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Resumo 
 

Faço nesse texto uma discussão sobre a situação das mulheres nos 
considerados espaços não instituídos de educação e trabalho, buscando 
perceber as mudanças ocorridas na escola e, mais especificamente no 
currículo, com os estudos sobre as questões de gênero e as práticas cotidianas 
nas relações intersubjetivas que se estabelecem entre bordadeiras e delas com 
o mundo. É uma escolha que tem como característica a subjetividade. Como 
decifrar, ou não, o que está escondido nas entrelinhas, nos depoimentos 
colhidos e pensar nas escolhas dos relatos das bordadeiras e na seleção dos 
bordados? Isso me levou à reflexão sobre a questão da memória e da história 
oral, a um trabalho com as narrativas de quem borda e de quem usa o bordado 
para ajudar no processo educativo. 
 
Palavras-chave: Redes, narrativas/memórias, bordados,mulheres. 
 
 

WRITTEN AND EMBROIDERY CULTURES 
 
 

 
In this text, I present a discussion about women's situation in non-instituted 
spaces, searching to realize the changes occurred in schools, more specific on 
curriculum, with the studies about the gender question and everyday practices 
and at intersubjective relations established between them and the world. It is a 
choice that has the subjectivity as it's characteristic, how to decipher or not what 
is hidden between the lines, at the gathered depositions, to think about the 
choices of the embroiderers reports and the choices of the embroidery, took me 
to a reflection about the memory question and the oral history, I work with the 
narratives of who embroiders and who uses the embroidery to help the 
educative process. 
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Sou integrante do grupo de pesquisa “Currículos, cotidianos, redes educativas, 

imagens e sons” e nele estudamos/pesquisamos as redes educativas que 

formamos e que nos formam. Trabalhamos em torno de ideias como: as redes 

educativas e as múltiplas relações entre os tantos ‘dentrofora1’ das escolas; a 

tessitura de ‘conhecimentossignificações’ em currículos; narrativas, imagens e 

sons como “personagens conceituais”; as ‘conversas’ como lócus principal da 

pesquisa. Os autores com os quais ‘conversamos’ continuam a ser, 

especialmente, Certeau e Deleuze, bem como autores brasileiros que com eles 

trabalham.    

Alves (2014:203) assim as nomeia: 

das ‘práticasteorias’ da formação acadêmico-escolar; das 
‘práticasteorias’ pedagógicas cotidianas; a das ‘práticasteorias’ 
de criação e “uso” das artes; das ‘práticasteorias’ das políticas 
de governo; das ‘práticasteorias’ coletivas dos movimentos 
sociais; das ‘práticasteorias’ das pesquisas em educação; das 
‘práticasteorias’ de produção e ‘usos’ de mídias; das 
‘práticasteorias’ de vivências nas cidades, no campo e à beira 
das estradas (ALVES, 2014: 203) 

 

Como faço parte desse grupo e das conversas que nele acontecem, senti a 

necessidade de trazer para essas conversas um assunto que tem sido 

constante em minhas pesquisas: as maneiras de bordar. Destaco que durante 

algum tempo esse era um trabalho quase que exclusivamente para mulheres, 

mas hoje temos notícias de que os homens também estão se aventurando 

nesse universo das linhas e dos pontos. 

Algumas questões surgiram ao longo desses estudos: em que medida as 

mulheres conseguem transitar e marcar com seus passos, assim como 

marcam as imagens no pano, os espaços com suas maneiras de bordar? 

Como as mulheres conseguiram virar o jogo, saindo da condição de dona de 

casa para mantenedora de seus lares? Que táticas elas encontraram para 

                                                 
1 O desenvolvimento das pesquisas nos/dos/com os cotidianos nos fez compreender que as 
dicotomias herdadas do modo de construção do pensamento na Modernidade significavam 
limites ao que precisávamos tecer quanto aos pensamentos necessários às redes educativas 
que estudávamos. Por esse motivo, adotamos essa forma de escrever os termos antes 
dicotomizados: juntando-os, grafando-os em itálico, entre aspas simples, pluralizando-os com 
frequência e, algumas vezes, invertendo o modo como escutamos serem ditos e escritos (ex 
práticateoria em lugar de teoria-prática; aprendizagemensino e não ensino-aprendizagem; 
dentrofora das escolas etc). 
 



deixar suas marcas nas práticas cotidianas, quando a elas era dificultado o 

acesso à educação? E como o uso2 de outras possibilidades de linguagens, 

que não são ‘visíveis’ como forma de expressão (no máximo são vistas como 

artesanado, trabalho manual), mas que estão ao redor, nos ‘dentroforas’ das 

escolas, não a instituída pelos saberes científicos-acadêmicos, mas aquelas 

que podem constituir-se em redes de saberes diversos, estabelecendo 

relações com todos os conhecimentos?  

Minha pesquisa privilegiou a cultura escrita e, mais especificamente, a escrita 

da pessoa comum que aparece em bordados, ou seja, as escritas bordadas, 

relacionando-as às questões acima colocadas, buscando entender como 

encontram seu espaço no currículo escolar. 

O estudo da história da cultura escrita permitiu perceber uma especificidade da 

história cultural, cujo objetivo está na interpretação das práticas sociais de 

escrever e ler, segundo Castillo Gómez (2003: 93). Entender a escrita para 

além de um processo gráfico, pesquisar suas funções, práticas e em que 

‘espaçotempo’ elas acontecem e propiciam testemunhos escritos, alguns 

bordados, de uma determinada sociedade, independente de técnicas e 

materiais, no câmbio de relações simbólicas e materiais. 

Cada tipo de escrita, segundo a natureza do texto e sua função social, permite 

uma interpretação e uma forma de ler esses textos bordados, como indica 

Fabre (In: Wissenbach, 2002:113), referindo-se a todo o tipo de escrita: uns 

leem, outros escutam, ou simplesmente veem, mas todos aproximam-se bem 

ou mal da escrita, todos percebem-na e experimentam sua presença, ou seja, 

de alguma maneira, todos a utilizam. 

