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"Alinhavar nada mais é do que rascunhar, mapear com a          

agulha. O esteio da sobreposição dos panos para        

firmá-los em atentos pontos apertados ou afrouxados,       

espelham a vontade de reter aquilo que quer escapar, ao          

mesmo tempo fixando-o para garantir a transmissão de        

experiências de geração a geração."  

  

Tania Regina Cappra 
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RESUMO 

 
Os artesanatos são artes milenares que foram passadas às novas gerações e sobrevivem até              

hoje, mas nem por isso não sofreram transformações. O objetivo desse projeto de pesquisa foi               

registrar a prática do bordado no cenário urbano brasileiro - no Distrito Federal e em São                

Paulo - em um registro feito na segunda década do século XXI. Para tanto, tivemos os                

objetivos específicos de i) investigar como o bordado ganhou novos significados a partir do              

empoderamento feminino e dos novos papéis da mulher na sociedade brasileira; ii) produzir o              

webdocumentário Amor Dado, composto por 14 temas, disponível em:         

www.amordado.wixsite.com/webdoc. O projeto chegou a três principais resultados de         

pesquisa. O primeiro é que o bordado, nos grupos de praticantes, embora mantenha             

características tradicionais, transformou-se tanto em uma forma de arteterapia, quanto de           

expressão de pautas do movimento feminista e de outras temáticas sociais. O segundo, de que               

o bordado se tornou mais coletivizado e que a prática passou a ser realizada em espaços                

coletivos urbanos. E por fim, o terceiro resultado observado foi de que as praticantes              

incluíram as mídias digitais no processo de aprendizagem, difusão dos produtos e das pautas,              

e comercialização e permuta.  

 

Palavras-chave: webdocumentário, mulheres, bordado, artesanato, bordadeiras.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A história das artes manuais teve seu início junto com a história da humanidade. Com o                

passar dos séculos, o artesanato sofreu mudanças, foi se modernizando, sem perder a sua              

principal característica que é a produção completamente manual.  

 

A partir dos meus conhecimentos sobre bordado e das experiências que obtive com o              

aprendizado da prática, eu já tinha a percepção dessas mudanças no cenário do bordado e de                

outros tipos de artesanato. Assim, com essa ideia formada, o intuito do webdocumentário é, a               

partir das entrevistas e das percepções de outras praticantes, perceber como é dada essa              

ressignificação.  

 

O propósito do webdocumentário é registrar a prática do bordado no cenário urbano             

brasileiro com um registro feito na segunda década do século XXI. Como o objeto de               

pesquisa é amplo, fizemos um recorte e entrevistamos bordadeiras e grupos de bordado do              

Distrito Federal e de São Paulo.  

 

O resultado é um webdocumentário que conta as histórias dessas bordadeiras e mantém viva              

essa forma milenar de artesanato. Ele está apresentado no website          

www.amordado.wixsite.com/webdoc e é composto por cinco partes (Início, Temas, Histórias          

com o bordado, Conheça os coletivos e Bastidores). Nele, as espectadoras podem percorrer as              

páginas e escolher o que mais gostariam de assistir primeiro. Além disso, conteúdos extras              

são indicados para quem quiser saber mais sobre os assuntos.  

 

São 14 temas apresentados, sendo que sete deles são indagações gerais sobre a prática              

(Bordado, Coletividade, Feminismo e o empoderamento das mulheres, Tempo, Valor do           

artesanato, Terapia e tratamento e Mudança de gerações), e os outros sete sobre as histórias               

das bordadeiras (Aprendizagem e evolução no bordado, Influência da família, Trabalho,           

Amizade, Bordadeiras e bordadeiros, Autoconhecimento e Solidariedade).  
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2. PROBLEMA DE PESQUISA 

  

A partir da escolha da temática do bordado, o primeiro desafio foi encontrar o material               

teórico sobre o tema. Artigos sobre bordado e a história da técnica no Brasil ajudaram a                

compreender a carga de significados que o bordado possuía anos atrás. A complementação             

veio de textos sobre cultura brasileira, história da arte e criatividade. 

  

Outro desafio foi encontrar personagens que tivessem diferentes histórias e relações com o             

bordado, para representar as distintas faces dessa técnica. As primeiras personagens,           

integrantes do Clube do Bordado, de São Paulo, já estavam decididas desde o início, pois               

inspiraram a ideia do webdocumentário. Depois, procuramos bordadeiras que pudessem          

contar histórias pessoais, de superação e empoderamento por meio  do bordado. 

