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Resumo 

 

PORTO, JúliaPetiz. BORDAR E FOFOCAR: oficinas de artestêxteis e a 
criaçãode lugares de cultivofeminista. 2021. 62f. Monografia 
(Especialização) - aoPrograma de Pós-GraduaçãoemArtes da Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

Estetrabalho tem comoobjetivoinvestigar as oficinas de Bordado e Fofoca, 
ministradaspormimdurante o isolamento social da pandemia de Covid-19, 
analisandosuapotência de gerarlugares de acolhimento e troca entre as 
participantes. Essasoficinas, além de seremestratégias de ensino das 
artestêxteis e de compartilhamento da minhapesquisasobrebordado e 
costurafeitadurante o curso de PósGraduaçãoemArtes, se mostramcapazes de 
criar um espaçopara o diálogosobreosfeminismos, sobreosestereótipos de 
gênero e suasviolências esobre as dificuldadesenfrentadasdurante a 
pandemia, oferecendo um caminhopossível de olharcritico e 
transformadorsobreessasrealidadesatravés da criaçãoartística. A 
monografianarra as oficinas, tramando o texto à visualidade dos bordados 
(meus e das participantes) e mostrandocomo a metodologiavai se 
transformando no decorrer das experiênciasapresentadas.Relaciono as 
minhasexperiênciascomooficineiraàspedagogiasfeministas e a outros grupos 
de mulheresqueutilizam as artestêxteiscomoponto de encontro, comoas 
sufragistas, e as Arpilleiras do Chile, as Madres de Plaza de Mayo da Argentina 
e, nacidade de Pelotas,osgruposCaixa de Pandora; DocesLinhas e Las3tramas 

Palavras-chave: Feminismo. Oficina.Arte têxtil.Bordado. 
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Abstract 

PORTO, JúliaPetiz. BORDAR E FOFOCAR: oficinas de artestêxteis e a 
criaçãode lugares de cultivofeminista. 2021. 62f. Monografia 
(Especialização) - aoPrograma de Pós-GraduaçãoemArtes da Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas. 

ThismonographinvestigatestheEmbroideryandGossip workshops I 
taughtduringthe social isolationofthe Covid-19 pandemic, 
analyzingtheircapacitytocreatespaces for 
solidarityanddialogueamongtheparticipants. These workshops, in 
additiontobeingstrategies for 
teachingthetextileartsandsharingmyresearchonembroideryandsewingdonedurin
gtheSpecialization in Arts, are capableofcreating a refuge for dialogue 
aboutfeminisms, aboutgenderstereotypesand its 
violenceandaboutthedifficultiesfacedduringthepandemic, offering a possible 
path ofcriticalandtransformativethinkingaboutthese realities 
throughartisticcreation. The monographnarratesthe workshops, 
weavingthetexttothevisualityoftheembroidery (mineandtheparticipants') 
andshowinghowthemethodologychanges over 
thecourseoftheexperiencespresented. I relate myexperiences as a workshop 
tofeministpedagogiesandothergroupsofwomenwho use textilearts as a meeting 
point, such as thesuffragettes, theArpilleiras in Chile, the Madres de Plaza de 
Mayo in Argentina and, in thecityof Pelotas, theCaixa de Pandora; DocesLinhas 
e Las3tramas 

Keywords: Feminism. Workshop.Textile Art.Embroidery. 
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1. PONTO ATRÁS: UMA APRESENTAÇÃO 
 

O ponto atrás é um ponto de bordado livre muito simples, que pode ser 

utilizado para o contorno e para o preenchimento, que tem esse nome porque é 

feito costurando para trás: perfura-se o tecido a uma distância que será igual 

ao tamanho do ponto e se dá o ponto voltando para trás. Como nesse ponto, 

abro esse texto voltando para o começo. Esse relato se tece em primeira 

pessoa, contando uma herstory sobre minhas experiências como artista visual 

e educadora que são exploradas nessa monografia: 

 

[...] adoto otermo  (her)story,  um  neologismo  criado  pela  escritora,  
poeta,  teórica  e  uma  das  mais influentes feministas 
estadunidenses na década de 1960: Robin Morgan2. (Her)story é um 
trocadilho em língua inglesa com a palavra (His)tory. Morgan propõe 
uma performance com o termo History, destacando o pronome 
masculino “his” [dele] e o substituindo pelo pronome “her” [dela]. A 
proposta é escrever a história segundo a  experiência  das  mulheres  
e  de  uma  perspectiva  feminista.  Entendo  que  Morgan  estabelece 
uma ação discursiva para chamar nossa atenção sobre como a 
Historio-grafia  não  é  neutra  nem  universal.  Elaparte  da  ideia  
feminista  de  que  as  práticas  culturais são construídas no sistema 
patriarcal e operam em uma rede discursiva que, se por um lado 
privilegiam o universo masculino, por outro, criam uma sensação de 
neutralidade e universalidade, na qual o gênero não existiria. 
(MIRANDA, 2018, p. 3). 

 

Eu comecei a costurar e bordar ainda criança, tinha quatro ou cinco 

anos. Não me lembro de aprender: eu cresci numa casa com mais quatro 

mulheres, minha mãe, minha avó, minha tia avó e bisavó. Minha bisavó era 

crocheteira e minhas outras familiares também faziam crochê, tricô, 

costuravam, bordavam... A casa em que vivíamos era como um museu pessoal 

dos fazeres da nossa família, toda mesa e estante tinha um sousplat de 

crochê, eu usava roupas feitas por elas e toda a família se reunia ao redor das 

artes têxteis para estar juntas, conversar sobre a vida, dar e receber conselhos. 

Eu aprendi observando-as e fazia roupinhas para as minhas bonecas sentada 

no chão, ouvindo suas histórias, costurando à mão e utilizando uma máquina 

de costura de brinquedo que funcionava girando uma manivela. 

Quando entrei na faculdade, muitos anos depois, eu me vi em um 

dilema ao não me sentir interessada nas linguagens tradicionais da arte 

ensinadas nas matérias obrigatórias do curso: desenho, escultura, gravura e 
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pintura. Passada a empolgação inicial ao experimentar as técnicas, eu não 

sentia vontade de me aprofundar em nenhuma. Foi quando participei de uma 

oficina de ponto cruz com um enfoque feminista na semana acadêmica do 

curso de design do IFSUL, em 2016, que eu pude-me reconectar comigo 

mesma, com o meu passado costurando roupas de boneca na barra da saia 

das minhas familiares e imaginar uma possibilidade alegre para o presente. 

Assim, comecei a me indagar sobre a hierarquia das práticas artísticas e a 

posição que os fazeres manuais ocupam nela. Costurando e bordando, 

pesquiso, através da minha prática artística, as artes têxteis como ferramentas 

de expressão e a sua associação histórica ao feminino, temática do capítulo 2. 

ALINHAVO: bordado e herstory. 

A participação nessa oficina em 2016 me provocou a querer dividir o 

conhecimento e a prática das artes têxteis com outras pessoas. A partir disso, 

começo a fazer trabalhos em que proponho estar junto, partilhando de maneira 

colaborativa uma experiência de arte. Esses trabalhos são tema do capítulo 3. 

O AVESSO DO BORDADO: os trabalhos anteriores que me levam a pensar a 

construção de lugares para estarmos juntas. 

Desde março de 2020, por causa da impossibilidade de encontros 

presenciais devido à pandemia do vírus Covid-19, tive que inventar outra forma 

de compartilhar minha pesquisa. Assimnasce a oficina virtual que eu chamo de 

Bordado e Fofoca, processo investigado no capítulo 4. RISCANDO O TECIDO: 

a tecedura da oficina.Nos encontros que proponho, abro uma conversa sobre 

artes têxteis, entendendo o processo educativo como “um processo de troca 

entre diferentes saberes e experiências” (SARDENBERG, 2011, p. 27), ensino 

alguns pontos com que tenho familiaridade de bordado livre, ponto cruz e 

costura à mão e aprendo mais um tanto com as participantes. Em um artigo 

que escrevi com uma amiga sobre as nossas oficinas virtuais durante a 

pandemia, elaboramos: 

 

Essas oficinas foram a maneira que encontramos de comunicar 
sentidos em nossos fazeres artísticos com outras pessoas, em uma 
tentativa de dissolver as noções de artista e público, de diluir 
barreiras entre saberes e, de colocar em prática, ideias sobre um 
espaço de sororidade; de descobrir caminhos outros para as práticas 
em arte; e de questões feministas plurais, não só como conteúdo 
discursivo, mas sim como metodologia encarnada. (FOGAÇA; 
PORTO, 2021, p. 2). 
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As oficinas são aqui analisadas sob dois aspectos: primeiramente, a 

potência de gerar encontros que aumentem a potência de agir das 

participantes (DELEUZE, 2017), que acolham diferentes vivências e 

proporcionem uma experiência de arte e a imersão em um processo criativo. 

Em segundo lugar, a possibilidade criada nas oficinas de criar discussões 

acerca da opressão de gênero, dos feminismos e das várias formas de ser 

mulher, conscientizando as participantes “sobre a ordem patriarcal vigente em 

nossa sociedade, dando-lhes instrumentos para superá-la e, assim, atuarem de 

modo a construir a equidade entre os sexos” (SARDENBERG, 2011, p. 20). 

Nesses dois pontos, vou ao encontro das pedagogias feministas, investigadas 

no capítulo 5. FIOS SOLTOS: narrativas sobre as oficinas virtuais e reflexões 

sobre pedagogias feministas. 

Vejo no bordado a possibilidade do cultivo de uma poética capaz de 

dizer do tempo mais lento e da atenção focada e prolongada para qual 

convidam os fazeres manuais, praticando um cultivo feminista (MIRANDA, 

2018) que gesta sementes: amizades, experiências transformadoras,contações 

de histórias, contágios, bordados, novas bordadeiras. 

O nome Bordado e Fofoca dialoga com a história da palavra gossip, 

que se traduz do inglês para fofoca, desvelada pela autora Silvia Federici. Ela 

conta que essa palavra surge na Inglaterra para descrever relações íntimas 

entre mulheres e significava algo como amiga, mas ao longo do tempo, no 

período conhecido como caça às bruxas, a palavra vai adquirindo o significado 

de conversa improdutiva e maledicente que conhecemos hoje. 

Incorporo a palavra Fofoca no nome da oficina porque tenho a intenção 

de fazer delas ser um espaço de acolhimento e diálogo em que as 

participantes possam compartilhar os seus saberes e experiências e aprender 

umas com as outras. Procuro estabelecer uma relação menos hierárquica e 

mais horizontal com as participantes, criando uma rede de afeto e apoio na 

qual todas se sintam confortáveis a partilhar um momento de criação e 

experimentação em conjunto.  A minha preocupação não é com ensinar a 

executar um bordado perfeito, mas partilhar o entusiasmo que sinto em relação 

ao bordado e á costura e utilizar essa linguagem para levantar questões de 

gênero, de acordo com hooks (2013): 
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Não exigia somente que se cruzassem as fronteiras estabelecidas; 
não seria possível gerar o entusiasmo sem reconhecer plenamente 
que as práticas didáticas não poderiam ser regidas por um esquema 
fixo e absoluto. Os alunos teriam que ser vistos de acordo com suas 
particularidades individuais [...], e a interação com eles teria que 
acompanhar suas necessidades [...] (HOOKS, 2013, p. 17). 
 