Os bordados escritos ficam, no entanto, a meio caminho entre a escrita e a 

expressão oral, já que usando de letras para se expressar, escritas primeiro e 

depois bordadas, por cima, em geral, têm a ver com modos de expressão, 

comumente, relacionadas à oralidade.  

                                                 
2 Nas pesquisas com os cotidianos percebemos que ao criar conhecimentos, no mesmo 
movimento, os seres humanos criam significações relativas à importância desses para suas 
vidas, explicitando o que desejam quanto às possibilidades de ‘uso’ (Certeau, 2012) dos 
mesmos. 



 A história do bordado acompanha, há muito e muito tempo, a história das 

mulheres, trazendo as marcas dessas em diferentes ‘espaçostempos’, 

‘alinhavadas’ por um ‘tempo’ feminino, com gestos especiais que desejam 

realçar, o amor, a saudade, a solidão, a necessidade, a possibilidade, mas 

também a exploração a que são submetidas há séculos.  

Nessa pesquisa, busquei perceber onde as práticas cotidianas articuladas com 

as práticas do bordado acontecem, objetivando desvendar ‘espaçostempos’ 

‘maneiras de fazer’3 de algumas mulheres, entendidas como 

praticantespensantes4 nas relações intersubjetivas que estabelecem entre si e 

com o mundo. 

A pesquisa discute a história da cultura escrita a partir de certos suportes e 

textos ligados às práticas femininas, buscando perceber o seu 

aparecimento/desaparecimento/reaparecimento em ‘espaçostempos’ 

educativos, em especial, no currículo escolar. 

Falar de bordado é falar da mulher e a minha pesquisabordado busca cores 

nos fios de Guacira Louro, para ajudar a desmanchar alguns nós - e dar outros 

- na história das mulheres e através dos bordados que fazem, ouvi-las, com 

Giard (1996:224) buscando as  vozes que revelam sem pretensão, com 

palavras do cotidiano, práticas comuns. Vozes de mulheres que revelam a vida 

das pessoas e das coisas. Vozes, simplesmente vozes. 

Complementando essa ideia, Louro diz que essas vozes foram silenciadas 

frente a uma ciência que fala por todos e de todos, dizendo representar toda a 

humanidade, mas sendo feita por homens brancos ocidentais e da classe 

dominante.  

                                                 
3‘Maneiras de fazer’ constituem as mil práticas pelas quais usuários se reproporiam do espaço 
organizado pelas técnicas da produção sociocultural (CERTEAU, 1994:41) 
4 Nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos, trabalhamos com a ideia de que os contatos que 
temos com os ‘praticantespensantes’ são ‘conversas’ no sentido que aprendemos com 
Coutinho (1997): “você sabe que toda a filmagem – e acredito que na história oral isso exista 
também, mas de uma forma mais amena, mais simples, mais implícita – tem que ser 
negociada. (...) Essa negociação que preside a muitas entrevistas e depoimentos – prefiro 
chamar de conversas, porque entrevista, depoimento, pressupõe uma formalização que destrói 
o clima de diálogo espontâneo que é importante – não está jamais na perspectiva, por 
exemplo, da televisão e da maioria dos documentários” (p. 166). 
 

 



Adotei, assim, no desenvolvimento da pesquisa, o pressuposto de que um dos 

encaminhamentos da investigação pelo viés feminista tem sido ouvir a voz de 

quem foi silenciada, denunciando e explicando esse silenciamento e, 

consequentemente, através da problematização, desafiando a própria forma de 

fazer ciência até então hegemônica. 

Historicamente, às mulheres, em especial as das camadas populares, foi 

negado e dificultado o acesso à educação. A elas cabia trabalhar pela sua 

sobrevivência, procriar e cuidar da casa e dos filhos. Mas no seu cotidiano 

deixavam suas marcas, de modos diferenciados. Buscar essas marcas e 

compreendê-las no que dizem e significam é o caminho que vem seguindo.  

Dos passados vividos afloraram caixas de recordações com cartas de 

namorados, imagens (fotografias, desenhos...), documentos de nascimentos e 

mortes, diários, cadernos de receitas, cardápios e trabalhos manuais (o 

bordado especialmente), ou seja, astúcias de quem não tinha voz (Certeau, 

1994) que criavam artefatos culturais nos quais a temporalidade e a 

espacialidade ficavam marcadas com todo o tipo de material possível. Também 

das escolas, aqui e ali, em geral guardado por mulheres como uma lembrança 

querida, surgem referências a ações curriculares que incluíam os bordados e 

até mesmo exemplos materiais deles, indicando a necessidade e a 

possibilidade de pesquisas sobre os currículos escolares.   

Dessa maneira, apesar das inúmeras possibilidades de pesquisas sobre o uso 

de outras linguagens pelas mulheres, limitei-me nessa pesquisa ao uso do 

bordado. Essa opção se justifica por duas razões: a primeira tem relação com o 

aspecto técnico, visível a todos, já que os bordados revelam e possibilitam 

pesquisar, para além do texto – (a) o suporte no qual é feito, como o tipo de 

tecido usado, como é recortado e ‘emoldurado’; (b) todo o material com que é 

confeccionado – as linhas e outros materiais adicionados, com suas cores; (c) 

seus ícones, os ornamentos e os grafismos empregados, influências advindas 

da arte e da arquitetura de uma determinada época, região e cultura. A 

segunda razão tem a ver com o mundo de possibilidades que abrem as 

palavras que neles estão escritas e que, através de um olhar cuidadoso, 

podem ser lidas como confidências, permitindo rememorar histórias que se 

teceram socialmente.  



Entendo que assim, os bordados adquirem vida, convertem-se em metonímia 

do contexto de que foram tirados, contam sobre um ‘espaçotempo’ a eles 

ligados. Considerei, por isso, na pesquisa que desenvolvi, que o bordado, 

como uma expressão cultural, nos dá pistas (Ginzburg, 1987) sobre as culturas 

cotidianas. 