 

Ao todo, 17 pessoas foram entrevistadas. Uma delas, o Artur Guimarães, foi escolhido para              

representar os homens bordadeiros e trazer para a pauta a mudança do perfil dos praticantes               

de artes manuais. Apesar disso, escolhemos manter o plural feminino durante todo o trabalho,              

visto que a maioria das entrevistadas são mulheres.  

 

A partir da pergunta de pesquisa, "como o bordado é utilizado por suas praticantes no cenário                

urbano brasileiro, Distrito Federal e São Paulo, e quais os novos significados que lhe foram               

adicionados com as mudanças do papel da mulher na sociedade?", o roteiro das entrevistas              

foi montado.  

 

Procuramos incluir diferentes experiências no webdocumentário, a fim de mostrar como o            

artesanato abrange pessoas em situações financeiras e sociais distintas. Além disso, era            

importante criar uma ponte entre o bordado tradicional e o bordado como prática cultural em               

um cenário urbano e mais coletivizado.  
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3. JUSTIFICATIVA 

  

Desde pequena eu sempre tive a habilidade de produzir e inventar coisas. Aliada ao meu lado                

empreendedora, já vendi bijuterias embaixo do bloco, desenhava meus próprios croquis e            

fazia brechós para minhas amigas. Aos 15 anos, comecei a fazer as minhas primeiras aulas de                

costura e foi aí que eu me descobri. A costura faz parte da minha vida e a partir dela eu fui                     

abrindo novas portas. Em 2016, às vésperas de um intercâmbio internacional, eu percebi que              

iria ficar um ou dois semestres sem a minha máquina de costura. Era a hora de eu aprender                  

uma coisa nova, que coubesse dentro de uma mala. E foi aí que eu comecei a bordar. 

  

Conheci um grupo de seis mulheres, o Clube do Bordado, que ensinava as técnicas do               

bordado através de uma plataforma de cursos online. Uma delas sabia bordar, começou a dar               

aulas às outras e aos poucos foram vendendo produtos, ensinando mais pessoas e criando              

uma comunidade de bordadeiras na internet. A prática do bordado me fez conhecer pessoas              

novas, com diversas histórias de como as atividades manuais mudaram suas vidas. Em pleno              

2017, fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que, assim como eu, gostavam de              

sentar e passar horas bordando, ao som de uma música boa, longe do caos e da correria das                  

nossas rotinas. 

  

Quando eu comecei a pensar no tema do meu trabalho final, não demorou muito para eu                

chegar no artesanato. Afinal, é sempre bom a gente estudar uma temática que gosta. E, a                

partir das minhas experiências, de costurar e bordar mesmo sendo considerada nova para isso,              

me mostraram que muitas pessoas não entendem ou, principalmente, não dão o devido valor              

para esse trabalho. 

  

Esse é um projeto pensado em mostrar como o bordado e muitas outras técnicas de arte                

manual ainda estão presentes na vida de muitas pessoas. Como o ato de bordar tem se tornado                 

um meio de relaxamento, uma fuga da rotina. Entre aulas, trabalho, problemas e o fato de que                 

hoje passamos boa parte dos nossos dias sempre conectados, olhando para telas de             

computador e celular, quão importante pode ser uma atividade offline? 
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Meu objetivo com esse webdocumentário é propiciar uma reflexão sobre o modo como as              

pessoas enxergam as artes manuais. Quero mostrar que bordado, além de ser uma prática              

tradicional, realizada por anciãs como forma de criar enxovais e trabalhos caseiros, também             

pode se aliar à tecnologia e se transformar em uma forma de expressão das jovens               

bordadeiras. O que eu trago são mulheres fortes, empreendedoras, que utilizam do bordado             

para sustentar a família, expressar suas opiniões e, principalmente, se divertir.  
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 4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral 

● Registrar a prática do bordado no cenário urbano brasileiro - no Distrito Federal e em               

São Paulo - em um registro feito na segunda década do século XXI. 

  

4.2. Objetivos Específicos 

● Investigar como o bordado ganhou novos significados a partir do empoderamento           

feminino e dos novos papéis da mulher na sociedade. 

● Produzir um webdocumentário que conte as histórias dessas bordadeiras e mantenha           

viva essa forma milenar de artesanato. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1. História do bordado no Brasil 

Em seu contexto histórico, a arte surgiu ainda na Era Paleolítica, quando o ser humano               

trabalhava sua arte de forma simples e natural através de um movimento que ficou conhecido               

posteriormente como Naturalismo. Já no período Neolítico, a humanidade passou a plantar,            

colher e domesticar animais. Essas atividades possibilitaram a construção de armas e objetos             

que facilitaram tarefas cotidianas.  