Dessa forma, cada oficina foi única, mesmo partindo da mesma 

pesquisa. Variava de acordo com as participantes presentes, sendo um fruto 

do nosso estar juntas ali naquele momento:  

 

Mas o entusiasmo pelas ideias não é suficiente para criar um 
processo de aprendizado empolgante. Na comunidade da sala de 
aula, nossa capacidade de gerar entusiasmo é profundamente 
afetada pelo nosso interesse uns pelos outros, por ouvir a voz uns 
dos outros, por reconhecer a presença uns dos outros (HOOKS, 
2013, p. 17). 
 

Acredito que fomentar encontros e criar redes de apoio e afeto são 

maneiras de nos fortalecer como mulheres para continuar o trabalho de 

desvelar opressões e inventar outras formas de vida (Figura 1). Durante esse 

processo de pesquisa, procurei grupos de artistas têxteis ativos na minha 

cidade, Pelotas – RS, para investigar o que os trabalhos manuais significam em 

sua prática, como maneira de registrar e divulgar seu trabalho, tecer redes de 

reflexão e comparar experiências. São esses grupos Caixa de Pandora, Doces 

Linhas e Las3tramas, que funcionam de maneira similarmente horizontal e 

acolhedora. O contato que tive com esses grupos é explorado no capítulo6. 

PANO PARA MANGA – outros grupos de arte têxtil na cidade de Pelotas. 
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Figura 1. Bordado de Juliana Koening, que participou da segunda oficina, reaproveitando um 

pano de prato. Arquivo da autora. 2021. 
 

A necessidade de estar juntas, trocando vivências e tecendo formas 

questionadoras e subversivas de habitar o mundo enquanto corpos femininos 

se faz ainda mais gritante para mim atualmente, para lidar com e traçar 

estratégias para enfrentar o fortalecimento da extrema-direita e dos discursos 

conservadores no Brasil atual, nos quais o presidente defende o golpe militar 

de 64, exalta torturadores, faz comentários misóginos; machistas; racistas e 

homofóbicos cotidianamente, declara que “as minorias devem se curvar à 

maioria” (ISTOÉ, 2018) e defende uma política de enfrentamento da pandemia 

que banaliza as mortes da fatia preta e/ou pobre da população. Esse mesmo 

governo extingue o Ministério da Cultura e nomeia um Secretário de Cultura, 

Roberto Alvim, que faz um discurso parafraseando o idealizador do nazismo 

alemão, Joseph Goebbels. Nesse momento, é preciso encontrar força nos 

encontros alegres, que aumentem a potência de agir e criar (DELEUZE, 2017). 
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O isolamento social imposto pelo cenário da pandemia de Covid-19 

tem trazido, como triste consequência, o aumento de casos de violência contra 

a mulher (VIERA et al, 2020), bem como as mulheres têm sofrido as 

consequências de formarem a linha de frente do combate à pandemia, 

representando a maior parte dos profissionais de saúde (CONASEMS, 2020). 

Além disso,o isolamento social separa as mulheres de suas redes de apoio. 

Sobre as violências enfrentadas durante a pandemia, escreve Federici: 

 

Como sempre, as mulheres sofrem mais também agora. Hoje, 
podemos ver que elas estão na linha de frente como trabalhadores da 
assistência social e de sanitária, e mesmo nos trabalhos mais 
precarizados. Há ainda uma carga maior do trabalho em casa: cuidar 
dos filhos em tempo integral, não lhes transmitir medo, protegê-los 
dessa ameaça. (FEDERICI, 2020) 

 

Os encontros, trocas, diálogos, contatos, silêncios, olhares e gestos 

(Figura 2) que acontecem nas oficinas são como um sopro de alegria e 

esperança, que são, segundo Paulo Freire (2019), sentimentos fundamentais 

no processo de ensino-aprendizagempara que exista possibilidade de criar e 

não apenas repetir o que já está dado. 

 

 
Figura 2. Bordado que realizei durante a segunda oficina online de Bordado e 

Fofocacomo exemplo de bordado livre sem risco. Arquivo da autora. 2021 
 

Nesses momentos de troca, a gente pode se reconhecer umas nas 

outras e ver que muitas das nossas experiências e opressões são 
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compartilhadas e que muitas são diferentes também, que existem várias 

formas de ser mulher para além dos estereótipos de gênero e do que é 

esperado de uma mulher: 

 

Em outras palavras, a troca de vivências/experiências das mulheres 
em determinado aspecto da vida social conduzem-nas a uma reflexão 
coletiva sobre os condicionamentos e hierarquias de gênero. 
Um dos objetivos centrais das oficinas é incentivar as mulheres, 
tradicionalmente treinadas para silenciar e ouvir, a tomarem a palavra 
(SARDENBERG, 2011, p. 28). 
 

Uso o plural do feminino para me referir às participantes, pois, apesar 

de as oficinas serem oferecidas para o público em geral e oferecerem reflexões 

sobre e gênero e feminismo que podem beneficiar não apenas mulheres, 

recebi apenas um participante que se identifica como homem. A oficina de 

Bordado e Fofocaaconteceu quatro vezes, sendo duas delas como atividades 

de minha exposição individual denominada Tramoia, que aconteceu no espaço 

expositivo Corredor 14, entre 09 de março e 15 de abril de 2021, outra como 

parte da Semana de Oficinas da Revista Poça em 16/07 (Figura 3) e outra 

junto com o grupo de pesquisa Caixa de Pandora em 21/10 de 2021. 

 

 
Figura 3. Bordado feito por Camila Cuqui durante a segunda oficina virtual. Arquivo da autora. 

2021. 
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Nesta pesquisa, trago referência de mulheres, artistas e autoras, 

focando em experiências femininas e feministas. Interessa-me a criação de 

espaços de diálogo e acolhimento que encorajem e divulguem a prática 

artística feminina e feministaque desconstroem as narrativas de gênero 

machistas que tentam controlar os nossos corpos e nossas subjetividades. 

Esse trabalho de mudança dos cânones também é uma forma de ativismo: “ser 

uma artista-pesquisadora feminista implica em desenvolver novos espaços, nos 

quais relatos e vidas de mulheres são tão relevantes quanto os clássicos 

estudos prestigiados de homens pesquisadores” (SOUSA, 2019, p 16). Como 

denunciam as Guerilla Girls1 ao levantarem o questionamento “As mulheres 

precisam estar nuas para entrar em um Museu?”, apesar de as mulheres 

serem demograficamente a maior parte da população, elas ainda figuram como 

minoria como autoras dentro dos acervos dos museus e galerias (apesar de 

estarem representadas na maioria das obras que retratam nus), que ainda 

contam uma História majoritariamente masculina. Minhas experiências como 

artista visual, bordadeira e pesquisadora me levam à investigação sobre as 

relações entre arte-gênero, bordado-feminino e bordado-feminismo que tramo 

àmuitas mãos nas oficinas. 

 

 

2. ALINHAVO: BORDADO E HERSTORY 
 

Através do bordado, procuro descobrir, desvelar e contar umaherstory, 

ou seja, uma a história das mulheres, focada em analisar e valorizar a 

presença das mulheres, questionando a naturalidade dos mecanismos de 

opressão material e simbólica que mantêm as mulheres em posições 

subalternas (CERDERA, 2018).Diz a historiadora Roziska Parker que 

“conhecer a história do bordado é conhecer a história das mulheres” (PARKER, 

1984, p.VI, tradução nossa),uma história de silenciamento, apagamento e luta 

(Figura 3). 

                                                 
1grupo de artistas feministas anônimas fundado em 1985 na cidade de Nova 
Iorque.Elasse dedicam as trazer a discussão sobre igualdade de gênero e de 
raça para dentro do meio artístico. 
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Figura 4. Bordado feito por Pâmela Fogaça durante a terceira oficina virtual. Arquivo da autora. 

2021. 
 

Na Europa, durante a Idade Média, o bordado fazia parte da educação 

das mulheres, sendo passada de mãe para filha na classe trabalhadora e 

ensinado nos conventos para as filhas da nobreza. O bordado estava 

associado aos valores de docilidade, delicadeza e amor ao lar e um bordado 

bem feito era um sinal de que aquela mulher seria uma esposa e mãe. Assim 

se construiu no imaginário ocidental a associação entre a condição feminina e 

os trabalhos têxteis (ALLUCI, 2019). 

Durante o Renascimento e com o surgimento das academias de belas 

artes, acontece uma separação hierárquica entre grandes artes e artes 

menores. O bordado passa a ser visto como uma prática menos importante do 

que as artes eruditas da pintura, da escultura e da arquitetura.  Essa divisão, 

que habita o nosso imaginário até hoje, é totalmente interligada às hierarquias 
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sociais que colocam as mulheres e o que é associado ao feminino em uma 

posição subalterna.   

As mulheres, queforam excluídas das academias de belas artes até o 

século XIX, tinham como uma das principais linguagens de expressão o 

bordado, linguagem quedemonstra as condições em que vivem as mulheres no 

momento histórico que estão vivendo, seus valores e sensibilidades. As 

Sufragistas, o movimento feminista e as artistas contemporâneas se 

manifestam através do bordado, recuperando a memória desse fazer 

desvalorizado e transgredindo os valores de docilidade geralmente associados 

ao bordado e ao feminino(PARKER, 1984). 

Em suas manifestações pelo direito ao voto e por oportunidades 

igualitárias de estudo e emprego para as mulheres entre o fim do século XIX e 

o início do século XX representando a primeira onda do feminismo, as 

Sufragistas utilizavam banners bordados à mão com mensagens de protesto 

que demonstravam o seu comprometimento com a causa. Os bordados 

sufragistas, além de desafiar as normas sociais e demandar mudanças 

políticas, criavam um senso de comunidade entre as bordadeiras que fortalecia 

o movimento, pois os banners eram, muitas vezes, feitos de maneira 

colaborativa (HELLAND, p. 97). Na Inglaterra, havia dentro do movimento 

sufragista, um ateliê compartilhado chamado Suffrage Atelier.  

Em 1912, as Sufragistas bordam O Lenço das Sufragistas(Figura 5), 

que reúne assinaturas de 68 mulheres que foram encarceradas pelas suas 

participações nas manifestações da União Política e Social das Mulheres 

(WSPU). “As assinaturas bordadas são gestos de solidariedade e protesto 

combinadas à tradição da petição e a tradição do bordado de assinaturas como 

lembrança que marca ocasiões especiais”(PARKER, 1984, p. 191, tradução 

nossa). 
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Figura 5. Lenço das Sufragistas. Disponível emhttps://www.selvedge.org/blogs/selvedge/prison-

embroidery-by-suffragettes-1905-1914. 1912. 
 