Estudar bordado é de alguma forma estudar a escrita uma vez que o bordado é 

uma espécie de escrita e, muitas vezes, é uma a escrita mesmo. O bordado é, 

assim, uma forma entre escrita e oralidade, apresentando disposições visuais 

de letras e/ou palavras que por vezes podem ser vistas, mas não lidas em voz 

alta, mas das quais nenhuma pode ser apropriada sem alguma consciência do 

som verbal. (Ong,1998:147) 

A partir dessas ideias, desenvolvi algumas reflexões acerca das culturas 

populares e o currículo escolar, buscando compreender o significado desses 

bordados para as mulheres que os produzem e nas escolas em que foi usado, 

no que se refere à organização de conhecimentos e valores, na compreensão 

de que estes são conhecimentos de tipo especial que nos levam à ação, 

criados nas redes cotidianas em que todos e todas participam. Tomo-os, dessa 

forma, como ‘personagens conceituais’ , ou seja, como intercessores com os 

quais converso na pesquisa. 

Trago para meu texto as redes das ‘práticasteorias’ de criação e  de “uso” das 

artes, e Alves assim explica: 

Em diversos projetos de pesquisa que foram se sucedendo, 
nos quais buscávamos compreender os modos como artefatos 
culturais diversos – livros infantis; xilogravuras; estandartes; 
televisão; vídeos; filmes etc - se articulavam com os processos 
curriculares e didáticos, através da ação docentes, íamos 
percebendo, modos diversos e complexos que os 
‘praticantespensantes’ da docência estabeleciam com a 
cultura, em seu sentido mais extenso. Encontramos nesses 
projetos, docentes que tocavam diversos instrumentos 
musicais e que trabalhavam com eles em suas aulas; outros 
que “amavam tanto cinema” que os filmes não podiam estar 
ausente dos processos didáticos que desenvolviam; alguns 
tinham feito cursos de teatro e incorporavam pequenas peças 
nas aulas ou iam a algum espetáculos com seus estudantes; 
outros gostavam tanto de ler que, houve um, que introduzia 
literatura “até em suas aulas de matemática”. Contatos com 
professores de artes, então, era sempre uma descoberta. 
Desse modo, nas ‘conversas’ que íamos tendo com docentes – 
em formação ou já em serviço – entendemos que uma das 



redes importantes de sua formação aquela de fruição, criação e 
uso das artes. E, em conseqüência, modos muito interessantes 
de trazê-las aos processos pedagógicos desenvolvidos. Havia 
mais: a enorme possibilidade que percebiam nesses artefatos e 
nesses processos porque descobriam quando os articulava em 
aulas: estudantes que cantavam, que tocavam instrumentos, 
que desenhavam muito bem, que gostavam de representar. E 
que, naturalmente, sentiam o interesse pelos tantos conteúdos 
que tinham que ‘aprenderensinar’. 
 

 

Baseada nessa autora é que encontro o lócus da minha pesquisa, em um 

espaço de relações entre as culturas, que permite apresentar os bordados das 

mulheres com sua linguagem especial.  

Hébrard (1990) traz uma discussão sobre os outros saberes que ainda não 

estão institucionalizados, que ele chama de ‘rupturas’, que surgem de maneira 

desordenada de diferentes ‘espaçostempos’, institucionalizando-se, algumas 

vezes, como conhecimento. Seu estudo fala desde os saberes mais 

elementares, como ler-escrever-contar, indicando-os como um suporte de 

aprendizagem que se dava em casa com as mães, nas igrejas e outros 

‘espaçostempos’ fora da escola.  

É sobre essas práticas cotidianas, processos educativos diferenciados, que 

venho estudando e escrevendo, considerando especialmente o bordado, entre 

elas.  

Por isso, começo por narrar meus passos para conhecer as práticas cotidianas 

de Elisabete, professora da Escola Municipal Telêmaco Maia, localizada na 

Pavuna, subúrbio do Município do Rio de Janeiro. 

Elisabete, professora de língua portuguesa, desenvolveu um projeto com seus 

alunos de 5ª a 8ª série do colégio em resposta a uma preocupação da 

coordenação de fazer uma integração entre o pólo de educação formal e o pólo 

de educação para o trabalho existente na instituição. A professora relata: 

pensei em levar a literatura para dentro do pólo desta forma: pegar 
os textos, trabalhar em sala de aula com eles – escolher os textos 
deu muito trabalho porque a diversidade de textos que chegou até 
eles foi muito grande. Eles iam até a aula de bordado para bordar o 
que tinham escolhido. Por exemplo, tinha um poema de Gregório de 
Matos chamado ’Buscando a Cristo’. A aluna decide fazer aquele 
bordado, escolhe o verso que fala especificamente da cruz, então ela 
borda uma cruz.  



 
 

 

 

 

O trabalho foi pensado para ser desenvolvido com toda a turma, mas segundo 

a professora ela encontrou resistência com os meninos que diziam ser esse 

trabalho coisa de menina. Eles escolheram, então, trabalhar com a pintura. 

Elisabeth viu nesse trabalho a possibilidade de voltar ao seu passado, viver o já 

vivido em casa com sua avó. 

Um dos processos educativos mais frequentes se dá, por exemplo, no espaço 

doméstico, onde as mulheres quando meninas ganham presentes que 

reforçam seu perfil para o lar: panelinhas e fogão para se entenderem como as 

responsáveis pela comida da família; bonecas para aprender a cuidar; agulhas 

e linhas, para saberem cozer e bordar quando tiverem uma família. Todas 

vistas como ações necessárias ao movimento de um ‘lar’, esse mundo 

entendido, até o presente, como feminino, mas organizado pelas necessidades 

diárias de todos os membros de uma família. Na história da educação, 

podemos perceber que esses processos foram bastante reforçados durante um 

período pela existência de colégios de confessionais – embora não só neles, já 

que era um modelo seguido em todas as escolas para moças da época - com 

aulas específicas de ‘trabalhos manuais’, preparando-as para uma boa 

formação para o lar. Louro diz a (1997) respeito que as escolas femininas 

dedicavam intensas e repetidas horas ao treino das habilidades manuais de 



suas alunas produzindo jovens ‘prendadas’5, capazes dos mais delicados e 

complexos trabalhos de agulha ou pintura (p: 62). 