 

E foi nessa época que o ser humano passou a se preocupar com a beleza dos objetos e não                   

apenas com a utilidade. Criaram-se técnicas de tecer panos, fabricar cerâmica e criar             

esculturas e pinturas.  

 

O trabalho manual tem seus primeiros registros de 12.000 anos. Na Era Neolítica, os              

primeiros homens usavam o princípio da tecelagem entrelaçando pequenos galhos e           

ramos para construir barreiras, escudos e cestas. Os pássaros construindo seus ninhos            

e as aranhas suas teias serviram como fonte de inspiração para o homem que, a partir                

da observação, criou uma técnica semelhante para construir objetos necessários a sua            

sobrevivência. Com o progresso das técnicas de cultivo e com a apropriação dos             

trabalhos manuais os homens primitivos descobriram que as fibras vegetais como o            

linho poderiam ser utilizadas para união de peças, facilitando a construção das roupas             

que eram feitas com peles de animais e, assim, a tecelagem caracterizou-se como             

uma atividade importante para a vida social deste período. (FONSECA; 2015; p. 45) 

 

Essa tecelagem sofreu alterações ao longo dos anos e as técnicas se aprimoraram e se               

aperfeiçoaram. As primeiras vestimentas produzidas eram decoradas com franjas, conchas,          

sementes, pedras coloridas, garras ou dentes de animais. Com o surgimento da agulha, ainda              

no Período Neolítico, se tornou possível costurar pedaços de tecido e formar peças de roupa               

mais elaboradas.  

 

O ponto cruz foi o primeiro ponto de bordado a surgir. Ele é composto por diversos "x" que                  

se transformam em pequenos quadrados, que juntos formam imagens. Com os anos, essa             

técnica foi se aperfeiçoando e, além de ainda utilizarmos o ponto cruz, há dezenas de outros                
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tipos e técnicas pelo Brasil e pelo mundo. O bordado se tornou uma arte utilizada para                

embelezar e dar um novo significado a peças do cotidiano. Enxovais, roupas e adornos              

bordados eram peças de luxo, reservadas para a nobreza e clero, ou para ocasiões especiais               

como casamentos e cerimônias.  

 

Esses objetos ganhavam um significado especial, muitas vezes sagrado, e eram passados de             

geração em geração. Com o passar do tempo, o bordado ganhou novos significados e se               

tornou símbolo de resistência e identidade. De acordo com Techena e Gouveia (2016; p. 6),               

“as formas e o conteúdo das identidades correspondem às táticas para a manutenção da              

cultura e dos desígnios do grupo que reinventam e reapropriam discursos”. 

  

A realidade vivida pelas mulheres brasileiras no século passado não é a mesma de hoje, assim                

como suas culturas, relações sociais e significados. O artesanato varia de acordo com a              

sociedade e a época, gerando diferentes significados para a mesma prática manual. O bordado              

é um exemplo de artesanato que ultrapassa gerações e recebe novas características a partir              

dos novos conceitos aplicados pelas novas praticantes.  

  

Anteriormente, o bordado era visto como uma prática essencialmente feminina e doméstica.            

Na sociedade patriarcal que vivemos no Brasil, as mulheres não tinham voz em casa ou fora                

dela. Subservientes às escolhas dos maridos, sem opções de trabalhar ou contribuir para a              

sociedade, muitas encontravam no trabalho manual uma forma de manter o controle sobre             

suas vidas. Assim, os bordados se tornaram prática comum dentro da burguesia brasileira. 

  

Devido a esse fator, tanto o bordado quanto outras formas de artesanato, como tricô e crochê,                

não ganharam o mesmo significado que outras formas de arte, como pintura e escultura. 

 

Talvez, justamente por serem designados no plano diminutivo, os paninhos tenham           

sido preteridos dos estudos históricos, demarcando o quanto deveriam ser tomados           

como insignificantes documentos materiais. Se fossem identificados como tecidos         

ornamentados, fazendas domésticas ou objetos bordados, em vez de paninhos,          

pudessem ser encarados como uma arte têxtil, atraindo certo interesse estético e            

alçando um lugar de dignidade na história. (MALTA; 2015; p. 10) 
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Assim, o bordado foi excluído de livros de história, de arte ou até mesmo de design. Por                 

serem produzidos por mulheres de camadas altas da sociedade, não foram considerados arte             

nem cultura popular e acabaram negligenciados por ambos. Até mesmo estudos científicos            

nessa temática são difíceis de se encontrar. O histórico do bordado no Brasil vem sendo               

esquecido, por isso a importância de mantermos essa memória viva. 

