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Que mãos teceram as roupas que você está usando? Em que condições foram feitas? Que 
histórias guardam? Como essas histórias dialogam com a sua? São questões como estas 
que dão vida a Costureiras, curta-metragem de 15 minutos, que apresenta as histórias de 
quatro costureiras, arrematando o miúdo da vida cotidiana com temas amplos e complexos 
da cultura, educação, economia, trabalho, política, questões raciais e de gênero.  

Costureiras nasceu entrelaçando histórias e afetos. Nasceu de uma conversa afetiva e a 
cada exibição se abre, pelos afetos, a outras histórias. Foi numa conversa, em que 
falávamos do desejo de fazer um filme, as três, que nasceram a ideia e o argumento de 
Costureiras. Pautadas na compreensão de que um filme precisa contar uma história, 
começamos a circular ideias e uma de nós, Rita, trouxe para a conversa a história de Ivone 
Bittencourt Madureira, do Rio Grande do Sul, e que criou seus oito filhos com o seu trabalho 
na máquina de costura.  

Por motivos de saúde, Dona Ivone não pode participar do filme. Então, uma das nossas 
primeiras tarefas foi a de escolher as mulheres que seriam as protagonistas do 
documentário, pesquisa que orientamos a partir de critérios de familiaridade e memória. 
Virgínia indicou sua mãe, lembrando também da mãe de Leontina Célia Soares, Cecélia, 
sua amiga de juventude; enquanto Rita e Mailsa se lembraram da mãe de Núbia de Oliveira 
Santos, uma amiga em comum; e a quarta foi indicada por Kennel Rógis - que junto com 
Breno César produziu as imagens do filme - por ser uma costureira muito conhecida em sua 
cidade.  

Chegamos assim às quatro costureiras: Maria Soares, Dona Santinha, então com 91 anos, 
natural de Além Paraíba, Minas Gerais, mas que reside no Rio de Janeiro, militante do 
Movimento Negro e assídua participante nas manifestações políticas organizadas pelos 
movimentos sociais, foi enfermeira e, já idosa, formou-se em Direito; Dona Didi, natural do 
Sítio Guabiraba, no município de Duas Estradas, Paraíba, com 83 anos à época, também 
residente, desde que se casou com o seu primo e alfaiate Virgílio, na cidade do Rio de 
Janeiro-RJ; Maria da Glória dos Santos Oliveira, a Dona Glorinha, à época da gravação 
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com 68 anos de idade, de Salvador na Bahia, e nascida em Castro Alves, interior do mesmo 
Estado, que aprendeu a costurar ainda criança, e educou os filhos “costurando para fora”; e 
Antônia Carmo Pires, Toinha, que tinha 69 anos durante a produção do filme,  paraibana 
nascida na zona rural de Coremas, cidade onde ainda reside e trabalha em seu ateliê, 
localizado no Centro desta cidade. 

O encantamento do filme Costureiras, ou o ensinamento que recolhemos dele, advém da 
afirmação de que existe uma força produtiva feminina que, embora muitas vezes tenha sido 
invisibilizada e silenciada, na narrativa fílmica ganha visibilidade e nos oferece histórias 
marcantes que afetam direta e imediatamente a quem o assiste. 

Como anunciou Tarkovski (2010, p. 49), “ao se emocionar com uma obra-prima, uma 
pessoa começa a ouvir em si própria aquele chamado de verdade que levou o artista a criá-
la”. É o que temos percebido/sentido a cada exibição de Costureiras. Sentimos que a 
emoção das pessoas, ao tomar contato com as histórias das quatro senhoras, dialoga com 
a nossa própria experiência, dando-lhes o acabamento, o arremate.  

O filme tomou vida própria e promove encontros dos que o assistem com suas personagens 
e conosco, as realizadoras. Cumpre o sentido da arte de dizer às pessoas da sua 
humanidade. 

Certas de que este texto já provocara o leitor a buscar suas histórias com a costura e 
enredá-las às muitas histórias aqui contadas, queremos voltar àquela mesa em torno da 
qual este filme foi imaginado. Três mulheres, professoras e pesquisadoras, atuando na área 
de Educação em Universidades Públicas, signatárias da importância da dimensão estética 
como formação política e da potencialidade do cinema na Educação. Demarcar esses 
lugares parece-nos importante para evidenciar que se trata de um filme produzido no 
contexto da universidade pública brasileira e financiado com verba pública. 

Para nós, realizadoras, fica o desejo de ter contribuído para mais um conjunto de conversas 
com pessoas que se interessam por histórias de mulheres trabalhadoras de outra geração, 
de outro tempo. Sensibilizar-se com um outro tempo histórico para qualificar as indagações 
no tempo presente. 