As artes têxteis são utilizadas na América do Sul como ferramenta de 

expressão artística, luta por transformação social e resgate de memória por 

diversos grupos, como as Madres de Plaza de Mayo, da Argentina, e as 

Arilleras, do Chile. Essas atividades manuais, fazeres tradicionais à América do 

Sul, praticada pelos povos originários antes da chegada dos colonizadores: 

 

Todo indica que el bordado más antiguo que se ha encontrado enel 
mundo hasta nuestrosdías se localiza enlaactual América delSur. Se 
trata de una estera que ha sido encontrada enelCementerio 
Chinchorro, al norte de Chile. Y puede ser datada entre 5.400 y 3.700 
a.c. La estera vegetal ha sido bordada con fibra de camélido y cabello 
humano a base de diseños geométricos y, ha sido parte 
delatuendomortuorio de losindividuos encontrados 
endichocementerio. (BLANCA, 2014, p. 22) 

 

As Madres de Plaza de Mayo, que começam a atuar em 1977 para 

lutar contra o regime ditatorial da Argentina, que durou de 1976 a 1983, 

encontram no bordado uma maneira de resistência política ao poder 

estabelecido e criação de comunidade. Em suas manifestações, elas 

denunciam a violação dos direitos pela ditadura e contam a história oculta dos 
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mais de 30.000 desaparecidos políticos. Elas se reúnem na Plaza de Mayo, no 

centro da cidade de Buenos Aires,próxima à sede do governo, usando sobre a 

cabeça lenços brancos bordados com os nomes de seus filhos desaparecidos 

e a data do seu desaparecimento (ALUCCI, 2019). 

 

A grande maioria delas, já em torno de seus 50 anos, passaram a 
lutar pela busca da verdade: o que havia acontecido e onde estavam 
seus filhos e filhas. Inicialmente chamadas de “loucas” pela ditadura, 
se tornaram as Mães da Plaza de Mayo através da ausência 
personificada no desaparecimento e de como a sociedade argentina 
as nomearam. O lugar social da mãe na cultura argentina, assim 
como em outros países do Cone Sul, é visto quase como mítico ou 
idílico, marcado pelo afeto, pelo cuidado e pela submissão ao 
ambiente familiar. Sua atuação pública, independentemente de antes 
estarem ou não restritas ao mundo privado ou se tinham uma história 
de militância, vai de encontro com a estrutura patriarcal existente que 
colocava como secundária não só a figura da mulher, mas a da 
mulher mãe, pois se torna uma agente social fundamental de 
reapropriação das ruas (COSTA, 2019, p. 3). 
 

As Madres se reúnem em marcha semanalmente, apropriando-se do 

espaço público e patrimonial da cidade para suas manifestações políticas, 

trajando os pañuelosblancos(Figura 6) que as identificavam e outros elementos 

simbólicos, como a utilização de um prego em suas roupas, que fazia alusão à 

dor de Jesus Cristo na cruz, e levando cartazes com as fotos de seus filhos. O 

grupo de mulheres tinha como um de seus motes a frase “Todos son mis hijos”, 

que transmitia “a noção de que seus filhos não eram apenas seus, mas sim de 

toda a Argentina, e com isso, toda a sociedade deveria ser responsável pela 

busca por verdade sobre os desaparecidos” (COSTA, 2019, p. 4). O lema 

também dá a ver o potencial criativo e político da maternidade, divergindo do 

ideal patriarcal de maternidade dócil e restrita ao lar. 
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Figura 6 Manifestação das Madres de Plaza de Mayo. Disponível em: 

<https://journals.openedition.org/cinelatino/3366>(s. d.) 
 

Na América Latina, outro grupo que trama subversão com as artes da 

agulha são as Arpilleiras. A arpilleria é uma técnica de bordado tradicional ao 

Chile em que se fazem apliques de tecido, lãs, linhas e outros aviamentos 

sobre aniagem, um tecido grosseiro de juta utilizado para ensacar farinha, 

batatas e outros mantimentos. Durante a ditadura liderada por Augusto 

Pinochet, que durou de 1973 a 1990, um movimento de arpilleirasfoi formado 

por mulheres nos subúrbios de Santiago como forma de denúncia e resistência 

política aos abusos e violações dos direitos humanos pela ditadura através da 

arpilleria. 

 Elas se reuniam para buscar informações sobre seus entes queridos 

desaparecidos (que haviam sido torturados e mortos ou forçados a se exilar) e 

se manifestar contra o governo através do bordado, utilizando retalhos das 

roupas de seus parentes em suasarpilleras, que representam memórias e 

cenas do cotidiano que contam a história dos 40.000 desaparecidos e da vida 

durante o período da ditadura (LIMA, 2018). 
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Figura 7. Arpilleira com a frase ‘Donde estan?”. Disponível em: 

<https://prajnyaforpeace.wordpress.com/2017/03/31/champions-of-peace-chilean-arperillas/>. 
1980 

 

A organização de defesa dos direitos humanos La Vicaría de 

laSolidaridad (1973-1992), ligada à igreja católica, que fornecia abrigo e 

assistência jurídica às pessoas perseguidas pelo governo e seus familiares, 

organizava oficinas de arpilleria e venda das peças produzidas nessas oficinas, 

como maneira de empoderar financeiramente as participantes. 

As arpilleras eram comerciadas nacional e internacionalmente, sendo 

uma importante forma de comunicação e denúncia. Algumas vezes, no verso 

do bordado era costurado um tecido, formando um bolsinho onde eram 

colocadas cartas anônimas que versavam sobre os crimes da ditadura 

(FREIRE, R,. 2019). 

No Brasil, a técnica das arpillerasé utilizada por grupos de mulheres 

desalojadas pela construção de barragens, disseminada pelo MAB – 

Movimento dos Atingidos por barragens: 

 

Elas denunciam experiências de violência, assim como perdas 
socioambientais diretas ou provocadas indiretamente pela construção 
de grandes barragens. Ao se reunirem para bordar, elas elaboram o 
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trauma da perda e deslocamento forçado refletindo sobre sua nova 
condição de vida em áreas de reassentamentos coletivos, fortalecem 
sua coesão enquanto grupo e alimentam a consciência de sua 
condição de gênero.(FREIRE, R. 2019, p. 1) 
 

O MAB realizou, a partir de 2013, cerca de 100 oficinas nas principais 

regiões afetadas pela construção de barragens, nos estados do Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rondônia,São 

Paulo e Tocantins. Dessas oficinas participaram aproximadamente 900 

mulheres, que através do contatoumas com as outras e com a prática da 

arpilleria tomam consciência do poder individual e coletivo que possuem e 

narram, em seus trabalhos, a cultura local e os problemas causados à 

população devido à destruição ambiental.  

Ao pesquisar essas memórias, históricas e biográficas, tramo uma 

Herstory, ou seja, uma história que narra as experiências femininas (MIRANDA, 

2018) e proponho da utilização de linha e agulha para suturar feridas pessoais 

e coletivas. Nas oficinas, conto essas histórias que aqui apresentei e descubro 

muitas outras, que enriquecem a minha pesquisa e prática artística. 

 

 

3. O AVESSO DO BORDADO: os trabalhos anteriores que me 
levam a pensar a construção de lugares para estarmos juntas 
 

Começo a pensar sobre a criação de pontos de contato em um dos 

meus primeiros trabalhos artísticos utilizando o bordado e a costura foi Avesso, 

uma instalação composta por grandes almofadas feitas de retalhos de tecido, 

bordados antigos, trabalhos não concluídos e aviamentos acumulados com o 

tempo. Uno esses fragmentos com linha vermelha, formando almofadas de 

formas orgânicas, arredondadas. A costura foi feita de maneira aparente, como 

se o interior estivesse à mostra, e irregular, evidenciando a conexão por um fio 

desses pedaços.  

Essa costura grosseira e aparente marca o tecido, causando diferentes 

texturas, rugas e dobras, como uma pele marcada pelo tempo. Sobre essa pele 

estão inscritas em bordado linhas, palavras e desenhos. Seis desses 

elementos moles formam a instalação, posicionados em uma roda ao centro do 

cômodo. (Figura 8) 
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Figura 8. Avesso. Julia Pema. Arquivo da autora. 2017. 

 
A materialidade macia e que combina diferentes texturas desses 

corpos convida o tato, incita a experimentação corpo a corpo. As almofadas no 

chão criam um lugar para se aconchegar e permanecer, capaz de gerar 

encontros entre as pessoas que se propõem habitar o trabalho. 

De forma semelhante, Célula I (Figura 9) cria um lugar para estar 

presente, um “pequeno aposento”, como a origem da palavra “célula”2 sugere. 

A obra foi exibida na exposição Tramoia, na galeria Corredor 14 (Pelotas – 

RS), no centro de um cômodo à meia luz, de modo a priorizar o sentido do tato 

à visão.  

 

 
 

                                                 
2A palavra “célula” vem do latim “cella”, que significa pequeno aposento 
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Figura 9. Célula I. Julia Pema.Arquivo da autora. 2021. 

 
 

Esses trabalhos convidam o espectador a adentrar o tempo mais lento 

e espesso que experimento ao bordar e costurar, que desacelera o ritmo do 

corpo e dos pensamentos. O tempo da costura é um de calma atenção, 

cuidadosa e focada, que se demora longamente sobre o mesmo objeto, muito 

diferente da atenção multitarefa que se costuma empregar no dia-a-dia. Uma 

atenção que viaja sobre as diferentes texturas, cores, cheiros, dobras (Figura 

10)... 
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Figura 10 Detalhe de Célula I. Julia Pema. Arquivo da autora. 2021 

 

Essas obras de arte transformam os espaços em que se inserem, 

modificando as relações do corpo com o espaço. A experiência com uma obra 

de arte é capaz de criar no espaço um lugar: uma zona que se liga a nós 

através de nossos pensamentos e sentimentos como algo particular (TUAN, 

1983), um encontro com um espaço vivo.  

