão e meio de bonecas Barbies12. 

Na entrevista realizada com Jaciana ela conta que a decisão de confeccionar 

bonecas negras de tecido perpassa uma questão pessoal que foi o fato de ela só ter 

tido duas bonecas quando criança e uma dessas bonecas era uma Barbie. 

Eu lembro da minha avó juntando dinheiro para comprar a minha Barbie, 
porque ela era muito cara pra gente. E eu lembro da sensação de quando eu 
tirei a Barbie de dentro da caixa. Tipo, que maravilhosa sabe. E eu brincava 
com aquela boneca o dia inteiro com uma toalha na cabeça. Eu cresci 
achando que tinha alguma coisa errada comigo, eu cresci sonhando em ter 
aquele cabelo, sonhando em ser loira, eu cresci sonhando em fazer a cirurgia 
para afinar o nariz. E não era assim, eu não tinha noção de que o racismo 
existia, eu só queria não ter essa aparência sabe? Eu só queria ter a 
aparência daquela boneca. 

Outras duas entrevistadas mencionam a presença da Barbie em sua infância. 

Fabiana de 25 anos, após narrar uma situação em que ganhou uma boneca negra de 

tecido feita por sua avó e essa boneca ter sido rejeitada por suas colegas na escola, 

me contou que passou a desejar ter uma Barbie como meio de entrosamento entre 

                                                           
11 https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20030416/uma-empresa-chamada-barbie/20169, 

acessado em 05/07/2018; 

12 Canal Barbie FilmesBR.https://www.youtube.com/channel/UChWJfq0sMKpTpDpp9jsrrkQ/videos -

acessado em 05/07/2018. 

 

https://www.youtube.com/channel/UChWJfq0sMKpTpDpp9jsrrkQ/videos
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elas e suas amigas, pois era a única boneca que era aceita nas brincadeiras do dia a 

dia delas. E Jane coloca a boneca como comparação para aquilo que é bom, para ele 

a Barbie era a única boneca possível. 

Fica evidente a visão predominante de como devem se apresentar as 
mulheres, de todas as raças e classes econômicas: com as pernas e corpos 
longos e esguios, magras, cintura de vespa, olhos grandes e traços delicados, 
o cabelo basicamente reto, carros vistosos e equipamentos de lazer de última 
geração. São apagados todos os traços e atributos raciais que se desviem 
dos do branco europeu, e apagadas também todas as distinções de classe, 
a não ser aquelas que caracterizam a afluente classe alta. Apresentando um 
ideal de beleza impossível de se alcançar, e um poder econômico em geral 
inatingível. (O'SICKEY, 2002, p. 43)  

Assim, como mostrado por O’Sickey(2002), a Barbie representa o corpo branco 

no padrão mais desejado de branco europeu e com condições econômicas referente 

a elite. Vale ressaltar que a Barbie não é apenas uma boneca. Como analisado por 

Roveri (2008) a Mattel13 em 2002 lançou o filme Barbie e o Quebra-Nozes e nos anos 

seguintes mais filmes foram lançados. E junto aos filmes, também foram lançados 

jogos, plataformas on-line e diversos produtos para as crianças como sandália, escova 

de dente, perfume, etc.  

Atualmente existe um canal no youtube com quase dois milhões de inscritos e 

centenas de vídeos de filmes e desenhos da boneca, alguns com mais de 600 mil 

visualizações.  Dessa forma, a Barbie vende a imagem de um ideal de beleza branco 

a ser seguido, trazendo a ideia de que as meninas podem aprender com ela 

características comportamentais e físicas necessárias para obter sucesso, produzindo 

espelhos negativos principalmente para as meninas negras, como foi mostrado por 

Jaciana ao dizer que tinha vontade de fazer uma cirurgia para afinar seu nariz para 

poder ser igual à boneca. 

O corpo da Barbie com seus padrões inalcançáveis se faz objeto de desejo de 

toda uma sociedade que há mais de 50 anos convive com os milhares de lançamentos 

desta boneca. Algumas pessoas fazem diversas cirurgias plásticas na tentativa de 

alcançar o que para elas é a perfeição do corpo, as conhecidas Barbie humana. 