  

E é a partir do século XIX, que as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, a                  

mudar paradigmas e transformar a sociedade. O empoderamento feminino ressignificou          

temas impostos pela nossa sociedade machista e muitos signos que eram voltados para a              

esfera doméstica, ganharam espaço na esfera pública. De acordo com Gaeta (2002; p. 6), isso               

se fez “pelo emprego feminino nas fábricas, como tecelãs, costureiras, floristas e chapeleiras,             

cujas atividades antes restritas à esfera privada começaram a figurar na esfera pública, nas              

lojas e galerias, nos templos do consumo: o trabalho feminino é positivado e qualificado”.   

5.2. Mulher e o empoderamento feminino 

As mulheres, desde o início da história da humanidade, eram destinadas ao trabalho do lar.               

Nas classes altas da sociedade, isso incluía cuidar da família e das atividades da casa, sendo                

proibidas de trabalhar e serem independentes financeiramente. Nas classes baixas, algumas           

mulheres ainda trabalhavam, mas com empregos vistos como secundários, em que ganhavam            

muito pouco por horas de trabalho exaustivas.  

 

As convenções do início do século, ditavam que o marido era o provedor do lar. A                

mulher não precisava e não deveria ganhar dinheiro. As que ficavam viúvas, ou eram              

de uma elite empobrecida, e precisavam se virar para se sustentar e aos filhos, faziam               

doces por encomendas, arranjo de flores, bordados e crivos, davam aulas de piano             

etc. Mas além de pouco valorizadas, essas atividades eram mal vistas pela sociedade.             

(PROBST; 2017; p. 1) 

 

Toda essa carga negativa imposta aos trabalhos manuais e domésticos se perpetuou por             

muitos anos. Trabalhos tidos como femininos eram vistos como trabalhos de menor            

importância e menor dificuldade. Isso gerou uma desvalorização desse tipo de ofício. Mesmo             

sendo atividades em que levam muito tempo para serem feitas e que demandam uma              

habilidade específica, era cobrado muito pouco pela hora trabalhada. 
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Durante as I e II Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945 respectivamente), os homens             

precisaram ir para os campos de batalha e as mulheres começaram a entrar no mercado de                

trabalho. Ao final das guerras, a quantidade de perdas era grande e muitas mulheres              

conseguiram continuar trabalhando, ou até mesmo foram obrigadas a isso já que precisavam             

continuar com o sustento da família.  

 

"As questões de gênero passam, portanto, a importar, na medida em que a mulher passa a                

freqüentar territórios, antes, integralmente masculinos." (MACHADO; OLIVEIRA;       

WAJNMAN; 2017; p. 8) Porém, a presença feminina no mercado de trabalho não fez com               

que o trabalho realizado por mulheres fosse valorizado.  

 

As diferenças entre salários ainda são grandes e há poucas mulheres em cargos altos de               

chefia. O movimento feminista gerou debates e luta em todo o mundo e isso tem se refletido                 

em várias áreas da sociedade. E o bordado é uma delas.  

 

A nova geração de bordadeiras trouxe o tema do feminismo para dentro dos bordados.              

Imagens e frases com temática da luta pelos direitos iguais estampam bordados ao redor do               

mundo. No Brasil, o mercado do bordado se expandiu, assim como os assuntos estampados              

nos bastidores. Eles tratam de feminismo e sexualidade, sem tirar o espaço dos bordados de               

enxovais de casamento e bebês. Há espaço para todos. 

 

Assim, o bordado deixou de ser uma obrigação ou um pré-requisito para arranjar um bom               

casamento e passou a ser uma escolha. Escolha essa que tem sido feita tanto por mulheres,                

quanto por homens, por adultos ou crianças. As artes manuais têm ganhado novos adeptos              

que estão ajudando a quebrar barreiras e a mostrar que o bordado pode ser praticado por                

qualquer um.  

5.3. Trabalhos manuais como arte, terapia e expressão  

As artes manuais ganharam novos significados e deixaram de ser apenas uma forma de              

embelezar objetos. Hoje, o artesanato é considerado uma forma de trabalho, está presente nas              

artes e pode até ser usado nas terapias contra traumas, estresse e depressão. 
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De acordo com Fonseca (2015; p. 52), a arteterapia é "uma atividade terapêutica que atua na                

prevenção, recuperação e manutenção da saúde psíquica do indivíduo por mediar, através da             

utilização de diferentes técnicas artísticas, a comunicação do indivíduo consigo mesmo". Esse            

é um recurso muito eficaz que facilita a expressão de emoções e de sentimentos que fazem                

parte do inconsciente.  