A prática que antes era uma característica do currículo para a boa formação de 

moças casadoiras, foi praticamente abandonada durante um bom tempo e, no 

momento presente, é recuperada e passa a ser uma das possibilidades de 

expressão potente do feminino e, ao mesmo tempo, uma alternativa de 

sobrevivência. Viram táticas. É sobre essas táticas, assim considerando o 

bordado, que este projeto foi desenvolvido.  

Nesse sentido, seria o caso de se perguntar: por que isto se vem dando? Como 

e onde vem acontecendo? Que características curriculares passa a ter na 

escola? A esse respeito Silva (1999: 91) diz que 

Na crítica do currículo, a utilização do conceito de gênero 
segue uma trajetória semelhante à da utilização de classe. As 
perspectivas críticas sobre currículo tornaram-se 
crescentemente questionadas por ignorarem outras dimensões 
da desigualdade que não fossem aquelas ligadas a classe 
social.  

  

Silva (idem) argumenta que as questões de gênero e raça/etnia eram 

ignoradas nas discussões críticas do currículo, sendo essas desconsideradas 

no processo de produção e reprodução da desigualdade. 

No texto de Pozzo Andres e Ramos Zamora (2003:664), elas descrevem uma 

pesquisa com cadernos escolares que corrobora o que foi dito anteriormente. 

Elas falam que: as diferenças percentuais por questão de gênero não são 

muito visíveis, mas que perceberam durante o longo período estudado, as 

disciplinas de trabalhos, Doutrina Cristã e Educação Moral ocupavam mais 

espaços nos cadernos das meninas que os meninos. 

Para falar dessas táticas, é que começo com o trabalho da professora 

Elizabeth com quem converso. Começo por apresentá-la: Elisabete é a 

professora idealizadora do projeto, acima referido. Mulher, mãe, esposa, filha, 

neta de uma negra que bordava para sustentar a família, essas tantas em uma 

só é a professora Elisabete, assumindo diferentes papéis, mas sem medo de 

experimentar o novo, buscando interlocutores para as suas questões, tecendo 

                                                 
5 Grifo da autora. 



fios, entrelaçando histórias, vivendo. Ela é, assim, o que cada um de nós é, a 

encarnação de múltiplos cotidianos numa rede de subjetividades, mas com 

uma qualidade especial: sabe bordar. 

Ela descreveu seu processo de aprender a bordar como conhecemos de 

tantas: as mulheres quando meninas aprendem6 com suas mães, alguns 

pontos simples, bordados pequenos. As mães entendem que esse é um 

processo necessário de iniciação de suas filhas mulheres, para serem 

futuramente ‘mães de família’. Essas mães, muitas com pouca ou nenhuma 

escolaridade formal, são mulheres-mestras na arte de ensinar. Ensinam o 

ponto largo ou apertado, o ponto atrás e o de cruz. E, nesse processo, vão 

mantendo a ‘tradição’ do bordado, ao mesmo tempo, que buscam novas 

formas, novos modos de usar, novas utilidades, capacidades não pensadas. 

Quando perguntei à professora por que a escolha do bordado entre tantas 

possibilidades, ela respondeu: 

Porque [sou] neta de uma bordadeira profissional. Minha avó 
bordava a máquina: enxoval de noiva, enxoval de bebê... E eu 
fui criada aos pés da máquina de costura da minha avó. (...) 
[assim] eu vivi o bordado, achava-o muito lindo. Minha avó não 
sabia muitas coisas do mundo científico - gostaria que ela 
soubesse [algo sobre] o mundo acadêmico, [mas] ela nunca 
passou por uma escola para aprender muita coisa que a escola 
poderia ter ensinado - mas ela aprendeu a bordar, minha avó 
bordava desde dos onze anos, e já nessa época era bordadeira 
em casa de família. 

 

Muitos anos passados/vividos/aprendidos, memória adormecida e despertada 

pela necessidade de fazer algo que ajudasse os alunos, foi a lembrança dessa 

avó que fez Elisabete optar pelo uso do bordado em sua prática pedagógica. 

Nesse contexto que é identificado por Alves (1998) como o da prática 

pedagógica cotidiana, no qual aprendemos e ensinamos, criando 

conhecimentos no dia-a-dia, no contato com os outros praticantes das escolas 

nas quais os processos curriculares e pedagógicos se dão: todos os dias 

alguém aprende e alguém ensina, ou melhor, todos aprendem e todos 

ensinam, cotidianamente, alguma coisa, de alguma maneira, ao mesmo tempo.  

                                                 
6 Incluo-me nesse grupo de mulheres. Deleuze (2003:21) fala de aprender com uma relação 

com o heterogêneo 



Quando falamos em processos ‘ensinoaprendizagem’, falamos em processos 

que se dão dentro de contextos culturais nos quais todos e todas vivemos. 

Esse movimento de começar a reconhecer essas produções não só como 

artesanato, mas expressão cultural múltipla e como arte é delineado por 

Deleuze quando afirma que 

é apenas no nível da arte que as essências são reveladas. 
Mas, uma vez manifestadas na obra de arte [no artesanato], 
elas reagem sobre todos os outros campos: aprendemos que 
elas já se haviam encarnado, já estavam em todas as espécies 
de signos, em todos os tipos de aprendizado. (2003:36). 