Assim como Yi Fu Tuan, Katia Canton também diferencia lugar de 

espaço, tratando do espaço como algo mais genérico, enquanto o lugar seria 

um espaço particular (CANTON, 2009).Os lugares que crio possuem uma 

atmosfera própria, entendendo atmosfera como a qualidade do espaço que se 

comunica imediatamente com a nossa percepção emocional, algo tramado 

pela soma de cores, sons, materiais, formas, cheiros, pessoas, entre outros; 

que acontece como algo recíproco entre o lugar e o corpo (ZUMTHOR, 

2006).Atmosferas são acolhedoras, aconchegantes, íntimas, ativadoras de 

múltiplos sentidos e geradoras de encontros.Essa reflexão sobre a criação de 

lugares e suas atmosferas continua na tecedura da oficina, trama aberta que 

se modifica a cada contato. 
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4. RISCANDO O TECIDO:a tecedura da oficina 

 

Em março de 2021, realizei uma exposição individual na galeria 

Corredor 14. Em um primeiro momento, a equipe do espaço expositivo, que 

organizou a exposição, denominada Tramoia,tinha a intenção de que a 

exposição acontecesse de maneira presencial, atendendo grupos de até cinco 

pessoas mediante agendamento prévio, uso de máscaras e álcool gel e 

observação do distanciamento de 1,50m. Poucos dias antes da abertura da 

exposição, devido ao agravamento da pandemia na cidade de Pelotas, 

decidimos por realizar a exposição e suas atividades de forma virtual. 

Nessa exposição eu havia feito um trabalho junto com o artista Renan 

Soares chamado Sala de Estar, em que montamos um ateliê de costura no 

espaço expositivo, que disponibilizava diversos tecidos, materiais para o 

tingimento natural dos tecidos, agulhas, linhas, meadas, tesouras, bastidores e 

aviamentos diversos. Esses materiais foram montados sobre mesas com 

bancos e almofadas como um convite para que o visitante habitasse o trabalho 

e experimentasse o bordado. Era nossa intenção realizar uma oficina de 

bordado e costura ocupando a obra.  

Como foi impossível abrir a exposição para visitaçãocomo o planejado, 

adaptamos nossas ideias para o meio virtual através da produção de uma 

vídeo-visitação, uma live em que eu e o curador conversamos sobre o 

processo de criação e curadoria das obras e outra live em que três convidadas 

discutem a exposição. Decidimos por manter a oficina que havíamos planejado, 

de maneira presencial, apenas entre os membros da equipe da exposição, que 

foram testados para covid-19 e apresentaram resultado negativo, observando o 

distanciamento de 1,5 metro entre cada pessoa e fazendo uso de máscaras e 

álcool gel. 

Essa primeira oficina funcionou como um momento de encontro entre 

os membros da equipe da exposição (Figura 11), que até então não haviam 

estado todos juntos ao mesmo tempo, e um lugar para conversar de maneira 

mais informal, pois antes apenas nos reuníamos para falar sobre trabalho. 

Nesse contato, pudemos integrar nossas diferentes funções e inventar 

soluções para os problemas gerados pela pandemia. 
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Uma dessas soluções inventadas foi a elaboração das oficinas virtuais. 

Durante a conversa com os participantes da primeira oficina, presencial, que 

fluía naturalmente entre um ponto e outro, pude organizar meu pensamento e 

minha pesquisa sobre as artes têxteis e perceber que este era um tema 

interessante não só para mim e que gerava muita conversa e discussão.  

 

 
Figura 11. Fotografia da oficina presencial, que aconteceu na galeria Corredor 14.Fotografia 

por Rafaela Ribeiro. 2021 
 

 

5. FIOS SOLTOS: narrativassobre as oficinas virtuais e 

reflexões sobre pedagogias feministas 

 

Durante o período de isolamento social, me sentia sozinha e 

desmotivada a produzir, então busquei inspiração no contato, mesmo que 

virtual, com outras pessoas. Organizo a oficina como forma de criar um espaço 

para estar junto, criando e pensando sobre arte e o seu papel criador e 

subversivo. Apresento minha pesquisa que trama bordado e feminismo, 

explorando esses temas enquanto proponho às participantes uma experiência 

de/em arte, incentivando o aprendizado de algumas técnicas que apresento e a 

invenção de modos pessoais de se expressar através das artes têxteis. 
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Durante a primeira oficina virtual, depois de falar um pouco sobre mim 

e sobre a trajetória cheia de dúvidas e frustrações da minha pesquisa, que 

mudou de rumo várias vezes, peço para que as participantes se apresentem e 

falem um pouco sobre si. Recebo uma série de respostas honestas e 

espontâneasque deixam clara para mim a importância desses espaços de 

partilha, tão raros, ainda mais durante a pandemia. Percebo, assim, a 

importância da escuta, de assumir uma postura de falante e ouvinte, dando 

espaço para que múltiplas vozes construam saberes juntas,e procuro 

direcionar as participantes a bordar suas histórias: escutando a si mesmas, 

escutando umas às outras. 

 

Nossas oficinas embrenham-se junto a lutas sociais, em cenários 
pedagógicos de reflexão e ação construindo territórios que subvertem 
as lógicas rígidas destes sistemas de opressão. É, através da escuta 
da percepção de estados corporais e do compartilhamento de 
saberes que começamos a reconhecer os problemas comuns, o que 
nos incomoda, nos oprime e coloca-se como uma barreira para nos 
realizar enquanto seres em potência criadora. E assim, tramar 
estratégias para intervir e acionar, criando brechas onde se tornam 
possíveis outras formas [...] de conviver, de criar, em ações que se 
sustentam, resistindo, (re)existindo, levantando afetos e agindo 
politicamente. (FOGAÇA; PORTO, 2021, p. 6) 
 

A forma de ensino/aprendizagem descentralizada da figura do 

professor(a) que utilizo propõe alternativas às hierarquias tradicionais à 

educação é característica das chamadas “pedagogias feministas”, 

metodologias político-pedagógicas voltadas para uma educação libertadora 

inspiradas pelas leituras de Paulo Freire e bellhooks “marcadamente  pela  

crítica  que  fazem  às  questões  relacionadas  ao  poder  e  ao controle” 

(CERDERA, 2018, p. 12). Fala-se sobre pedagogias feministas, no plural, pois 

cada educadora inventa e adapta estratégias à partir da sua experiência, sem 

seguir rigidamente uma receita (CERDERA, 2018). Essas formas de educar 

questionam a neutralidade do conhecimento e das formas de ensinar e, 

segundo Sardenberg (2011): 

 

 [...] enfatizam as estruturas sociais e os sistemas de opressão  o 
capitalismo, o racismo e o patriarcado, em particular – e sua 
influência no processo de aprendizado, na produção de 
conhecimentos, na formulação de currículos e de quem determina o 
que conta como conhecimento “oficial” (SARDENBERG, 2011, p. 22). 
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Outra estratégia comum às pedagogias feministas que utilizo nas 

oficinas é a valorização da vivência pessoal e de sua partilha como recurso de 

aprendizagem, colocando a experiência vivida em pé de igualdade com os 

saberes acadêmicos. Essa prática de tramar saberes através da partilha, 

bastante comum nos coletivos de mulheres feministas desde os anos 60, 

seguindo o mote “o pessoal é político”, é apropriado pelas educadoras 

feministas em suas maneiras de ensinar/aprender: 

 

De fato, esse processo de socialização das experiências tem 
permitido às mulheres constatar que os problemas que vivenciam no 
seu cotidiano enquanto indivíduos têm raízes sociais e requerem, 
portanto, soluções coletivas. Daí o porquê da afirmativa “o pessoal é 
político” como retórica fundamental do feminismo contemporâneo, 
porque implica a perspectiva de que a separação entre a esfera 
privada (vida familiar e pessoal) e a esfera pública é apenas 
aparente, questionando, também, uma concepção do político, 
tradicionalmente limitado à descrição das relações dentro da esfera 
pública, tidas, até então, supostamente, como diferentes, em 
conteúdo e teor, das relações e interações na vida familiar, na vida 
“privada”. Na perspectiva de gênero feminista, essas diferenças são 
apenas ilusórias, pois a dinâmica do poder existe nas duas esferas. 
As relações interpessoais e familiares são também relações sociais e 
de poder entre os sexos e gerações. Elas não são “naturais”, mas, 
socialmente construídas e, portanto, historicamente determinadas e 
passíveis de transformação (SARDENBERG, 2011, p. 22). 
 

A partilha de experiências pessoais também é apontada pela autora 

como importante estratégia “para a criação de condições nas quais as 

mulheres possam ter voz, possam se ver como produtoras de conhecimento e 

apreciar sua experiência de aprendizado enquanto mulheres.” (Idem, 2011, p. 

25), agindo no fortalecimento da autoestima e gerando processos de 

autoconhecimento. 

Nos três encontros virtuais me deparei com mulheres também 

cansadas e sobrecarregadas: faltava-nos um lugar para desabafar, para 

compartilhar experiências, para acolher as dores umas das outras e nutrir 

utopias: 

 

Sempre considero uma circunstância privilegiada poder conversar 
com interlocutores reais, em cujas problemáticas nos dá vontade de 
mergulhar. É algo da natureza dos processos, nos quais o que se 
produz não é uma repetição de ideias e sim uma vontade de criar, de 
mudar a ordem do pensamento, mudar os afetos e – por que não? – 
mudar a realidade social que nos cerca. (GUATTARI; ROLNIK, 
2013,p. 360 – 361). 
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No ouvir e ser ouvida, cria-se uma cumplicidade muito amiga da 

experimentação: não há vergonha em errar, perguntar, não entender, entender 

errado, não escutar, pedir para repetir, fazer de novo (Figura 12).  

 

 
Figura 12. Bordado de Renan Soares, que participou da primeira oficina virtual. Arquivo da 

autora. 2021. 
 

Ouvi histórias sobre avós, mães, tias, madrinhas e outras familiares 

que tinham o bordado e a costura como trabalho ou hobby, sobre suas vidas e 

sobre o impacto e a saudade que haviam deixado. Uma participante comenta 

que o reencontro com o bordado é como estar novamente com a madrinha.  

Outra participante revela que detesta bordar, pois, quando era criança, 

era forçada pela família a aprender ponto cruz. Essa partilha iniciou uma 

discussão sobre os valores tradicionalmente associados tanto ao bordado 

quanto ao feminino: “[...] docilidade, obediência, amor pela casa e uma vida 

sem trabalho – mostrava que a bordadeira seria uma esposa e mãe digna e 

respeitável” (PARKER, 1984, p. 20, tradução nossa). Conversamos sobre as 

diferentes artistas e grupos de mulheres que se utilizam dessa prática para 

subverter e ultrapassar esses valores. Segundo Parker, o uso do bordado 

pelas feministas “[...] por um lado presta tributo à relação histórica e criativa a 

essa arte, e por outro lado revela um desejo de expor os aspectos opressivos 
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da construção da feminilidade que foram tão fortemente associados ao 

bordado” (PARKER, 1984, p. 206, tradução nossa). 

 Fiquei bastante satisfeita em ouvir essa experiência negativa da 

participante em relação ao bordado, visto que além de suscitar discussão, vejo 

essa manifestação como um sinal de que ela estava se sentindo confortável 

para se expressar de maneira verdadeira, sem demagogias.  

Uma estratégia que utilizei desde o início para criar uma atmosfera 

acolhedora foi não seguir um script rígido, falar conforme os assuntos iam 

surgindo na minha cabeça e nas falas do grupo. Assim, acredito que as outras 

pessoas sentiam que podiam fazer o mesmo. 