                                                           
13 A Mattel é uma companhia estadunidense que foi criada em 1945, hoje é a maior empresa de 

fabricação e venda de brinquedos e jogos no mundo. A Mattel é a empresa responsável pela criação 

da Barbie. Fonte: http://corporate.mattel.com/about-us/history/default.aspx , acessado em 10/07/2018. 
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Segundo o portal de notícias da Revista IstoÉ14, em 2017 uma empresa americana 

montou um reality show, chamado Plastics of Hollywood, com uma seleção de doze 

pessoas ditas como as mais plastificadas do mundo, dentre elas três eram brasileiras. 

O Catraca Livre15, outro site de notícias, veiculou uma reportagem em março de 2016 

sobre uma mulher que já havia gastado o equivalente a cerca de dois milhões de reais 

com cirurgias plásticas e diversos procedimentos estéticos para poder ficar parecida 

com a Barbie. Assim, a Barbie, como mostra Roveri (2008) é elevada ao nível de 

personalidade imortal e os traços de beleza e a eterna juventude da boneca passam 

a ser desejo das pessoas.  

Voltando a questão racial e desse ideal de brancura apresentado, outra forma 

de enxergar a Barbie é como entre as crianças ela funciona como objeto de aceitação 

e entrosamento. O psiquiatra Frantz Fanon (1983) em seu livro Pele negra, máscaras 

brancas fala sobre as diversas máscaras que uma pessoa negra veste ao longo da 

vida para poder ser aceita em uma sociedade em que o critério de humanidade é 

branco e toda vez que essa pessoa tenta ser aceita como humana ela se depara com 

a barreira da cor, assim usar essas máscaras seria uma estratégia de sobrevivência.  

Encaro aqui a Bárbie como uma possível máscara em que a criança negra usa na 

tentativa de encontrar sua humanidade e adentrar a sociedade branca. No entanto, 

assim como colocado por Fanon essas tentativas trazem consequências concretas e 

subjetivas e ainda que essa criança consiga entrar no mundo das brincadeiras com 

as outras crianças, a Barbie pode ser enxergada como branca, mas ela não. Dessa 

forma, a máscara não funciona e a maneira de romper com essa falta de humanidade 

é compreendendo que a pessoa negra pode ser dotada de razão e no caso da criança, 

fazê-la compreender que a pessoa negra pode ocupar o lugar que desejar, tirando o 

foco da Barbie e colocando em bonecas negras para que essas possibilidades 

possam ser enxergadas de um modo lúdico. 

 

 

                                                           
14Matéria da IstoÉ Revista veiculada em 2017 sobre o reality show de humanos “modificados” 

https://istoe.com.br/tag/plastics-of-hollywood/, acessado em 11/07/2018  

15Matéria do site Catraca Livre veiculada em 2016 sobre mulher americana que fez diversas cirurgias 

plásticas para parecer a boneca Barbie. https://catracalivre.com.br/estilo/nova-barbie-humana-diz-que-

gastou-quase-r-2-milhoes-em-plasticas-para-ficar-igual-a-boneca/, acessado em 11/07/2018 
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3.3. “O MEU CABELO NÃO É DURO, ELE É CRESPO E MUITO LINDO”16 

No processo de escravização, a primeira coisa que os comerciantes de 
escravos faziam com sua carga humana era raspar a cabeça, se isso já não 
tinha sido feito pelos seus captores. Era uma tremenda humilhação para um 
africano ser capturado por um membro de outra etnia ou por um mercador de 
escravos e ter seu cabelo e sua barba raspados, dando-lhe a aparência de 
um prisioneiro de guerra. Nesse sentido, quanto mais elementos simbólicos 
fossem retirados, capazes de abalar a auto-estima dos cativos, mais os 
colonizadores criavam condições propícias para alcançar com sucesso a 
empreitada comercial. (GOMES. 2006, p.359) 

