
 
 
 
 
 
 
 

Livro de contos aborda questões de sexualidade usando bonecas como metáfora 
 
 
A boneca é o maior referencial quando se fala em brincadeiras dentro do universo infanto-
juvenil feminino. Boneca pode ser sinônimo de brinquedo de entretenimento adulto, com a 
famosa e controversa inflável, além de ser o nome informal de travestis e transexuais, figuras 
que mexem com o imaginário, a curiosidade e o desejo de parte da população brasileira. 
“Boneca” também pode ser literatura. 
 
Boneca: atrás da feição oca é o primeiro livro de Hugo Estanislau, que publicou seus primeiros 
textos na antologia de contos do II Prêmio de Literatura da Ufes. Boneca reúne 24 contos que 
tratam de sexualidade e, em especial, do universo gay. “Sempre quis abordar a 
homossexualidade em um tema bem abrangente. Toda pessoa à margem é privada de algo. E 
aos gays geralmente é negada a livre expressão mesmo antes da criança entender o que se 
passa com o mundo. E a boneca, enquanto coisa de menina, é a representação vazia primeira 
que pode surgir dentro do caminho longo de preconceito”, explica o autor.  
 
Hugo acredita que a imagem da boneca é imensamente rica para a criação de metáforas, o que 
foi fundamental na construção dos personagens. “Nenhum outro brinquedo é tão famoso e 
diverso. Eu quis representar, com isso, alguns papéis, fora do óbvio, que ele poderia tomar 
dentro da sociedade. Quis manipular. É um trabalho de controle. Os personagens em seu vazio 
oco e plastificado são brinquedos que eu controlei”. 
 
Os contos e personagens de Boneca passeiam por lugares distintos, que vão da realidade dura 
até o universo fantástico. “Em ‘Boneca’, a sexualidade é jocosa, é repressão, fantasia, é piada 
mesmo, todo mundo acaba sempre levantando a sainha da boneca pra saber o  tem lá, e quase 
sempre não tem nada”, conta bem humorado. 
 
Hugo acredita que a literatura pode também contribuir, sem cair no senso comum, para a 
discussão sobre temas relacionados à sexualidade, como as questões de identidade de gênero 
e orientação sexual. “Quando a literatura toca no que não pode ser dito, ela vira tabu, vira 
proibição e proibição gera enfrentamento, a curiosidade irresistível do intocável. Vejo como 
papel da arte e da literatura essa problematização, causar incômodo e através dele macular 
visões engessadas de mundo". 

 
 
Serviço 
Lançamento do livro Boneca: atrás da feição oca, de Hugo Estanislau 
Quando: 14 de junho de 2016, terça-feira, às 18h30 
Onde: Kaffa Cafeteria - Rua Darcy Grijó, 50, Jardim da Penha, Vitória-ES  
(Em frente ao posto da Rua da Lama) 
Valor do livro: R$ 20,00  
Aberto ao público 