Entre uma fofoca e outra, vou mostrando os materiais que utilizo em 

minha prática: agulhas de diferentes tamanhos e espessuras, os tipos de linha 

que podem ser utilizadas, como meada de bordado, linha de costura, fio de 

crochê, tecidos com diferentes características e preços, bastidores e suas 

formas de ajuste, caneta “mágica” cuja tinta desaparece com o calor.  

Mostro os meus materiais e bordados feitos utilizando-os, 

exemplificando os diferentes resultados que podemos obter através de 

pequenas mudanças: o uso de uma linha mais de costura, mais fina, para fazer 

bordados pequenos, um preenchimento feito com 4 fios de meado, o uso de 

um tecido mais rígido que permite que o trabalho seja pendurado na parede 

sem um bastidor, um em tecido mais transparente aplicado sobre outro tecido 

colorido, etc. Esse conhecimento traz liberdade para inventar, mudar aqui e ali 

para dar ao trabalho a cara que se pretende.  

Ao demonstrar as técnicas (de bordado livre: ponto atrás, ponto pirulito, 

caseado, correntinha, ponto mosca, nó francês. De costura: alinhavo, ponto 

corrido, chuleio. De ponto cruz: como começar, arremate, avesso perfeito), 

notei a dificuldade que a presença virtual impunha: era muito difícil mostrar 

gestos tão mínimos quanto o de passar a agulha por dentro de um ponto de 

determinada maneira pela webcam ou pela câmera do celular. A instabilidade 

da internet complicava ainda mais a situação. 

Nessa primeira experiência, também notei uma ansiedade por parte 

das participantes em aprender todas as técnicas, empreendimento ousado 

demais para apenas uma tarde. Além de mostrar algumas técnicas tradicionais, 

procuro incentivar a experimentação e a invenção de métodos próprios de 
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fazer, descontruindo uma ideia pré-concebida de que um bordado bom é um 

bordado perfeito. Minha intenção, ao mostrar tantas variações de técnicas e 

pontos,não era que todas elas fossem dominadas, e sim criar curiosidade e 

demonstrar a quantidade de possibilidades das artes têxteis e incentivar uma 

experimentação.Surge, então, a necessidade de, para uma segunda oficina, 

criar um material didático que possa ser acessado pelas participantes depois 

da oficina (Figura 13). 

 

 

 
Figura 13. Colagem de slides do material didático utilizado nas oficinas virtuais 2 e 3.  

Arquivo da autora. 2021. 
 

Esse material, que foi utilizado como apresentação de slides durante a 

segunda e a terceira oficinavirtuaos, depois foi enviado às participantes em 
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PDF, também acessível através de um link para uma pasta no Google Drive, 

conta com 22 slides e 10 vídeos que demonstram as técnicas ensinadas. A 

apresentação também mostra obras de artistas contemporâneas que se 

utilizam do meio têxtil em seu fazer, como Judy Chicago, Louise Bourgeois e 

Rosana Paulino. Junto com o material, também foi entregue às participantes 

dois textos para incentivar o pensamento crítico sobre o fazer artístico: A 

história oculta da fofoca, de Silvia Federici, eBordado e transgressão: questões 

de gênero na arte de Rosana Paulino e Rosana Palazyan, de Ana Paula 

Simioni. Tendo acesso a esses conteúdos, cada uma pode aprender no seu 

tempo, se apropriar do seu processo de aprendizado e se tornar uma 

multiplicadora desses saberes. Implementando o material, pude notar que as 

participantes das oficinas virtuais 2 e 3 se sentiram muito mais confortáveis 

para estar presentes no momento, entregues à fofoca e a uma experimentação 

muito mais espontânea e intuitiva. 

A discussão sobre artistas e teóricas mulheres, que traz à tona 

questões de gênero e demonstra as diferentes formas de utilizar as artes 

têxteis como forma de gerar sentidos e instaurar processos criativos, funciona 

com o que Maria Brígida de Miranda chamou de “cultivo feminista” (MIRANDA, 

2018, p.236), conceito que ela usa para denominar sua prática de ensino 

contra-hegemônico como professora do curso de Teatro na UDESCbuscando 

trabalhar com dramaturgias escritas por mulheres para iniciar conversas 

sobregênero e feminismo, avivando o potencial libertador do ensino. 

Outra questão que observei na primeira oficina virtual foi que as 

participantes estavam relutantes em mostrar os seus bordados, dando as 

justificativas de vergonha e de não terem bordado “nada”, apenas testado os 

diferentes pontos (Figura 14). Para mim, era muito interessante ver o que as 

participantes bordavam, apesar de valorizar mais o encontro, a experiência de 

bordar juntas do que um resultado ou produto final. 
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Figura 14. Bordado da participante Gabriela Kacelnikas. Arquivo da autora. 2021. 

 
Pensando em incentivar as participantes a compartilharem seus 

trabalhos, a partir da segunda oficina comecei a usar a estratégia de, logo no 

início da oficina, fazer a proposição de que bordassem frases, sentimentos, 

pensamentos ou desenhos para compartilhar sobre como a experiência do 

encontro às havia tocado. 

O segundo encontro virtual deu-se durante a Semana de Oficinas de 

Lançamento da Revista Poça, reunindo participantes de todo o Brasil. Se, por 

um lado, o virtual impossibilita olhar nos olhos ou abraçar, por outro tem a 

beleza de proporcionar o contato com pessoas geograficamente muito 

distantes. Algumas participantes comentaram que seguiam conteúdos sobre 

bordado nas redes sociais (Instagram e Pinterest), mas nunca haviam tido a 

oportunidade de aprender, e outras haviam tido experiências com o bordado e 

a costura através de parentes porém não haviam continuado com a prática. 

Ouvi relatos sobre falta de tempo para bordar ou aprender a bordar, 

fazer esse que é muito lento e exige várias horas de dedicação para levar a 

cabo uma ideia. Notamos que a imersão no bordar convida a uma atenção 
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focada e prolongada, muito diferente da atenção superficial e multifocal que 

costumamos utilizar no dia a dia, dando conta de várias coisas ao mesmo 

tempo: home office enquanto prepara o almoço, assistir a uma aula virtual 

enquanto varre a casa, ouvir uma música enquanto checa as redes sociais, 

entre outras atividades. 

Conversamos sobre a necessidade de produtividade constante e sobre 

a importância de desacelerar e estar presente, concentradas apenas no 

momento, mesmo que isso pareça “inútil”. Estudos do cardiologista Herbert 

Benson indicam que atividades como bordar, tricotar e fazer crochê induzem no 

corpo efeitos de relaxamento: redução dos batimentos cardíacos, pressão 

arterial e níveis de hormônios relacionados ao estresse, de maneira 

semelhante à pratica de meditação ou ioga. (BENSON; KLIPPER, 1975). 

Perdemo-nos no tempo, entre linhas, agulhas, tecidos e histórias, e a 

oficina se estendeu para além das duas horas planejadas, sendo encerrada 

pois já estava no horário de outra oficina da Semana de Oficinas da Revista 

Poça começar. A partir da proposição feita,recebi muitas fotografias dos 

bordadosde novas bordadeiras empolgadas em compartilhar seus trabalhos 

(Figura 15). 

 
 

 
Figura 15. Bordado da participante Rafaela Inácio. Arquivo da autora. 2021. 
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Na terceira oficina virtual eu já estava me sentindo mais segura no meu 

papel de oficineira-mediadora, e essa tranquilidade deu o tom do encontro. 

Essa oficina contou com a presença do público que se inscreveu através do 

contato com a divulgação feita através das redes sociais ede integrantes dos 

grupos Caixa de Pandora e Doces Linhas, que puderam contribuir ensinando 

seus saberes. 

Passamos um longo tempo compartilhando umas com as outras 

nossas obras mais recentes e contando memórias ligadas ao bordado e ao 

bordar. A oficina é um lugar de valorização desses trabalhos e histórias que 

raramente são compartilhados, um lugar onde podemos celebrar e dar o devido 

valor.Nessa tarde que partilhamos, fui apresentada a outra forma de fazer o 

ponto corrente, mais fácil do que a que eu conhecia. Outra participante 

compartilha uma técnica que ela havia criado: montar o tecido no bastidor pelo 

lado contrário, o que ela considera mais confortável para bordar, incentivando o 

grupo a testar a invenção.  

Nessa oficina, visto que um maior número de participantes era 

familiarizado com a linguagem do bordado, meu foco foi propor uma 

flexibilização dos “padrões de beleza” para um bordado, isto é, a ideia pré-

concebida do que é um bom bordado e propor um bordar mais livre, sem tanta 

preocupação com a perfeição do resultado e da execução das técnicas. Propus 

que as participantes bordassem sem seguir um “risco”, ou seja, um desenho 

previamente riscado sobre o tecido, experimentando com cada ponto e 

deixando que o próprio ato de bordar fosse criando desenhos espontâneos. 

Algumas participantes bordaram observando os seus arredores (Figura 16), 

outras fizeram trabalhos abstratos e geométricos. 
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Figura 16. Bordado da participante Camila Cuqui. Arquivo da autora. 2021 

 

Outro foco da oficina foi propor o reaproveitamento de materiais, como 

retalhos de tecido, roupas velhas, panos de prato, fronhas, entre outros,, dando 

um outro sentindo e um novo valor para essas sobras. 

 

6. PANO PARA MANGA: outros grupos de arte têxtil na cidade 

de Pelotas 

 

Durante esta pesquisa, entrei em contato com outros grupos da cidade 

de Pelotas que têm as artes têxteis dentre as suas práticas como forma de 

partilhar experiências, dúvidas e angústias. Esses grupos são Caixa de 

Pandora, Doces Linhas e Las3tramas, que me servem como referência artística 

e de pensamento. 
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Caixa de Pandora é um grupo de pesquisa feminista que atua na 

Universidade Federal de Pelotas, encabeçado pelas professoras Nádia Senna 

e Ursula Rosa da Silva, que é inventado para desvelar e preencher a falta de 

mulheres artistas e filósofas nos currículos dos cursos de artes. O grupo existe 

desde 2008 e é formado principalmente por estudantes de graduação e pós-

graduação do CEARTE/UFPel. Foi o primeiro grupo de pesquisa no Brasil a 

estudar as relações que se tecem entre arte e gênero: 

 

A presença do corpo na arte e a noção de corporeidade permeiam as 
pesquisas que acompanhamos e desenvolvemos, inaugurando um 
campo de visualidades e performatividades que rompem com o 
cânone, promovem saberes e trocas culturais que acionam 
transformações sociais e políticas. O corpo é meio de expressão, 
fonte de questionamentos, de produção de conhecimento e, 
sobretudo, suporte para transgressão (SILVA; SENNA, 2021, p. 2). 
 