O cabelo é um forte componente no que diz respeito à representação cultural, 

é através dele também que as diferenças e semelhanças entre grupos e indivíduos 

são demarcadas. O ato de raspar o cabelo dos escravos era de extrema violência e 

tinha o intuito de cortar qualquer relação que aquele indivíduo ainda poderia 

estabelecer com seu grupo étnico e sua cultura. Com o passar dos anos, desse 

processo de violência o que ficou foi a rejeição aos cabelos crespos. Ao falar sobre 

cabelo, corpo e identidade, a pedagoga Nilma Lino Gomes nos diz que: 

O corpo é uma linguagem e a cultura escolheu algumas de suas partes como 
principais veículos de comunicação. O cabelo é uma delas. O cabelo é um 
dos elementos mais visíveis e destacados do rosto. Em todo e qualquer grupo 
étnico ele é tratado e manipulado, todavia a sua simbologia difere de cultura 
para cultura. Esse caráter universal e particular do cabelo atesta a sua 
importância como símbolo identitário. (GOMES, 2002, P.8).  

Assim como mostrado por Gomes, o cabelo é parte fundamental para a 

construção da identidade de uma pessoa. Os próximos dois relatos mostram como as 

meninas lidam, em parte, com a questão do cabelo e o referencial do ideal de brancura 

dado desde a infância.  

Eu tinha umas bonecas pretas, mas não gostava de brincar com elas não, 
preferia as brancas. As minhas bonecas pretas ou tinham um cabelo 
horroroso que se a gente fosse brincar de pentear ele caia todo ou era algo 
apenas desenhado na cabeça da boneca. Aí o meu negócio era brincar de 
Bárbie ou então umas bonecas que minha mãe comprava lá no Mercadão17. 
(Larissa, 24 anos) 

Esses dias parei para pensar que todas as minhas melhores amigas, exceto 
uma, foram brancas. Nos primeiros anos do fundamental eu tinha uma amiga 
chamada Camila, todo mundo falava que o cabelo delas era tão liso que 
chega o piolho escorria. Isso para falar que o cabelo dela era liso, loiro e que 
ela era muito fofa, toda branquinha, toda meiguinha. (Jane, 21 anos) 

                                                           
16 Música "Vem dançar com a Elis" da Elis Mc 

17 O Mercadão de Madureira foi inaugurado em 1959, consiste em um centro de comércio que fica localizado 

no bairro de Madureira, no município do Rio de Janeiro.  
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A lógica apresentada por Larissa de que o cabelo das bonecas brancas era 

mais fácil de pentear se transfere para o cabelo das crianças. Ainda que de fato as 

bonecas negras não sejam fabricadas com o mesmo cuidado que as bonecas 

brancas, esse relato mostra a distinção que é feita entre os dois tipos de cabelo. Ao 

pensar que o corpo negro é rejeitado em todas as esferas de consumo: tal como havia 

a dificuldade de encontrar bonecas negras, também existia a dificuldade de encontrar 

produtos próprios para os cabelos crespos. 

Vale ressaltar que tanto Jane quanto Larissa começaram a usar “química” no 

cabelo para alisá-lo desde crianças e só recentemente passaram a usar o cabelo de 

forma natural. Tal prática corrobora com o pensamento de Bell Hooks (2005) ao dizer 

que as mulheres negras percebem seu cabelo como inimigo, como algo que deve ser 

controlado; não encontrando beleza em seu cabelo, elas “continuam obcecadas com 

os seus cabelos, e o alisamento é construído um assunto sério. Insistem em se 

aproveitar da inseguridade que nós mulheres negras sentimos com respeito a nosso 

valor na sociedade de supremacia branca.” (Hooks, 2005, p.1). Dessa forma, o cabelo 

crespo sempre foi visto como um cabelo difícil de cuidar, muitas vezes dito como sujo, 

como quando as pessoas usam os dreads por exemplo. E a solução para tal 

dificuldade eram os produtos químicos, os alisamentos. O cabelo “bom”, liso e até a 

cintura é buscado de várias maneiras, assim as escovas progressivas, marroquinas, 

de chocolate, Botox, dentre várias outras, ganham o mercado nacional. E do pente 

quente ao formol, nossas mulheres vêm por anos e anos tentando se encaixar em um 

padrão aceito por essa sociedade branca e embranquecida, violentando seus corpos 

com essa rejeição do próprio ser. 