Realizar o filme foi fundamental para a nossa história e para a nossa lida cotidiana no 
campo da produção de conhecimentos, cada uma com suas especificidades, mas a força 
pulsante do modo como ele vem tocando as pessoas tão profundamente, ao assistirem, nos 
emociona sobremaneira. Mais que análises ou comentários críticos, o filme tem evocado 
memórias. É como se voltássemos àquela mesa onde as primeiras histórias se cruzaram e 
aquela fita, com sua métrica própria, nos presenteasse – aos que fizemos e aos que 
assistimos Costureiras – com a justa medida da poética de nossa própria humanidade. 

Palavras-chave:  
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Abstract 

Which hands wove the clothes you&#39;re wearing? Under what conditions were they 
made? What stories do they keep? How do these stories interact with yours? These are 
issues that are brought to life in Seamstresses, a 15 minutes short film, which presents the 
stories of four dressmakers, seizing the everyday life with broad and complex themes of 
culture, education, economics, work, politics, as well as racial and gender issues. 



Seamstresses was born entwining stories and affections in the midst of an affective 
conversation and each exhibition of it opens, by affections, to other stories. In a 
conversation, when we expressed the desire to make a film, that the idea and argument of 
the movie were born. Based on the understanding that a film needs to tell a story, we begun 
to develop ideas until one of us, Rita, brought to the conversation the story of Ivone 
Bittencourt Madureira, a dressmaker from Rio Grande do Sul, who raised her eight children 
with the results of her working in the sewing machine.  

Due to health problems, Ivone could not participate in the film. So one of our first tasks was 
to choose women who would be the protagonists of the documentary, a research guided by 
a criteria of familiarity and memory. Virginia indicated her mother, remembering also of the 
mother of Leontina Célia Soares, Cecelia, her friend from youth times; while Rita and Mailsa 
remembered the mother of Núbia de Oliveira Santos, a friend in common; and the fourth, 
was indicated by Kennel Rógis – who along with Breno César produced the film images - for 
being a well-known seamstress in his city.  

So we came to the four seamstresses: Maria Soares, Dona Santinha, then 91 years old, 
born in Além Paraíba, Minas Gerais, but residing in Rio de Janeiro, a militant of the Black 
Movement and assiduous participant in the political demonstrations organized by social 
movements, was a nurse who graduated in Law Studies already in her retirement years; 
Dona Didi, a Sítio Guabiraba native, in the municipality of Duas Estradas, Paraíba, 83 years 
old who, since marrying her cousin and also a tailor Virgílio, resides in the city of Rio de 
Janeiro-RJ; Maria da Glória dos Santos Oliveira, Glorinha, at the time of the recording at the 
age of 68, from Salvador Bahia, and born in Castro Alves, in Bahia&#39;s countryside, who 
learned how to sew as a child and educated all her children working as seamstress; and 
Antônia Carmo Pires, by nickname Toinha, who was 69 during the production of the film, 
Paraiba born in the rural area of Coremas, where she still resides and works in her studio, 
located in downtown Coremas. 

The enchantment of Seamstresses and the lessons we collect from it comes from the claim 
that there is a female productive force that although often invisible and silenced, in the film 
such narrative gains visibility and offers the remarkable stories that affect directly and 
immediately those who watch it. 

As Tarkovski (2010, 49) said,&quot;being moved by a masterpiece, one begins to hear that 
call of truth that led the artist to create it.&quot; It is what we have perceived/felt at each 
Seamstress exhibition. We feel that the people&#39;s emotion, when making contact with 
the stories of the four ladies, dialogues with our own experience, giving them the necessary 
finishing.  

The film has taken on a life of its own and promotes encounters of those who watch it with its 
characters and with us, the filmmakers. It fulfills the sense of art itself, that of connecting 
people with their humanity.  

Certain that the present text had already provoked the reader to seek his stories with the 
sewing and to entangle them to the many stories here told, we want to return to that table 
around which this film was imagined. Three women, professors and researchers, working in 
the Education at Public Universities, signatories of the importance of the aesthetic dimension 
as political formation and the potential of the cinema in Education.  

To demarcate such place seem important to us, in order to evidence, to affirm that this is a 
film produced in the context of the Brazilian public university and financed with public funds. 
For us, filmmakers, it remains the certainty to have contributed to another set of 
conversations with people who are interested in stories of working women from another 



generation, from another time. Raise awareness of another historical time to qualify inquiries 
in the present tense. 

Making the film was fundamental to our history and to our daily work in the field of 
knowledge production, each one of us with our specificity but the pulsating force of the way it 
touches people so deeply, when they watch, overwhelms us. More than analysis or critical 
commentary, the film has evoked memories. It is as if we went back to that table where the 
first stories intersected and that tape, with its own metric, presented us - who have made it 
and those who have seen it- Seamstresses has the correct measure of the poetics of our 
own humanity. 