 

Esse movimento acontece tanto pelas contínuas mudanças sociais e a luta 

pelas políticas afirmativas dos movimentos sociais (grupos de: mulheres, 

negros, gays, sem-terra, etc.) como pelos novos espaços acadêmicos que, 

paralelamente, começam a colocar novas formas de tentar entender não só 

cientificamente essas manifestações. 

Para além das marcas do poder hegemônico que nele estão, o currículo torna-

se de alguma maneira, um ‘espaçotempo’ no qual lutas são travadas por uma 

política representativa desses movimentos sociais, e de suas culturas 

particulares e diversas.  

Entendo que os sujeitos que não conseguem impor suas marcas no currículo 

oficial, não deixam de levá-las para dentro da escola. Tardif (2002: 54) chama 

atenção para esse fato no que diz respeito à formação de professores dizendo 

que 

caberia perguntar se o corpo docente não lucraria em liberar os 
seus saberes da prática cotidiana e da experiência vivida, de 
modo a levá-los a serem reconhecidos por outros grupos 
produtores de saberes e impor-se, desse modo, enquanto 
grupo produtor de um saber oriundo de sua prática e sobre o 
qual poderia reivindicar um controle socialmente legítimo. 

 

Pensar nesses saberes que chegam à escola encarnados nos docentes é o 

que me levou a pesquisar as práticas cotidianas das mulheres bordadeiras que 

transitam nos diferentes ‘espaçostempos’, independente de classes sociais, 

permitindo a criação de mediações entre ‘espaçostempos’ culturais diversos. 



E por que falar das práticas cotidianas que acontecem fora das escolas e das 

relações que mantêm com essas? Oficialmente, a escola foi pensada para 

atender às necessidades das classes dominantes, voltadas para o mercado de 

trabalho. Mas a escola não é só isso, os sujeitos que a frequentam carregam 

com eles seus valores, suas culturas e suas diferenças de todo o tipo, criados 

nas diversas redes cotidianas pelas quais circulam.  

Certeau (1994) auxilia no entendimento da complexidade das relações 

cotidianas quando fala que é preciso compreender o uso que os sujeitos fazem 

ou de como eles se apropriam dos artefatos culturais nas tantas maneiras de 

fazer. 

Esses ‘praticantespensantes’ vivem em um mundo cultural amplo, formado por 

múltiplos contextos cotidianos nos quais são tecidas as diversas experiências 

do dia-a-dia, criando assim, múltiplas redes de significações, que envolvem 

conhecimentos de todo tipo e entre eles a estética, a religião, a ética e valores 

diferenciados. No depoimento da professora isso fica evidente quando ela fala 

nas redes de formação que se formaram, quando sua avó, uma mulher 

católica, passou a bordar roupas para um centro de umbanda, quando ela 

conta que 

 minha avó que era uma pessoa extremamente católica 
passou, em um determinado período, a bordar aquelas rendas 
das saias das baianas do centro de umbanda... O bordado 
deixou de ser um bordado comum passou a ter um sentido, as 
pessoas passaram a mostrar a sua cultura através do bordado 
da minha avó, através dos emblemas, símbolos, e as toalhas 
que davam sentido àquela cultura. 

 

E assim buscando ouvir a voz desses ‘praticantespensantes’ quando contam 

suas tantas e diferentes histórias vividas das artes de fazer (Certeau, 1994), 

vamos garantindo ‘espaçotempo’ para que essas experiências e ideias 

contribuam para modificar a visão linear de história, pois, nesse movimento, é 

possível ver, ouvir e discutir diferentes formas de compreender o mundo, 

através de diferentes linguagens, articulando práticas exercidas nos ‘dentrofora’ 

das escolas. Reafirmamos, assim, o bordado como uma forma entre a escrita e 

a oralidade, 

apresentando disposições visuais de letras [signos] e/ou 
palavras que por vezes podem ser vistas, mas não lidas em 



voz alta, mas das quais nenhuma pode ser apropriada sem 
alguma consciência do som verbal. (Ong,1998:147) 

 

Segundo Viñao Frago (2001:34), existe ume estreita relação entre a história da 

escrita e a da leitura. O autor afirma que se existiram e existem diversas 

modalidades de leitura, isso é devido em parte, a terem existido e a existirem 

diversas modalidades de escrita. E segue classificando-as, a partir dos usos e 

apropriações que os sujeitos fazem dela: o profissional, aquele que tem por 

profissão escrever; o administrativo, que usa a escrita para o preenchimento de 

relatórios técnicos; o caligrafo-estético, que faz da escrita uma ferramenta de 

embelezamento comercial e publicitário; o iniciático, esotérico ou cabalístico 

próprio das escritas secretas e de acesso restrito a um reduzido número de 

pessoas; o literário e o acadêmico-científico, característica do escritor-autor; o 

ritual, aquele que certifica cerimônias; a escrita delegada, o que escreve por 

outro; escrita marginal, o que trabalha com a ilegalidade; o mundo das 

publicações periódicas, que trabalha entre o oral e o escrito e com seus modos 

específicos de produção; as escritas móveis e efêmeras, a que usa o vídeo 

como suporte de escrita; a cidade por seu espaço gráfico; os usos e contextos 

escolares onde ocorrem os aprendizados de leitura e escrita; por último, as 

escritas vulgares, geralmente deixadas de lado pelos historiadores e que é o 

foco do meu trabalho. 

As escritas vulgares ou escritas ordinárias de pessoas comuns são aquelas de 

que os sujeitos se apropriam fazendo delas o uso que lhes convém; é o estar 

falando - escrevendo – lendo dentro de uma simbologia própria a certos 

grupos, chamadas de vulgares ou ordinárias por estarem à margem das 

instituições. 