 

O bordado, assim como outros processos que envolvem linhas, agulhas e trabalhos manuais,             

estão no campo das atividades prazerosas que auxiliam no tratamento de doenças. Isso ocorre              

porque o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor responsável por criar uma sensação            

de prazer e satisfação.  

 

A área do seu cérebro responsável pela recompensa libera um neurotransmissor           

chamado dopamina quando você faz algo prazeroso. Cientistas acreditam que a           

dopamina foi originalmente criada para nos fazer repetir atividades que podem ajudar            

na sobrevivência da espécie, como comer e se reproduzir. Ao longo do tempo, nós              

evoluímos de modo que o nosso cérebro possa liberar dopamina enquanto estamos            

colorindo vidros ou decorando bolos. (WILSON; 2017) 
 

Além do prazer gerado pela dopamina, o artesanato é uma ótima forma de ocupar o tempo                

ocioso e promover uma socialização. De acordo com Guedes, Guedes e Almeida (2017; p.              

731), "a arte permite ao ser humano a liberação de seus sentimentos e emoções, aumentando               

a qualidade afetiva das relações interpessoais, pela melhora da comunicação, fortalecimento           

da autoimagem e redescoberta de potenciais criativos". 

 

As autoras produziram uma pesquisa sobre a autoimagem de idosos. De acordo com as              

pesquisadoras, a perda de parentes e amigos somada ao tempo livre da aposentadoria trazem              

sentimentos negativos que podem se transformar em problemas como depressão e solidão. A             

arte ajuda nesse processo, já que além de ocupar o tempo e ajudar na socialização, como já                 

fora citado, mantém as experimentações criativas e expressivas vivas.  

 

A criação de um trabalho garante a autoestima e a autoconfiança. Reforçando o ego,              

a arteterapia direciona a subjetividade, tornando-se cada vez mais estruturada no           
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percurso de sua autonomia ou autoria de pensamento. Favorecendo a relação com o             

outro, o indivíduo tem a possibilidade de se sentir incluído ou fazer parte de um               

grupo, desenvolvendo sentimentos de companheirismo, satisfação, identificação,       

semelhança, apoio, proteção e ajuda. (GUEDES, GUEDES, ALMEIDA; 2017; p.          

739) 

 

E a arteterapia está presente, não só no tratamento de idosos, mas em tratamentos de doenças                

psiquiátricas. Um exemplo é o artista mineiro Arthur Bispo do Rosário. Após perder sua              

carreira na Marinha e outros empregos devido ao temperamento forte e ameaças, Bispo tem              

seu primeiro surto em 1938 e é diagnosticado como portador de esquizofrenia paranóide.  

 

Na sua história, disponibilizada pelo museu que recebe seu nome, Bispo do Rosário fugiu de               

diversas clínicas até que, no início dos anos 1960, emprega-se na clínica pediátrica AMIU, no               

Rio de Janeiro. Nos porões da clínica, ele se dedica intensamente à produção de seus objetos                

e nos seus bordados. Seu trabalho já esteve presente em dezenas de exposições e curadorias e                

sua obra mais famosa é "Manto de Apresentação", um manto todo bordado em que ele usaria                

no dia de seu juízo final.  

 

A ideia de dar novos significados ao bordado, uma prática tradicional e milenar, não é               

recente. Além do Bispo do Rosário, outros artistas já utilizaram a prática em suas obras.               

Violeta Parra, cantora e compositora chilena, era uma entusiasta da arte folclórica e popular              

do Chile.  

 

A cantora adoeceu e ficou acamada durante vários meses, quando desenvolveu seu talento             

como arpillerista. Arpillera é um técnica de bordado chileno em que toda a costura é feita à                 

mão, com fios de lã e crochê, em suportes de aniagem, pano rústico proveniente de sacos de                 

farinha ou batata.  

 

Em 1964, Violeta se tornou a primeira artista latinoamericana a ter uma exposição individual              

no Museu do Louvre, em Paris. Essa exposição reunia pinturas, óleos, arpilleras e esculturas              

em arame. A artista também fundou o Museu Nacional de Arte Folclórica Chilena.  
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Há vários exemplos de mistura de arte e práticas tradicionais de artesanato. Di Cavalcanti por               

exemplo, artista carioca famoso por suas pinturas modernistas, também criava peças de            

tapeçaria. O tapete "Músicos" foi criado para o Palácio da Alvorada em Brasília, a pedido de                

Oscar Niemeyer.  