As criações do Caixa de Pandora, através do olhar subversivo e 

criativo do feminismo, dão a ver outras formas de ser mulher, que divirjamdos 

papéis propagados pelos estereótipos de gênero, reivindicando liberdade e 

autonomia para os corpos femininos, assumindo o corpo como território de 

resistência aos modelos hegemônicos.  

As integrantes do grupo, do qual comecei a participar em 2020, se 

ocupam em pesquisar produções femininas, guiando-se por seus interesses, 

criar obras de arte de maneira colaborativa, pensar estratégias de 

compartilhamento desses conhecimentos com a comunidade. São algumas 

dessas estratégias a organização de lives com artistas e pesquisadoras, 

seminários e exposições de arte feministas, bem como o projeto Lendo Juntas, 

no qual são apresentadas e debatidas bibliografias, e a oferta de oficinas de 

crochê. 

Nessas oficinas, segundo a integrante do grupo Pâmela Fogaça, são 

disponibilizadas para os participantes várias linhas e agulhas, tornando os 

encontros acessíveis mesmo para as pessoas que não tenham material. Assim, 

o participante precisa apenas de disponibilidade e abertura para aprender os 

pontos do crochê (Figura 17). 
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Figura 17. Oficina de crochê do grupo Caixa de Pandora. Arquivo do grupo. 2021. 

 

 

Pâmela, artista e arte-educadora que participa do grupo desde2018, 

narra que, apesar de ela mesma não dominar totalmente as técnicas do 

crochê, os encontros são espaços agradáveis pelo diálogo aberto que se dá 

sobre as vidas dos participantes: 

 

Eu me lembro muito de um relato de uma menina sobre a relação 
tóxica que ela tinha com a família dela, que era religiosa, e como o 
Caixa de Pandora tinha sido acolhedor pra ela e que levou ela a 
muitas reflexões sobre o papel dela como mulher, sobre os lugares e, 
sobretudo, sobre os direitos dela em relação a essa família que era 
bastante opressora (FOGAÇA, 2021, p. 1). 

 

Para Pâmela, o grupo foi um lugar de acolhimento e uma rede de apoio 

em um momento de muitas mudanças em sua vida: “Eu tinha acabado de ter a 

minha filha e chegado à cidade de Pelotas e estava procurando algum coletivo 

para estudar sobre feminismo” (FOGAÇA, 2021, p. 1).Elisabete, participante do 

grupo de bordadeiras que se reúne no Museu do Doce, de maneira 

semelhante, relata que o bordar junto cria um espaço de apoio mútuo, amizade 

e companheirismo.  

O grupo Doces Linhas se originou em 2017, a partir da oferta da 

disciplina “Bordaduras – a vida bordada” oferecida pela professora Maria 

Antonieta Dall'Igna através da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), 

projeto de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREC/UFPel). As 

participantes da disciplina gostaram tanto da experiência que decidiram por 
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continuar se encontrando após o seu encerramento, criando assim o grupo 

Doces Linhas: Bordados no Museu do Doce, que se reunia todas as quartas-

feiras para bordar e estar juntas, marcando nos tecidos, através de seus 

bordados, formas e cores que contam sobre as subjetividade das bordadeiras e 

seus encontros. 

Durante a pandemia de covid-19, o grupo passou a se encontrar 

virtualmente, no mesmo horário, bordando, encabeçando novos projetos e 

partilhando suas experiências de isolamento. “Mesmo com a distância física 

nos apoiamos, conversamos sobre tudo, hoje é um grupo de amigas que 

bordam.” (HOFFMAN, 2021). 

Uma das ações do grupo nesse período foi o Projeto Gratidão, que 

homenageou os profissionais de saúde do Hospital Escola (HE). As 

participantes bordaram, à muitas mãos, corações que simbolizavam 

sentimentos admiração por esses profissionais que estavam na linha de frente 

no enfrentamento da pandemia de covi-19 em Pelotas (Figura 18).  

 

 
Figura 18. Fotografia do grupo Doces Linhas durante o Projeto Gratidão. Disponível em: 
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/12/04/bordadeiras-do-museu-do-doce-

homenageiam-trabalhadores-da-area-covid-do-he/. 2020. 
 



 45 

Cada bordadeira fazia uma parte do trabalho, imprimindo nele o seu 

gesto, a sua marca, sua sensibilidade, e depois trocava com outra integrante 

do grupo, passando para frente o seu trabalho e recebendo outro. Esse 

processo de troca demonstra a forma de trabalho do Doces Linhas, como conta 

Elisabete, que aprendeu a dividir e aceitar ajuda e não julgar nos encontros 

entre bordadeiras nas tardes no Museu do Doce.  

Outra realização durante a pandemia foi a exposição Bordando 

Memórias: Doces Linhas na pandemia, que reuniu no Museu Diários do 

Isolamento (MuDI), as obras feitas pelas integrantes do grupo durante os 

encontros virtuais. Isadora conta o que mais lhe chamou atenção nos 

encontros do grupo foi o cuidado com o coletivo e o afeto entre as mulheres, 

que proporciona um apoio afetivo entre as integrantes (LIMA, 2021). 

Um terceiro grupo de artistas têxteis ativo em Pelotas que conheci 

durante a pesquisa desta monografia é Las3tramas (figura 20), grupo formado 

por mulheres de uma mesma família que utilizam o espaço de sua casa como 

ateliê. O grupo faz peças de vestuário destinadas à venda, intervenções 

urbanas de caráter feminista e antirracista e ações solidárias de doação de 

peças de roupa. 
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Figura 19. Intervenção do grupo Las3tramas. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/las3tramas >. 2021. 

 

No dia 25 de cada mês, o grupo realiza instalações pelas ruas de 

Pelotas vinculadas à Campanha Nacional do Levante Feminista Contra os 

Feminicídios, utilizando praças, árvores, bancos e grades como tela para inserir 

girassóis de crochê junto a frases como “Nos queremos vivas” e “A ancestral 

força das mulheres negras, presente!” 

As intervenções urbanas do grupo se alinham ao movimento 

yarnbombing ou bombardeio de fios, também chamado de Crochê de 

Guerrilha, vertente daarte de rua em que artistas realizam manifestações de 

artes têxteis nos espaços públicos, promovendo transformações na percepção 

do espaço utilizado e tramando outras utilizações e sentidos para o local. 

Através dessas interferências na paisagem urbana, as linguagens têxteis, 

tradicionalmente consideradas domésticas, femininas e subvalorizadas, 

reclamam o espaço público e ressignificam essas práticas como arte.  

Esse tipo de manifestação artística, realizada fora dos espaços 

institucionais geralmente dedicados à arte, os museus e as galerias, torna a 

arte fisicamente mais acessível ao público não especializado e pode afetar um 
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maior numero de pessoas do que se estivesse dentro de um museu. Por isso, 

muitos artistas utilizam a intervenção urbana e o bombardeio de fios na 

realização de obras que fazem críticas sociais e políticas, como é o caso de 

artistas como Olek, CatMazza e Erna  van  Sambeek, assim como do grupo 

Las3tramas. Eva, integrante do Las3Tramas, conta que conheceu o 

yarnbombingatravés do contato com o coletivo Meio Fio , na cidade de São 

Paulo.  

Algumas das intervenções de bombardeio de fios realizadas pelo 

Las3tramas na cidade de Pelotas foram a instalações de painéis feitos de 

girassóis tramados com assinaturas dos grupos Levante Feminista e 

Las3Tramas e a inserção de quatro girassóis gigantes, livremente inspirados 

por quatro Orixás (Yansã, Yemanjá, Oxum, Nanã), instalados de maneira 

itinerante pelos bairros de Pelotas homenagem ao dia da Mulher Negra 

latinoamericana, caribenha e brasileira Em agosto realizamos a instalação de 

um Girassol gigante em homenagem aos 15 anos da Lei Maria da Penha, com 

o mote: "Pela Vida das Mulheres". “[...] há seis meses vamos nos inventando 

pelas ruas, fortalecendo as pautas feministas e antirracistas” (SANTOS, 2021), 

declara Eva. 

Esses grupos com que tive contato durante o processo de pesquisa e 

invenção das oficinas de Bordado e Fofocatramam redes de apoio e afeto e 

trocas de saberes entre mulheres, colocando as artes têxteis em pé de 

igualdade com outras técnicas mais tradicionais de arte, apresentando os 

fazeres manuais como linguagem válida de expressão artística e política, 

questões que são muito importantes no meu trabalho como artista e educadora 

e que procuro trazer para as oficinas de Bordado e Fofoca. 

 

 

7. ARREMATE: conclusões e sementes para novos começos 

 

A oficina de Bordado e Fofoca surge como tática de enfrentamento de 

uma situação vivida - o desânimo causado pelo isolamento social e as políticas 

do governo Bolsonaro – como forma de me manter em movimento e convidar 

outras pessoas para se movimentarem junto. 
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A partir dessa vontade, bem como da minha experiência como artista, 

fui inventando as oficinas, que foram se adaptando e se reinventando a cada 

edição, num processo vivo que não está finalizado. Essas oficinas aqui 

apresentadas me mostraram que a partilha de saberes agrega e renova o 

sentido do meu fazer como artista e pesquisadora e, através do contato com as 

participantes e com os grupos de artistas têxteis com quem conversei durante a 

escrita dessa monografia, tive ideias para dar continuidade a essa pesquisa, 

como a criação colaborativa de peças e a troca de bordados pelo correio, 

inspiradas pelo Projeto Gratidão do grupo Doces Linhas. Sinto-me preparada, 

através dessas experiências, para ministrar oficinas presenciais para grupos 

mais diversos quando isso for possível, não apresentando risco para as 

participantes. 

As oficinas se mostraram também uma forma de socializar as 

discussões sobre arte e feminismo que acontecem na academia, fazendo-as 

chegarem a um público mais diverso e relacionando-as com as vivências das 

participantes e abraçando o “(...] entendimento da coletividade como fator 

crucial da agregação, manutenção e atuação política.” (COSTA, 2019).Moldam-

se pelo contato, pelas pautas de cada grupo que se forma: 

 

Não se resiste sozinha à colonialidade do gênero. Resiste-se a ela 
desde dentro, de uma forma de compreender o mundo e de viver nele 
que é compartilhada e que pode compreender os atos de alguém, 
permitindo assim o reconhecimento. Comunidades, mais que 
indivíduos, tornam possível o fazer; alguém faz com mais alguém, 
não em isolamento individualista. O passar de boca em boca, de mão 
em mão práticas, valores, crenças, ontologias, tempo-espaços e 
cosmologias vividas constituem uma pessoa (LUGONES, 2014, p. 
949). 
 

Apesar de o meio virtual ser bastante excludente, por exigir 

equipamentos que deem acesso à internet e uma boa conexão, o que faz com 

que a oficina seja menos acessível fora do nicho universitário, proporciona o 

encontro de pessoas de todo o Brasil, fisicamente distantes mas, que 

compartilham interesses semelhantes, e nesses encontros podemos acolher 

umas às outras, partilhando e reconhecendo nossos saberes. 