Este texto apresenta os resultados da minha dissertação de Mestrado, intitulada 

“Memórias bordadas: nos cotidianos e nos currículos”. Nele, elenco algumas 

questões que foram aparecendo no desenvolvimento da pesquisa e cujas 

respostas – algumas - me ajudaram a produzir a dissertação. Naturalmente, 

essas perguntas e as respostas que fui encontrando em outros autores e nos 

acontecimentos que me faziam aproximar da minha questão principal – 

memórias de mulheres em bordados como questão educativa - não estão 

igualmente postas neste trabalho. Os fios trançados para umas têm cores e 



espessuras diferentes, no tecido final, por diferentes razões: o material que me 

caía nas mãos; meu interesse pessoal; as possibilidades de tempos e espaços 

para escrever e discutir o que era escrito em reuniões; as possibilidades de 

acesso à bibliografia etc. 

A história do bordado acompanha, há muito e muito tempo, a história das 

mulheres, trazendo as marcas delas em diferentes ‘espaçostempos’, 

‘alinhavadas’ por um tempo feminino de ser, fazer, viver e sentir. As mulheres, 

com gestos especiais com os quais desejam realçar, o amor, a saudade, a 

solidão, suas necessidades e suas possibilidades, vão indicando, a quem se 

dedica a compreender, a exploração a que são submetidas há séculos.  

Uma característica nos relatos femininos são as lembranças não apenas de 

cada uma das mulheres neles envolvidas, mas que, também, envolve a família e 

todos aqueles com quem mantêm relações, nas tantas redes que produzem 

diariamente.  

As mulheres com seus bordados, entre tantas outras ‘fabricações’, vêm 

buscando encontrar o caminho para conquista da cidadania plena. A questão da 

cidadania perpassa diferentes ‘espaçostempos’ das desigualdades: os da 

economia; os da raça; os do gênero; os das idades; os dos espaços geográficos 

etc. Todos os aspectos citados atingem mais diretamente as mulheres, que 

historicamente, ganham menos, têm maiores responsabilidades, assumindo 

dupla ou tripla jornada de trabalho, e que, em sua maioria, são discriminadas e 

oprimidas, mas que, de alguma maneira, buscam diferentes formas de luta por 

seus direitos, civis e políticos.  

A busca pela cidadania perpassa as transformações ocorridas no papel da 

mulher na sociedade. As mulheres, em meio século, já alcançaram diversas 

vitórias, tais como: a sua participação na população economicamente ativa; a 

superação dos homens em nível educacional, buscando obter autonomia 

financeira, condição primordial para conquista da cidadania, livrando-se da 

dependência em que viviam. 

A vontade de se instruir e de se educar era um dos principais anseios femininos, 

para a conquista da liberação e uma forma de alterar esse destino subordinado 

à moralidade da época. As mulheres, tomando consciência dos medos da 



sociedade machista, começam a abrir mão da ‘sagrada’ missão de cuidar do 

‘lar’, em nome de uma aquisição de conhecimento e da capacidade produtiva, 

buscando usar, como tática de luta pelos seus ideais, a persuasão e o 

convencimento, tentando evitar, em muitos casos, os conflitos diretos.  

A ida para o magistério, primeira possibilidade de emprego, representou o ponto 

de partida. Sendo assim, a maioria procurava essa profissão como uma 

alternativa ao casamento ou, ainda, outra ocupação considerada na época de 

menor prestígio, como: costureira, parteira ou qualquer outra profissão dita 

‘feminina’. Essas táticas, usadas pela mulher, permitiram que ela passasse a 

sair sozinha, possibilitando a aquisição de novos conhecimentos e abrindo 

caminhos para uma futura inserção no espaço público que era de uso restrito, 

até então, aos homens. As tarefas das mulheres, até então, eram aquelas 

exercidas nos espaços privados e que, na escola, foram transformadas em 

disciplinas de ‘práticas’, de menor valor, portanto: trabalhos manuais, culinária, 

desenho, caligrafia e ginástica. Enquanto isto, as disciplinas de conteúdos 

específicos eram regidas pelos professores do sexo masculino e assistidas 

pelos meninos, somente.  

É preciso lembrar, no entanto, que o ‘privilégio’ de acesso aos conhecimentos 

estava restrito às mulheres das classes altas. Às mulheres do povo era negado 

esse direito. A elas cabia trabalhar pela sua sobrevivência e cuidar da casa. 

Todo esse trabalho era, e em alguns lugares continua sendo, invisível. Apesar 

de sua importância fundamental para o sustento e o bem-estar da família é 

considerado um trabalho de segunda ordem, apenas para complementar o 

salário do marido. No entanto, as mulheres deixavam suas marcas nos 

cotidianos vividos, com as ações praticadas. E, elas caladas durante muito 

tempo, foram descobrindo que tinha muito a dizer sobre suas vidas e o vêm 

fazendo de diversas formas, inclusive bordando, como já antes faziam.  

E dessas recordações brota - quando vistos pelos olhos de hoje, sentidos pelos 

corações que os procuram e buscados compreender por interesses e lógicas 

de pesquisas contemporâneas - um passado no qual foram conduzidas à 

segregação social e política, levando à sua invisibilidade como sujeito, inclusive 

e principalmente, como sujeito da ciência, segundo Louro (1997:17). 



Tornar essas mulheres visíveis e buscar compreender suas lutas pelos direitos 

como cidadã, foi o grande objetivo das primeiras estudiosas na questão do 

gênero. Com o uso desse material, cuidadosamente guardado, foi possível dar 

os primeiros passos para desvendar as trajetórias percorridas pelas mulheres, 

em sua história de lutas pelas igualdades de gêneros.  

Nessa mesma direção, penso como as mulheres deixam suas marcas através 

de trabalhos manuais, mais especificamente o bordado, que durante algum 

tempo fazia parte da formação da ‘boa mulher’. Louro explica a esse respeito 

que as escolas femininas dedicavam intensas e repetidas horas ao treino das 

habilidades manuais de suas alunas produzindo jovens prendadas7, capazes 

dos mais delicados e complexos trabalhos de agulha ou de pintura (1997, 62).  