A escritora Alice Walker (1988) fala que o “cabelo oprimido é o teto para o 

cérebro” e narra sua própria trajetória de como foi se libertando através de uma 

inquietação que a levou a deixar o seu cabelo natural. “Certo dia, depois de ter feito 

ansiosamente essa pergunta durante um ano, ocorreu-me que, no meu ser físico, 

havia uma última barreira para minha libertação espiritual, pelo menos naquela fase: 

meu cabelo. ” (WALKER, 1988). Essa inquietação narrada por Walker também é 

constante nas mulheres negras a partir do momento em que essa mulher passa a 

questionar o espelho, a questionar esse modelo de beleza vigente. Mas como 

questionar esse padrão branco se desde criança ele é apresentado como positivo? 
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Como uma criança consegue romper com esses padrões se a dificuldade de encontrar 

bonecas, desenhos, atrizes que a representem é latente?   

Uma reportagem veiculada pelo Jornal Estadão18 em novembro de 2016 mostra 

que em uma pesquisa realizada pela ONG AVANTE, apenas 3% das bonecas 

vendidas pelas principais lojas online no Brasil são negras. Quase dois anos depois, 

em maio de 2018, o mesmo jornal circulou outra reportagem19 sobre a repetição da 

pesquisa e o resultado é que não houve mudanças nesses 3%. No entanto, essa nova 

pesquisa mostra que houve um aumento na produção dessas bonecas de 6,3% para 

7%. Desejo chamar a atenção aqui para o fato de que o mercado ignora a diversidade 

racial existente em um país que tem uma população de negros igual a 53,6%, como 

também mostrado pelo jornal Estadão. Dessa forma, o questionamento de como 

romper os padrões estéticos permanece, visto que a dificuldade de criar novos 

horizontes para as crianças negras também permanece. 

 

 

3.4. BONECA PRETA: UM MUNDO DE POSSIBILIDADES 

 

A boneca é um brinquedo que está presente em praticamente todas as casas 

brasileiras. Ela é uma das principais formas que a criança usa para se expressar. As 

brincadeiras, o faz de conta, são reflexos de momentos vividos pela criança. Nos dois 

últimos relatos que trabalharei aqui, desejo mostrar como a boneca negra pode 

funcionar como um mundo de possibilidades para as crianças negras, a partir do 

momento em que ela permite que seja criada uma identidade positiva visto que a 

criança consegue enxergar beleza naquilo que lhe assemelha.  

 

Tinha uma boneca, que eu brincava muito. Ela tinha que ficar sempre a vista, 
onde eu pudesse pegar com facilidade. Era uma boneca da Thaís Araújo, eu 
tinha uns 7 ou 8 anos e ganhei ela do meu pai. Eu nem sei se ele sabe a 
importância que ela teve para mim. Foi uma boneca que mudou minha vida, 
tenho ela até hoje e pretendo dar pra minha filha ou filho se eu tiver algum. E 
com uns 11 anos eu pedi muito pra minha mãe uma Barbie negra, eu acho 
que o nome é Teresa, é da turma da Barbie. Elas foram muito importantes 
pra mim, eu não entendia muito o porque. Eu não sabia nem quem era a 

                                                           
18 https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,apenas-3-das-bonecas-no-mercado-sao-negras-

aponta-estudo,10000085868 - acessado em 23/06/2018. 