Foi muito interessante e prazeroso propor um fazer artístico para 

pessoas de outras áreas (tive participantes, por exemplo, dos cursos de 

psicologia, biologia, geografia, publicidade, engenharia, dentre outros), 
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conversando com essas pessoas e desconstruindo a ideia de que fazer arte 

tem a ver com talento ou dom, que essa arte precisa ser feita através de 

suportes tradicionais, de que precisa ser figurativa e naturalista e do que é um 

bom bordado: sem erros, seguindo um “risco”, com pontos iguais e regulares, 

decorativo, com o avesso perfeito (Figura 20). 

 

 
Figura 20. Bordado da participante Sara Cardoso. Arquivo da autora. 2021. 

 

Durante as oficinas, o conteúdo de minha pesquisa que se refere à 

história das artes têxteis e sua relação com o feminino e aos papéis de gênero 

é apresentado de maneira muito mais acessível do que, por exemplo, num 

artigo ou apresentação de trabalho em um seminário, que costumam atingir um 

público muito mais especializado.  

Acredito que seja necessário investigar o passado para desvelar a 

história que está imbuída nas práticas cotidianas. Como escreve Paulo Freire, 

a história deve ser analisada sem determinismo e problematizada a fim de 

inventar novas maneiras de pensar e agir, o passado se repete até se tornar o 
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presente e o futuro (FREIRE, 2019). Na arte encontro a potência para inventar 

novas possibilidades, de agregar pessoas, gerar discussões e praticar uma 

forma mais atenta e crítica de perceber o mundo. Segundo hooks: 

 

A academia não é o paraíso. Mas o aprendizado é um lugar onde o 
paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas 
limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse 
campo de possibilidades temos a oportunidade de trabalhar pela 
liberdade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura da 
mente e do coração que nos permita encarar a realidade ao mesmo 
tempo em que, coletivamente, imaginamos esquemas para cruzar 
fronteiras, para transgredir. Isso é a educação como prática da 
liberdade (HOOKS, 2013, p. 273). 
 

Trabalho para que as oficinas sejam espaços seguros e acolhedores 

para essas discussões, utilizando processos criativos e lúdicos como pontes 

para que possamos pensar juntas; sem respostas prontas;contar histórias e 

protagonizar uma arte feminista que trama muitas outras formas de ser mulher 

que abraçam a multiplicidade. As oficinas se propõem ser espaços de 

solidariedade e cuidado para que as participantes discutam questões sobre o 

impacto da opressão de gênero em suas vidas e o apagamento das histórias 

das mulheres da história tradicional, podendo despertar questões até então 

adormecidas e gestar processos de autoconsciência e reflexão. 

As oficinas iniciam uma reflexão sobre as opressões e estereótipos de 

gênero, bem como apresentam as artes têxteis como linguagem potente para 

criação artística e subversão de padrões pré-estabelecidos de feminilidade e 

do que é ou não é arte. Esses são assuntos vastos e complexos que apenas 

um encontro não é capaz de dar conta, mas pode gerar curiosidade para seguir 

tramando novas tramas, como sementes. 
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9. ANEXOS 

9.1: Entrevista com Elisabete Hoffman, participante do grupo 

Doces Linhas 

 

HOFFMAN, Elisabete. Entrevista com a artista. Mensagem pessoal. 
Compilação de mensagens recebidas por <juliapporto@gmail.com>. Entre 
04out. 2021 e07 dez. 2021. Entrevista concedida a Julia Porto. 
 

J.P.:Como você deseja se apresentar? 

 

E.H.: Sou Elisabete, casada, 64 anos e não gosto de ser rotulada como 

idosa. Faço exercícios físicos duas vezes por semana. Em 2017 me aposentei 

depois de 42 anos de serviço, 32 como bancária. 

 

J.P.:Pode contar como grupo começou? 

 

Logo que me aposentei, formei minha filha, e aí? O que fazer? Parei de 

trabalhar fora e o que fazer? Uma manhã abri o jornal e li sobre aUNATI 

(Universidade Abertaa Terceira Idade) e resolvi me inscrever. Fiz o curso de 
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Memórias e bordados. Algumas de nós gostamos tanto que resolvemos 

continuar, aí nasceu o grupo Doces Linhas. 

 

J.P.:Você já tinha alguma relação com o bordado ou outra técnica 

de arte têxtil (costura, tricô, crochê...)antes da sua participação no grupo? 

 

E.H.: Faço tricô desde nova, ponto cruz me dediquei quando minha 

filha era pequena. 

 

J.P.:Como ele funcionava antes do isolamento social? 

 

E.H.: A gente se encontrava todas as quartas-feiras no Museu do 

Doce, quando veio a pandemia passamos a nos encontrar no mesmo dia pelo 

whatsapp. 

 

J.P.:Você pode contar o que e como foi o projeto Gratidão? 

E.H.: O projeto Gratidão foi uma maneira de contribuirmos e agradecer 

aos profissionais da saúde que lutavam contra o coronavírus. Fizemos 

corações perfumados em duas, quatro e até seis mãos, tendo contato apenas 

para juntarmos ou passando os trabalhos umas para outras. Tínhamos 

contatos necessários apenas na rua, sem entrar nas casas. 

 

J.P.:Qual é a importância do grupo para você? 

 

E.H.: O grupo foi e é muito importante para mim, pois antes da 

pandemia eram encontros divertidos, na pandemia, o grupo não se desfez, 

pelo contrário, se fortaleceu. Mesmo com a distância física nos apoiamos, 

conversamos sobre tudo, hoje é um grupo de amigas que bordam. 

 

J.P.:Tem mais alguma coisa que você queira contar? 

 

E.H.: O grupo me ajudou muito a repensar meu jeito de ser. Sempre fui 

autosuficiente. Então, aprendi a dividir e aceitar ajuda, não julgar. De certo 

modo essa pandemia me fez bem no sentido de olhar a vida com outros olhos. 
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9.2 Entrevista com Isadora de Lima, participante do grupo 

Doces Linhas 

 

LIMA, Isadora de. Entrevista com a artista. Mensagem pessoal. Compilação 
de mensagens recebidas por <juliapporto@gmail.com>. Entre 21 out. 2021 e 
07 dez. 2021. Entrevista concedida a Júlia Porto. 
 

 

J.P.:Como você deseja se apresentar? 

 

I.L.: Sou Isadora, mas pode me chamar de Dora, sou aprendiz de artes 

visuais na UFPel e amante do brincar e do estado de presença. 

 

J.P.:Como foi o seu primeiro contato com o bordado? 

 

I.L.: Meu primeiro contato eu nem me lembro bem... pois cresci no meio 

das linhas, lãs, bordados, teares e tecelagem. O bordado sempre esteve na 

minha vida indiretamente mas comecei a me interessar mais pelos bordados 

aplicados em roupas. 

 

J.P.:Como você descobriu o grupo Doces Linhas? 

 

I.L.: Indicaram o grupo pra minha mãe e como ela não estava mais 

morando na cidade eu acabei indo pra conhecer e adorei! 

 

J.P.:Poderia contar como foi a experiência de participar do grupo? 

 

I.L.: Eu entrei no grupo em 2018, eu estava em um momento me 

sentindo meio "sem turma" e o que mais me chamou atenção no grupo foi o 

cuidado com o coletivo e o afeto entre as mulheres. Sempre tinham comidinhas 

e chá compartilhados, além de muito bordado e acolhimento de vó. Eu era a 

única mais jovem e, depois de mim, começaram a chegar outras pessoas da 



 56 

minha idade para fazer uma pesquisa com o grupo, era o pessoal da 

museologia da UFPel. 

 

J.P.:Qual foi a importância do grupo para você? 

 

I.L.: Foi bem importante o contato e o apoio afetivo que o grupo me 

proporcionou, mesmo que de forma indireta. Além de ter aprendido muitos 

pontos que uso até hoje nos meus bordados. Pretendo retornar ao grupo 

quando tiver um tempinho 

 

9.3: Entrevista com Pâmela Fogaça, participante do grupo 

Caixa de Pandora 

 

FOGAÇA, Pâmela. Entrevista com a artista. Mensagem pessoal. Compilação 
de mensagens recebidas por <juliapporto@gmail.com>. Entre 05 out. 2021 e 
07 dez. 2021. Entrevista concedida a Júlia Porto. 
 

J.P.:Como você deseja se apresentar? 

 

P.F.: Pâmela Fogaça. Sou arte-educadora, artivista e performer. 

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAVI), da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel, 2019), e participo do grupo de 

pesquisa "Caixa de Pandora: estudos em Gênero, Arte e Memória" 

(UFPel/CNPQ). Desenvolvo a pesquisa “PonerelCuerpo: Mulheres e 

dissidências Latino Americanas em Ato Performático” (Bolsista CAPES/2020) 

Sou Licenciada em Teatro pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(2017) E cofundadora do Grupo "Treta - Teatro e Artes de Intervenção". 

 

J.P.:      Como você começou a participar do grupo Caixa de 

Pandora? 

 

P.F.: Eu comecei a participar do grupo Caixa de Pandora no final de 

2018. Eu tinha acabado de ter a minha filha e chegado à cidade de Pelotas e 

estava procurando algum coletivo para estudar sobre feminismo. Como eu 
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havia terminado a graduação, que foi como uma segunda casa pra mim, eu 

buscava uma forma de me reinserir na universidade. Conheci a Priscilla 

Montserrat e a Alice Iturriet, que faziam parte dessa coletiva e comecei a 

participar com elas. Na época, organizamos algumas leituras de textos e eu 

levava a minha filha, ainda bem pequenininha, para essas atividades. 

 

J.P.:Você já tinha contato com alguma técnica de arte têxtil 

(costura, bordado, crochê, tricô...) antes de entrar no grupo? 

 

P.F.: Eu tinha algum contato com técnicas de arte têxtil porque eu 

precisei algumas vezes costurar para fazer figurinos de teatro e também 

através das minhas tias, que fazem tricô, crochê e bordado ponto cruz, que eu 

aprendi com elas.  

 

J.P.: Você pode contar sobre uma oficina do grupo da qual tenha 

participado? 

 

P. F.: Participei de duas oficinas. A primeira delas foi quando eu recém 

estava entrando no grupo e aconteceu no Museu do Doce, um prédio da UFPel 

que fica bem no centro de Pelotas. Foi uma oficina em que a professora Ursula 

levou várias linhas e tinha muitas pessoas que eu não conhecia.  Nesse dia, 

foram ensinados alguns pontos de crochê que eu não aprendi muito bem, mas 

foi muito agradável estar naquele espaço, pois foi aberto um diálogo entre as 

participantes, que compartilharam coisas bastante pessoais. Eu me lembro de 

um relato de uma menina sobre a relação tóxica que ela tinha com a família 

dela, que era religiosa, e como o Caixa de Pandora tinha sido acolhedor pra ela 

e que levou ela a muitas reflexões sobre o papel dela como mulher, sobre os 

lugares e, sobretudo, sobre os direitos dela em relação a essa família que era 

bastante opressora. 