A partir da luta pela emancipação da mulher, os trabalhos manuais, que eram 

uma forte marca da dominação, deixam de existir nas escolas, mas, hoje em dia, 

com a crise econômica vivida, é significativo o retorno ao uso de trabalhos 

manuais como forma de subsistência, justamente em especial, o bordado, em 

diferentes espaços, seja na moda, na ilustração de livros e de capas de discos e 

na escola. São as mulheres - e já hoje os homens graças à busca pelas 

igualdades de direitos dos gêneros – que buscam em suas memórias, trabalhos 

aprendidos por gerações anteriores, os atualizam, os recriam, em múltiplos 

processos de hibridização.  

Santos fala, ainda, que através dos movimentos feministas ocorrem as lutas e a 

politização do espaço doméstico, e que essas formam um componente 

fundamental da nova teoria da democracia, pois essas lutas têm por objetivo 

alargar e aprofundar o campo político em todos os espaços estruturais da 

interação social. No processo, o próprio espaço político liberal, o espaço da 

cidadania, sofre uma transformação profunda.(1994:186). 

Em uma sociedade marcadamente separada por classes sociais, a cultura é o 

‘espaçotempo’ das diferenças. A divisão social do trabalho implica em 

classificar os que têm cultura e os que não têm, dentro de uma perspectiva da 

cultura dominante. Outra divisão que ocorre é sobre o tipo de trabalho: o 

intelectual, destinado às classes sociais privilegiadas e o manual, que é dito 
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como característico das classes populares com seus saberes específicos do 

ponto de vista de um pequeno grupo, mas que se refere à maioria.  

No processo de compreender os tantos movimentos de superação da 

sociedade moderna, Williams (1992) sinaliza a diferença entre ‘cultura vivida’, 

que ele define como a cultura de uma época e um lugar determinado, somente 

acessível para aqueles que vivem essa época e lugar, e a cultura de um 

período em que é a registrada. O que vamos entendendo, no momento 

presente, é que o registro da cultura vivida só pode ter sua história articulada 

se consultamos a memória dos praticantes, se damos ‘espaçostempos’ ao que 

sabem e lembram porque viveram para falar e os ouvimos, o que é feito com 

muita frequência nos cotidianos. Para, além disso, é necessário que 

consideremos as ‘sobras’ do que, como parte da cultura cotidiana, nos foi 

deixado, guardado como ‘restos’ sem importância que só os sentimentos de 

‘praticantespensantes’ entenderam como necessário guardar, tendo sido 

ignorado pela história dominante. 

E é nessa cultura vivida tão particular e específica que se encaixa o bordado, 

assim como tecemos nossas redes de conhecimentos, bordar é de alguma 

forma uma maneira de tecer, é um trabalho de criação. (Nunes, 1998: 13).  

O bordado faz parte também de um processo sócio educativo, estamos falando 

de projeto que aconteceu em um espaço não escolar. O uso do cporpo como 

inscrição. 

Um bordado pode nos dar pistas da situação sócio-política, educacional e 

econômica de uma época, corroborando os estudos do cotidiano que 

permeado de pequenas narrativas, que parecem efêmeras no ‘espaçotempo’ 

do dia-a-dia, mas que contam histórias de pessoas comuns, nos tantos 

cotidianos vividos. 

Os acontecimentos que só poderão ser entendidos em seus significados muito 

depois de ‘passados’ vão deixando em nós marcas inscritas na memória e no 

corpo. Vão em nós se encarnando, mudando crenças, conhecimentos, valores 

e, portanto, modificando nossas ações. Valencia (2004: 142) lembra a 

possibilidade de percorrer essas marcas 



 porque os indícios constituem uma linguagem em testemunho, uma 
campanha susceptível de ser transformada, analisada e quem sabe 
desterritorializada. (...) os indícios no corpo são uma linguagem que 
não tem palavra, mas sim significados que pedem para ser traduzidos 
para o acesso da memória. 

 

Esse autor fala do corpo como lugar, discurso e objeto de controle. Lugar onde 

se inscrevem fatos que fazem parte da memória e em um ‘espaçotempo’ 

específico de cada grupo; discurso como um objeto social carregado de 

significados que orientam suas ações, relacionando-as com outros sujeitos; 

objeto de controle, quando os  corpos são presos, disciplinados e vigiados, 

certificando ou violando as normas e as leis legitimadas pelo poder. Assim, os 

corpos são marcados pelos acontecimentos vividos e muitas vezes não 

compreendidos, pelas ações de outros sujeitos que marcam e controlam 

corpos.  

O corpo é inscrição que se move a cada gesto aprendido e internalizado, revela 

trechos da história da sociedade a que pertence e de seu ‘proprietário’. Sua 

materialidade concentra e expõe códigos, práticas, instrumentos, repressões e 

liberdades. É sempre submetido às normas que o transformam, assim, como 

um texto a ser lido, em quadro vivo que revela regras e costumes engendrados 

por uma ordem social. Os corpos vêm sendo significados de diferentes formas 

em culturas diversas. Louro diz que 

antes de pretender ‘ler’ os corpos biologicamente (gênero, cor, idade), 
é necessário pensar em corpos como corpos históricos e culturais (...) 
Não há corpo que não seja, desde sempre, dito e feito na cultura; 
descrito, nomeado e reconhecido na linguagem, através dos signos, 
dos dispositivos, das convenções e das tecnologias. (2004:81) 

 

O corpo compreendido como produto social, cultural e histórico, fragmentado 

pela sociedade, regulando seus usos, normas e funções, ou seja, o corpo como 

uma construção social, formado nas relações do seu ‘Eu’ com as estruturas 

sociais de seu campo, portanto, com suas marcas específicas que, de uma 

maneira concreta, diferenciam os corpos em gênero masculino e feminino, que 

se distinguem cultural e socialmente 

Esses corpos marcados por singularidades falam do tipo de vida no qual seu 

sujeito/autor/ator encontra-se. As relações que os corpos estabelecem com as 

diferenças estão sempre refletidas nas alterações contidas na produção 

cultural, de modo a modificar a sua tradição e a própria organização social.  