19 https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,apenas-3-das-bonecas-no-mercado-sao-negras-

aponta-estudo,10000085868- acessado em 23/06/2018. 

https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,apenas-3-das-bonecas-no-mercado-sao-negras-aponta-estudo,10000085868
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,apenas-3-das-bonecas-no-mercado-sao-negras-aponta-estudo,10000085868
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Thais Araújo20, acho que ela fazia Anjo Mal21 na época, mas eu acho que a 
boneca da Thaís foi a primeira oportunidade que eu tive de se ver, de poder 
ser algo grande, algo representativo. Não a questão da autoestima, porque a 
minha é ferrada até hoje, mas ela vinha com várias roupas fashions, a 
questão das possibilidades, de coisas que você pode fazer na vida, ser bem-
sucedida foi uma delas, ali naquele momento que eu vi que era possível ter e 
ser uma boneca negra. Sério, eu não fazia ideia que era possível. A Teresa 
minha mãe deu, quando eu descobri chorei muito, mas a boneca da Thaís, 
aaah amo minha boneca e até hoje se deixar eu brinco com ela! (Lucienne, 
25 anos) 

 

No meu aniversário de sete anos eu ganhei a minha primeira boneca preta. 
Ela era de pano, foi feita pela minha madrinha, porque naquela época não 
era tão fácil encontrar bonecas pretas sendo vendidas nas lojas e quando a 
gente achava era cara demais. Eu estava toda feliz porque tinha uma boneca 
da minha cor, bem pretinha. O cabelo era de lã todo trançadinho, mas dava 
pra ficar mudando o penteado e eu botava várias xuxas no cabelo dela. Eu 
lembro que passei a deixar minha mãe cuidar mais do meu cabelo e ela 
trançava ele igual ao da boneca para eu ir pra escola. Mas aí perdi ela em 
uma das nossas mudanças, nossa sinto tanta falta. Hoje em dia eu tenho 
minha filha que está com um ano e meio e posso dizer com toda certeza que 
ela vai ter várias bonecas pretas, porque eu só tive duas né. Eu quero que 
minha filha enxergue que ela pode ser o que quiser, então vou procurar 
boneca preta médica, astronauta, professora... nem que eu mesma tenha que 
fazer as roupas. E eu vou aproveitar para voltar a brincar de bonecas, acho 
até que vou fazer uma coleção de bonecas pretas, meu sonho sempre foi ter 
bonecas vestidas com roupas étnicas africanas. ” (Jéssica, 28 anos) 

 

Nos dois relatos fica nítida a importância e a relação que Lucienne e Jéssica 

criaram com suas bonecas. O primeiro mundo de possibilidades de Jéssica veio 

através do cabelo e da boneca, o fato de ela se espelhar na boneca e pedir para a 

sua mãe fazer os mesmos penteados tem a ver com a construção da autoestima da 

criança. Lucienne, no entanto, coloca que sua autoestima não é boa até os dias de 

hoje, mas ressalta a importância que a boneca teve para que ela pudesse enxergar 

nas pessoas semelhantes a ela e à boneca a capacidade de ser alguém. 

Esse espelho que é construído entre a criança negra e sua boneca negra abre 

uma possibilidade de romper com o padrão branco vigente. Sendo através desse 

espelho e de outras imagens positivas que se pode criar para uma criança negra, 

como a produção de desenhos representativos e de heróis e heroínas negras, aquilo 

que possibilita dar a essa criança o devido suporte quebrando o silenciamento e a 

exclusão racial. 

                                                           
20 Atriz e apresentadora negra.  

21 Anjo Mau é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo entre 1997 e 1998  onde 

a atriz Thais Araújo teve seu primeiro trabalho. 
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A partir do momento em que as crianças projetam suas vivências nas 

brincadeiras e nos brinquedos, elas projetam também sua imagem na boneca, algo 

que pode ser conflituoso quando a imagem da boneca é diferente da imagem que a 

criança enxerga ao se olhar no espelho. A boneca negra funciona então como a 

formação de uma autoimagem em que a criança negra pode se enxergar por 

completo.  

Em marcas como a “Era Uma Vez o Mundo” é possível achar bonecas negras 

de todos tons de pele e tipo de cabelo. Essa diversidade serve para educar crianças 

de todas as idades, condições econômicas e principalmente, de todos os gêneros e 

raças. Mostrar para uma criança que o mundo é diverso e existem pessoas diferentes 

em todos os lugares se faz de extrema importância, faz parte não só de um processo 

de auto reconhecimento para com as crianças negras, mas também de uma possível 

educação antirracista com as demais.  