5.4. Webdocumentário 

Quando se trata de um webdocumentário, ultrapassa-se o objetivo de documentar e relatar              

temáticas sobre o mundo e passa-se a incorporar elementos da narrativa pertencentes ao meio              

digital como interatividade, hipertextualidade, convergência e memória. Segundo Spinelli         

(2013; p. 171), "o termo webdocumentário retrata o tratamento criativo de experiências            

documentárias na web, representadas por projetos multimídias, interativos e não lineares que            

utilizam os recursos digitais e priorizam a produção audiovisual documentária na sua            

constituição".  

 

De acordo com Bauer (2010), um webdocumentário "reúne informações em diferentes           

formatos – textos, áudios, vídeos, fotos, ilustrações e animações – a respeito de um tema               

específico, permitindo ao espectador o controle na navegação, a interação e a participação". A              

partir desses conceitos, foi pensado um site que abrangesse todos esses formatos.  

 

Procuramos fazer uso dos recursos multimídia para oferecer uma experiência diferente para            

quem assiste. Esse tipo de produção oferece novas maneiras de contar histórias e permite que               

as espectadoras possam interferir na ordem dos temas e escolher o que mais lhe tem interesse.  

 

Alguns webdocumentários se comportam como um documentário linear, mas         

apresentam uma ferramenta junto ao player do vídeo que mostra os subtemas            

abordados, possibilitando ao receptor executar saltos na narrativa e ir diretamente aos            

pontos que mais lhe interessam, ou mesmo apresentam ícones de interatividade           

durante a apresentação do vídeo, que correspondem a links para outras mídias e             

conteúdos. (SPINELLI; 2013; p 174) 
 

Ainda de acordo com Bauer (2010), um webdocumentário deve ter um projeto visual             

exclusivo. "Usa uma interface própria como parte da criação de sua identidade. Também             

costuma ter uma ideia narrativa e um roteiro concebidos especificamente para cada tema." O              
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site foi pensado em trazer a temática do bordado em toda sua estrutura. Bordados e materiais                

usados na prática se tornaram plano de fundo para ajudar na interpretação das histórias.  

 

Outro tópico importante a comentar é o resgate da memória. A essência desse             

webdocumentário é mostrar como o bordado permanece vivo através dessas pessoas. Como            

elas de alguma forma aprenderam essa técnica, se identificaram, e fizeram dela uma parte de               

suas vidas e de suas histórias.  

 

[...] é importante nos atentarmos para o que isto representa para o gênero, no tocante               

ao surgimento de novas linguagens, técnicas e, principalmente, ao compromisso          

éticosocial destas realizações, já que o cineasta lida com atores sociais, sujeitos que             

de uma forma ou de outra abrem ou escancaram suas intimidades, suas experiências,             

não apenas diante de um "olhar" objetivo da câmera, mas submete-as a um "olhar"              

subjetivo, que denota a presença de um outro sujeito, o que proporcionou aquele             

encontro. (TOMAIM; 2009; p. 54) 

 

Com isso, buscamos unir essas bordadeiras como uma forma de, através das memórias de              

suas experiências e vivências, manter a memória do bordado. Essa coletividade gera uma             

imensa quantidade de relatos e indagações sobre a prática já que "[...] há tantas memórias               

quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada, coletiva, plural e              

individualizada" (NORA; 1993; p. 9).  
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6. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

A elaboração deste trabalho contou com três etapas: Etapa 1, a pré-produção (leitura do              

referencial teórico e primeiro contato com as personagens), Etapa 2, produção (gravações das             

entrevistas) e Etapa 3, pós-produção (edição e finalização do webdocumentário).  

6.1. Etapa 1: Pré-produção 
Desde o início da definição do projeto final, a escolha pelo webdocumentário já havia sido               

feita. A partir das leituras sobre as novas tendências na área, chegamos à conclusão de não                

criar um webdocumentário contínuo, e sim uma série de vídeos menores que seriam             

hospedados em um site. Assim, as espectadoras podem escolher quais tópicos mais lhe             

interessam e quais vídeos querem assistir primeiro.  

 

A princípio, dividimos o documentário em duas partes. Na primeira, as entrevistadas            

discutiriam sobre temas relacionados ao bordado, como o valor do artesanato e feminismo.             

Depois, queríamos contar a história de cada uma delas e como o bordado interferia em suas                

vidas. Como o número de entrevistadas aumentou bastante, visto que nos coletivos a             

quantidade de bordadeiras que deram entrevista foi grande, dividimos a segunda parte em             

temas em comum conforme eu fui fazendo as entrevistas.  

 

Quando conheci melhor os coletivos, percebi que a própria história de surgimento e união              

dessas mulheres já davam histórias muito ricas. São três organizações que têm propósitos             

diferentes de utilização do bordado, mas com narrativas que valem a pena serem contadas.              