Não se trata de experiência pessoal ou de características de um grupo, mas de 

uma maneira comum de reagir ao modo de vida e de construir, interpretar, 

referendar modos de vida, descrever as inter-relações entre as práticas de 

significações que articulam e organizam a vida social.  

Acredito que tudo que é da ordem do cultural está articulado ao social. A 

cultura não é uma abstração, é um conjunto de práticas, crenças, gostos, 

saberes que é vivido, construído, reconstruído em um determinado tempo 

histórico, em uma determinada sociedade, onde encontrei as ‘pistas’ para 

desenvolver esse trabalho, e para, além disso, verificar até que ponto essa 

categoria pode nos auxiliar a entender esse nosso mundo contemporâneo, tão 

cheio de histórias, tão repleto de corpos. (VAZ, 2004: 46).  

Os corpos possuem características e práticas diversas e os estudos da cultura 

nos permitem perceber que ela instituiu práticas antes não realizadas e 

possíveis, estimulou mudanças nas relações entre sujeito e grupos de sujeitos, 

criando identidades, novas relações, valores e modos de vida. Louro (1999:14) 

enfatiza que nossos corpos se constituem na referência que ancora, por fim, a 

identidade, que formam os grupos que procuram práticas que os aproximem, 

entre elas o bordado. 

Há relações possíveis entre bordado e corpo? Penso que a história da vida é 

feita de pontos infinitos nos quais sujeitos vivem cotidianamente seus corpos 

mediados por saberes culturais múltiplos que são costurados por linhas de 

cores e texturas diversas. 

E assim como os corpos, os bordados podem ser costurados, emendados, 

unidos, separados, podem ser coloridos ou de uma cor. Penso ainda que os 

bordados convertidos em linguagem são como metonímias do contexto de que 

foram tirados, ganham vida própria, contam sobre um lugar e uma história a eles 

ligados. 

Trago para corroborar o meu texto, o relato da experiência da artista plástica 

Rosana Palazyan, que, em um momento de grande dor, trabalha com corpos 

de jovens em contatos com os mesmos em uma instituição dedicada à 

recuperação de jovens com conflitos com as leis. Tomei contato com essa 



artista através de um álbum da exposição que fez Centro Cultural Banco do 

Brasil, de 12 de agosto a 13 de outubro de 2002.  

 Como Bispo do Rosário, a artista usa com seu bordado os fios como 

condutor da trágica narrativa visual/social. Ela usa como linguagem as relações 

de correspondência entre palavra e imagens.  

Para a artista, o bordado é uma descrição do mundo, não ornamenta, produz 

imagem, signos e linguagens. O bordado, para ela, transfiguraria a luta em 

pauta sobre a violência, produzindo a cura. 

Uma das experiências da artista que mais me interessam, pois tem a ver com a 

minha pesquisa, é quando ela resolve trabalhar diretamente com meninos de 

rua, e decide ouvi-los: 

“O que você quer ser quando crescer?” E eles respondem: 

– Quero ser dono de banco, policial-ladrão, não quero sonhar, ser jogador de 

futebol, não posso sonhar.  

Palazyan faz, então, uma instalação (1998) que consistia em dezenas de 

figuras-almofadas (em forma de bonecos) penduradas como super-heróis em 

voo. No peito delas, a artista bordou, com fio de cabelo, a imagem da criança 

entrevistada, e na boca a resposta dada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na imagem 1 uma visão da instalação e na imagem 2 o detalhe dos bonecos 

bordados. 

Certeau (1994: 232), buscando explicar essas coisas, diz que cada impresso 

repete essa ambivalente experiência do corpo escrito pela lei do outro.  

Entendo, assim, que os bordados nos bonecos são as mazelas que a 

sociedade deixa marcadas nos corpos dessas crianças, que sofrem com a 

indiferença e a desigualdade. 

O bordado é da artista, a história é da criança, as leis do poder público e a 

violência sofrida do irmão, mas também da criança pela ação de outros. Sua 

história é o resultado dos descaminhos escritos por quem não está vivendo do 

lado marginal da vida. 

 

Imagem 1 

Imagem 2 



As marcas visíveis ou não estão em seus corpos, encarnadas em suas 

representações, sejam bordadas, escritas, ‘escritasbordadas’, desenhadas, 

pintadas ou da maneira que for possível fazer, ‘bordadosimagens’.  

Palazyan buscou maneiras de fazer, no sentido que Certeau (1994: 41) diz que 

assim se constituem as mil práticas pelas quais usuários se reproporiam dos 

‘espaçostempos’ organizados pelas técnicas da produção sociocultural, como 

fazem os praticantes dos cotidianos nas relações intersubjetivas que 

estabelecem. 

Estudar bordado é de alguma forma estudar a escrita uma vez que o bordado é 

uma espécie de escrita, no qual aparece, muitas vezes a escrita mesmo. O 

bordado é uma forma entre escrita e oralidade, apresentando disposições 

visuais de letras e/ou palavras que por vezes podem ser vistas, mas não lidas 

em voz alta, mas das quais nenhuma pode ser apropriada sem alguma 

consciência do som verbal. (Ong,1998:147) 

Bordar e narrar têm um caráter organizador, ao bordar e ao narrar Elisabete 

reinventa um novo traçado para sua própria história - é possível mudar a 

história, quando se muda o risco do bordado. 

Bordar é dar forma, para Rosana Palazyan, é conhecer a maneira de criar, 

bordar é tentar recompor a história de vida, é o fio condutor de diferentes 

gerações para deixarem suas marcas nos ‘espaçostempos’ onde viveram e 

vivem. 

Com a ideia de termos não opostos, mas sempre complementares, fiz a 

caminhada deste texto, vendo o bordado como um caminho entre escrita e 

oralidade, entre narrativa e imagem, buscando, então percorrer trajetórias da 

‘escritabordadaimaginada’. 
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