Compreender o significado que tem presentear uma criança negra com uma 

boneca semelhante a ela é compreender que tal presente é capaz de estimulá-la à 

criação de uma identidade positiva em que seja possível ela romper com um ciclo de 

auto ódio e rejeição. É nessa perspectiva que Jéssica fala que sua filha terá muitas 

bonecas pretas, para que assim ela possa se enxergar em diversos espaços, 

buscando representatividade para aquela criança, da mesma forma que Lucienne 

confirma que foi através da boneca negra que ela foi capaz de se enxergar no mundo.   

 

 

 

CONCLUSÃO 

Pensar na identidade racial e em sua estruturação como um processo singular 

se faz necessário, pois é através desse processo que o indivíduo ao longo da sua vida 

se reconhece nos diferentes grupos sociais em que ele convive, criando interações e 

elos com pessoas diferentes. Entender que a concepção de infância que nos é 

apresentada, como foi dito no primeiro capítulo deste trabalho, é uma construção 

ocidental nos faz perceber que ela também é um processo singular. A infância é dada 

de forma diferente de acordo com o local ou grupo social em que a pessoa vive e 

olhando para o Brasil, uma criança branca, uma criança indígena e uma criança negra 
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vivem realidades distintas mesmo que em um senso comum todas elas ocupem o 

mesmo lugar social, o de criança. Dessa forma, ao trabalhar com jovens negras que 

já viveram esse momento da infância e hoje se identificam como negras e entendem 

que já passaram por alguns desses processos da construção de uma identidade racial 

negra, significa que essas mulheres ao se reconhecerem como negras já sofreram 

uma consolidação das raízes da sua identidade cultural e passaram a definir suas 

concepções sobre a vida e nortear parte de seus conhecimentos através desta. 

Ao longo da infância, a falta de espelhos e de representatividade, as exposições 

a situações de desvalorização, causam efeitos variados de insegurança e negação do 

próprio corpo. A enorme diferença na produção e comercialização de bonecas 

brancas e bonecas pretas está ligada diretamente as questões raciais presentes na 

sociedade brasileira. A negação da existência de crianças negras, seja na propaganda 

ou nessa produção de brinquedos, tem a ver com a humanidade que é negada a 

pessoa negra desde o seu nascimento. 

Desse modo, a ausência de bonecas negras é representação de algo que vai 

mais além, é reflexo da presença reduzida de negros em diversos espaços sociais 

como empregos bem remunerados, cargos políticos, universidades públicas, dentre 

outros. É reflexo também desse processo de embranquecimento onde o que ocorre é 

a eliminação da identidade afrodescendente ou o desejo da eliminação daquele corpo 

negro.  

Em contrapartida, a presença da boneca negra pode ir de encontro a esse 

embranquecimento e a essa negação do corpo. Como foi dito por Lucienne em seu 

relato, a boneca pode ter papel fundamental na percepção de que a pessoa negra 

pode ocupar outros espaços sociais que não os marginalizados. Ainda que esse olhar 

crítico possa ter ocorrido depois da infância, as brincadeiras e faz de conta possibilitam 

que a criança crie novos ambientes e nesse caso, ao invés de imaginar uma boneca 

branca bem-sucedida, a boneca negra passou a ocupar esse espaço.  

 

Uma vez negado, na condição de assimilador da cultura branca que exigia 
completamente auto rejeição, a estratégia de luta pela igualdade e liberdade 
passou a ser a negritude, um processo de retomada dos valores culturais de 
origem. (SANTOS, 2005. p.78)  
 

Assim sendo, pode-se enxergar na boneca uma forma de romper essa 

hierarquização e de estimular a criança negra a fugir do apagamento histórico e do 

embranquecimento, retomando a sua negritude e enxergando novas possibilidades 
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sociais. A boneca negra passa a funcionar como uma construção estratégica de novas 

referências, sendo capaz de auxiliar na afirmação de uma identidade positiva.  
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