Foi então que eu decidi contar um pouco dessas histórias e propiciar o contato a interessadas                

nesse trabalho. 

 

Com essas mudanças e a adição de um making off e agradecimentos, o website ficou dividido                

em cinco partes que serão explicadas mais à frente na Produção: Início; Temas; Histórias com               

o bordado; Conheça os coletivos; e Bastidores.  

 

A partir da estruturação do site, elaboramos um pré-roteiro para as entrevistas. Esse roteiro              

continha perguntas sobre os principais temas estabelecidos. Algumas perguntas foram          
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realizadas em todas as entrevistas. A principal delas, usada para apresentar as entrevistadas             

no início do site, "O que o bordado representa para você?", foi feita ao final de todas as                  

entrevistas seguida do questionamento "O que você diria para alguém que assistiu o             

webdocumentário e se interessou pelo bordado?".  

 

Algumas das perguntas foram deixadas em aberto. De acordo com as histórias que as              

entrevistadas contavam sobre como o bordado entrou em suas vidas e da importância da              

prática, foram feitas perguntas que pudessem ser relacionadas aos tópicos principais           

(Coletividade, Feminismo e empoderamento das mulheres, Tempo, Valor do artesanato,          

Terapia e tratamento e Mudança de gerações). O tema Bordado foi um compilado feito              

posteriormente para que as espectadoras que não conhecem a prática pudessem entender            

melhor a técnica antes de aprofundar-se nos tópicos de discussão.  

 

Já nos temas da segunda parte - Histórias com o bordado, foram usadas partes das entrevistas                

em que elas falavam sobre o bordado de modo geral, da história que elas tiveram, de como o                  

bordado influenciou em suas vidas e indagações sobre a prática. Não foram feitas perguntas              

específicas sobre esses tópicos e o roteiro de cada vídeo foi produzido posteriormente, após              

reassistir as entrevistas e analisar quais partes eram importantes e que alimentavam boas             

histórias.  

6.1.1. Contato com as personagens  

O contato com as personagens se iniciou quando a ideia surgiu ainda na disciplina de Pré                

Projeto em julho de 2017. Após participar de um curso com o Clube do Bordado, conheci as                 

integrantes Vanessa Israel e Renata Dania. Elas disseram que todas as integrantes estariam             

dispostas a participar do webdocumentário e, coincidentemente, foram a Vanessa e a Renata             

que vieram novamente para dar cursos em setembro e participaram da entrevista.  

 

Ainda nesse curso de bordado, conheci várias bordadeiras de Brasília e nós formamos um              

grupo online para manter o contato e trocar experiências. A primeira ação foi mandar uma               

mensagem a elas e perguntar se aceitariam participar do projeto. Tive oito respostas e deixei               

avisado que entraria em contato posteriormente para agendar as entrevistas que iriam ocorrer             

nos meses de setembro e outubro.  
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Apesar de ter encontrado várias mulheres dispostas a participar, ainda queria encontrar outro             

grupos de bordado, com propósitos diferentes. Em setembro, fazendo imagens de apoio em             

uma das aulas do Clube do Bordado, uma das alunas me falou do Apoena. Em uma visita à                  

loja delas em um shopping de Brasília, conheci a Kátia Ferreira, responsável pelo coletivo,              

que aceitou participar do webdocumentário. Ela me convidou para um workshop de bordado             

que elas dariam em alguns dias e foi lá que eu conheci a Lydia Garcia , uma das fundadoras                   

do Bordelando. 

 

Mais duas pessoas me foram indicadas. A bordadeira Rachel Potira foi lembrada por uma das               

minhas entrevistadas devido aos encontros de bordado gratuito que ela organiza todas as             

quartas-feiras em sua casa para quem já sabe bordar ou quer aprender. E o contato com o                 

Artur Guimarães surgiu em uma conversa com um primo quando disse que ainda não tinha               

encontrado nenhum homem que bordava. Os dois completaram os entrevistados que não            

participavam de nenhum coletivo.  

 

Com esses contatos, as entrevistas foram marcadas. Durante as visitas às reuniões dos grupos,              

conhecemos outras mulheres que se interessaram pelo projeto e vieram nos contar suas             

histórias.  Ao todo, ouvimos as histórias de quinze bordadeiras.  