A segunda oficina da qual participei foi no bairro Dunas, acontecendo 

depois de uma manifestação pública relativa ao 8 de março de 2020, o último 

dia em que o grupo conseguiu se reunir presencialmente. Essa segunda oficina 

não foi tão voltada para mulheres quanto a primeira, e dela participaram 

crianças, mulheres mais velhas e dois homens. Foi um momento de bastante 
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concentração, não houve tantas falas quanto na primeira mas foi bonito ver três 

gerações juntas naquele mesmo espaço. 

 

J.P.: Para você, qual é a importância dessas oficinas? 

 

P.F.: Eu acho que um dos principais pontos dessa prática de oficinas 

do grupo se dá em relação a levar as acadêmicas para dentro da comunidade. 

Essa ponte entre academia e comunidade muitas vezes é bastante difícil e eu 

acredito que a oficina é uma forma de a gente começar a descobrir 

possibilidades de estar com a comunidade, de fazer com a comunidade e 

também de partilha, de entender outros processos de aprendizagem e de 

atuação em outros espaços e com outras estruturas, outras metodologias. 

 

J.P.: Qual a importância do grupo Caixa de Pandora na sua vida? 

 

P. F.:Pra mim o Caixa de Pandora foi o grupo que me abraçou antes 

mesmo de eu fazer mestrado, eu entrei no mestrado da UFPel só em 2019 e 

entrei no grupo no segundo semestre de 2018, e durante esse período eu pude 

organizar a minha vida acadêmica e entender alguns processos em relação ao 

mestrado e tive muita ajuda das colegas nesse processo, que seria algo muito 

puxado de fazer sozinha, também porque a Araúna, que é a minha criança, 

tinha só quatro ou cinco meses nessa época. O grupo também me ajudou a 

entender qualera a medida, com respeito a essa criança, do quanto eu 

conseguia me mover  e atuar dentro da universidade e de me colocar naquele 

espaço como uma pessoa cuidadora daquela criança, e as colegas me deram 

muita força para equilibrar esse jogo, o que foi fundamental pra eu entender 

que sim, eu poderia ocupar o espaço da academia, pois mesmo que fosse 

difícil eu tinha com quem contar. O grupo é um espaço de formação pra mim 

enquanto artista feminista, um espaço de entender e procurar as relações entre 

o feminismo e a arte, de conhecer artistas mulheres e ter um aporte de 

discussão mais aberto e respeitoso, que passa pela criação de amizades com 

as participantes. Eu entrei no Caixa quando eu estava chegando a Pelotas e 

ele se tornou um grupo de amigas pra mim. 
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J.P.: Tem mais alguma coisa que você queira contar? 

 

P.F.: Uma coisa que é interessante colocar sobre o grupo é que existe 

uma liberdade muito grande para desenvolver as nossas pesquisas dentro do 

grupo. A experiência dentro do Caixa de Pandora me ajudou a desenvolver 

oficinas que, relacionadas à minha própria prática artística, foram utilizadas 

como metodologia de pesquisa na elaboração da minha dissertação de 

mestrado. 

 

9.4: Entrevista com Eva Santos, participante do grupo 

Las3tramas 

 

SANTOS, Eva. Entrevista com a artista. Mensagem pessoal. Compilação de 
mensagens recebidas por <juliapporto@gmail.com>. Entre 01 nov. 2021 e 07 
dez. 2021. Entrevista concedida a úulia Porto. 
 

 

J.P.:      Como seu deu o seu primeiro contato com as artes têxteis 

(tricô, crochê, costura, bordado, etc)? 

 

E.S.: Primeiros contatos com tricô manual, crochê, tricô a máquina 

aconteceram na infância.  Através das ensinanças de minha mãe. Segurar 

agulhas, linhas/lãs, ler gráficos, receitas. Aprendi também, observando os 

movimentos das mãos, puxada de fios. Na juventude fiz muito tricô a máquina, 

cujas peças eram vendidas para gerar renda, principalmente luvas e toucas. É 

desde esse período que teço roupas para uso próprio, principalmente em tricô 

e crochê. O que faço até hoje, portanto há mais de 40 anos. 

 

J.P.: O que esses fazeres manuais significam para você?  

 

E. S.: Os fazeres manuais, para mim, sempre significaram um "lugar de 

descanso, pesquisa e criação". Fazer, desfazer, quebrar a cabeça, refazer. É 

um tal de aprender  sempre. A partir de pontos básicos, poder criar coisas 

simples e complexas. É uma boa síntese da práxis. 
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J.P.: Como surgiu Las3tramas? 

 

E.S.: Durante os anos em que trabalhei na área de saúde mental, nos 

CAPS (Centro de Apoio Psicossocial), desenvolvia junto com outras parcerias 

ações que conjugavam Arte/Cultura/Saúde, diretamente com os usuários e 

usuárias. Entre essas ações,fazíamos construções de bandeirões que eram 

uma forma de manifestação de inclusão e, também, para as manifestações 

públicas nas ruas. Isso foi em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do 

Campo. No final de 2016, aposentei-me. Foi então que comecei a participar de 

oficinas livres com artistas têxteis que eram oferecidas nas unidades SESC, na 

cidade de São Paulo. As primeiras experimentações de 

"bombardeio/yarnbombing" foram organizadas por coletivos de mulheres que 

atuam nessa área, tipo coletivo Meio Fio. Paralelo ao crochê comecei a 

experimentar no tricô (técnica intarsia) a releitura de obras de arte, cenas do 

cotidiano, criações livres. A artista têxtil que nos conduzia nessas 

experimentações é a Jéssica Costa. No mesmo período fiz algumas 

experiências de criação de desenhos em tecidos, através da costura, com 

posterior confecção de roupa, cenário ou figurino. Com a mediação da 

OfeliaLott - Ateliê livre de Costura. Algumas outras imersões no Ateliê Vivo de 

costura a mão, costura a máquina, macramê, tear no papelão. Todas essas 

ações foram em São Paulo. Cidade em que vivi 20 anos. No segundo semestre 

de 2019, retornei a morar em Pelotas. Projeto era fazer peças de tricô e crochê 

baseadas em releituras de fotografias, pinturas, etc. Início de 2020 veio a 

pandemia da covid-19. Isolamento. Permaneci com a idéia de fazer a nossa 

arte têxtil circular em outros espaços. Sentia falta disso nas ruas de Pelotas. 

Foi nesse ano (2020) que criamos a Las3tramas, como um caminho para 

compartilhar novos percursos, inquietações e de descobrir um espaço em 

Pelotas, pelo qual poderíamos compartilhar o que fazemos. Nas ruas, nas 

redes sociais, num processo de autodeterminação. Aos poucos começamos a 

conhecer algumas pessoas daqui que também estavam envolvidas nesse 

fazer. Algumas trocas com a Roberta Silva da Usina Feminista; as gurias da 

Coletiva Salvia, seguimos os grupos que tínhamos contato de São Paulo e 
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Latino América, que fazem intervenções artísticas nas ruas. Exemplo, Arpilleras 

do Chile; Mil Agujas por La Dignidad - Chile.  

  

J.P.: Como funciona las3tramas?  

 

E.S.: Nosso funcionamento é simples. O espaço físico que usamos é a 

nossa residência. E, as Redes Virtuais, principalmente Instagram 

(@las3tramas) e facebook (las3tramas - artes têxteis e visuais). Partimos do 

criar, livre, criar. Somos 3 pessoas. Eu (Eva Santos, 61 anos, avó, mãe); Anahy 

dos Santos Mayer (35 anos, filha e mãe); Cora Mayer Zequini (5 anos, filha e 

neta). Fazemos artes por invenção. Cada uma contribui a partir de suas 

experiências e interesses. Eu crio as peças para as intervenções urbanas; A 

Anahy peças de vestuários, brincos, colares e outros adereços; Cora 

desenhos, pinturas, experimentações musicais. Geralmente fazemos juntas as 

instalações das nossas obras. Usamos a fotografia e pequenos vídeos para 

mostrar/registrar todo o processo de criação, instalação, circulação  e 

engajamento. Sempre divulgamos o que fazemos. 

Nos meses de inverno confeccionamos gorrinhos e toucas infantis para 

doações. As lãs que usamos na confecção das peças são compradas por nós, 

mas também recebemos sobras de lãs e linhas (pouca quantidade) 

Recentemente, Las3tramas foi selecionada em um Edital Estadual para 

a Mostra: "O Corpo é Meu! Primavera do Levante Feminista/RS", com o video 

Arte:" Mulheres  Girassóis Resistem"; onde mostramos a circulação das nossas 

intervenções na Cidade dentro da campanha “Levante Feminista contra o 

Feminicídio", com a leitura de um texto escrito por mim. 

 

J.P.:Poderia contar um pouco das suas intervenções na rua? 

E. S.: Em abril de 2021, há o lançamento da Campanha Nacional do 

Levante Feminista Contra os Feminicídios. No dia 25 de maio o lançamento da 

Campanha do Levante Feminista no Rio Grande do Sul.  Hora de ir para as 

Ruas.  Nosso Projeto, Las3tramas, é previsto para acontecer durante 2 anos, 

com intervenções públicas em torno do Dia 25 de cada mês através de Peças 
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de Crochet:Girassois livremente inspirados na arte de Marta Moura que utiliza a 

frase "Somos Sementes, somos Girassois!!!".  

Desde então temos usado as ruas, espaços públicos, árvores, bancos, 

telas para realizar nossas intervenções textêis, através de Girassóis livremente 

inspirados na arte da Marta Moura. São painéis, girassóis gigantes, girassóis 

pequenos. Nosso mote tem sido: “Nos Queremos Vivas” Com as assinaturas 

de Levante Feminista e da Las3tramas.  

No mês de Julho de 2021, criamos uma outraintervençao urbana, em 

homenagem ao dia da Mulher Negra latinoamericana, caribenha e brasileira 

(25 de julho), com a instalação de 4 girassois gigantes, livremente inspiradas 

em 4 Orixás, Yansã, Yemanjá, Oxum, Nanã, cujo mote é "A Ancestral Força 

das Mulheres Negras, Presente". Em agosto realizamos a instalação de um 

Girassol gigante em homenagem aos 15 anos da Lei Maria da Penha, com o 

mote: "Pela Vida das Mulheres". Portanto há seis meses vamos nos inventando 

pelas ruas, fortalecendo as pautas feministas e antirracistas. Além dessas 

ações de Rua, fazemos muitas mandalas, roupas, tapetes etc, que 

eventualmente vendemos.  

 