 

Apoena 

 

Apoena é uma organização que ensina bordado a mulheres para que elas possam garantir uma               

independência financeira. Localizada no Recanto das Emas, região administrativa do Distrito           

Federal, elas ofereciam aulas no período contrário ao escolar para crianças, com o único              

quesito de que as mães deveriam comparecer às aulas de bordado ao mesmo tempo. Com o                

avanço na técnica, essas mulheres poderiam vender suas horas de trabalho para a             

organização, que vendia os produtos produzidos e revertia o lucro para as aulas e outros               

projetos para as famílias. Atualmente, elas possuem uma loja no terceiro piso do Pátio Brasil,               

shopping de Brasília, para vender os produtos e estão terminando a construção de uma nova               

escola para continuar com as atividades extra classe para as crianças. Elas podem ser              
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encontradas nas redes sociais (https://www.facebook.com/ApoenaFashion/ e      

https://www.instagram.com/apoenakatia/).  

 

Bordelando 

 

Grupo de mulheres brasilienses que, ao se aposentarem, decidiram ampliar os encontros que             

faziam nos aniversários e passaram a se reunir semanalmente. Os encontros, regados de             

lanches, conversas e bordados em chita, resultaram em uma colcha que foi sorteada entre as               

amigas. O trabalho foi tão bem feito que todas queriam uma colcha e elas continuaram os                

trabalhos. Quando já tinham muito material pronto, resolveram fazer uma exposição com            

uma oficina de bordado. Depois, chamaram as mulheres que participaram da oficina para se              

juntar ao grupo. Hoje, elas somam mais de 80 bordadeiras e três exposições. O grupo pode                

ser encontrado através do blog (http://bordelandobsb.blogspot.com.br/).  

  

Clube do Bordado 

 

É um coletivo formado por seis amigas de São Paulo que se reuniram para aprender a bordar.                 

Elas todas gostaram do bordado livre e passaram a produzir bordados com temas             

contemporâneos. Ao saber de uma feira erótica, resolveram participar produzindo bordados           

em bastidores. Aos poucos foram ficando conhecidas, passaram a ensinar outras mulheres e             

criaram uma comunidade online de bordado. Com mais de 78 mil seguidores no Instagram              

(https://www.instagram.com/clubedobordado), mais de 30 mil curtidas no Facebook        

(https://www.facebook.com/clubedobordado), elas ensinam bordado online através do       

YouTube (https://www.youtube.com/clubedobordado) e presencialmente, participam de      

vários projetos e ultimamente abriram uma loja online (http://www.oclubedobordado.com/).  

6.1.2. Decisões eletrônicas e gráficas sobre o website 

Com o projeto em mente, começamos a tomar algumas decisões sobre a forma em que               

iríamos apresentar todo esse material. Fizemos os primeiros rabiscos do site e decidimos a              

plataforma a ser usada. Foi aí que pensamos que essa poderia ser uma ótima forma de mostrar                 

para o espectador sobre a forma, textura e cores do bordado. Então tomamos a decisão de                

bordar todos os ícones e ilustrações do site. Cada página possui um ícone e cada tópico                
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principal uma ilustração. Ao todo foram 19 bordados, que foram fotografados e adicionados             

ao website.  

 

Além disso, pensando na música que seria utilizada, optamos por usar uma trilha sonora feita               

especialmente para esse documentário. O músico, Rodrigo Zolet, compôs e gravou sete            

trilhas no Estúdio Durand, em Brasília, DF. O contato foi facilitado por ele ser meu primo e                 

ter aceitado participar do projeto e pelo George Durand, dono do estúdio de gravação ser um                

amigo da minha família. Coincidentemente, eu optei por dividir as entrevistas em sete tópicos              

nas duas partes principais do website, que combinaram perfeitamente.  

6.1.3. Equipe 

Inicialmente, a equipe era formada por mim, Bruna Rocha, que fiquei responsável pela             

direção, argumento, roteiro e edição do webdocumentário, além da produção do website e             

dos bordados que serviram de ilustração, e pela minha orientadora, a professora Dione             

Moura, que ajudou nas tomadas de decisão e revisão do trabalho.  

 

O resto da equipe foi se formando a partir das necessidades que foram surgindo. Primeiro,               

contratei como câmera o cineasta Bernardo Paixão, meu amigo, que me acompanhou em             

quase todas as entrevistas e me deu total apoio em todas as questões ligadas às filmagens. Em                 

duas delas, na da Rachel Potira e em uma das visitas ao Bordelando, ele não pode comparecer                 

e eu contratei o câmera Luís Adriano Salimon, por indicação do Bernardo.  

 

Em relação a sonoplastia, a composição e gravação da trilha sonora foi realizada pelo              

músico Rodrigo Zolet e a edição foi feita pelo George Durand, que cedeu o Estúdio Durand,                

em Brasília, para a gravação. A marca, logo e nome foram criados pelo Cacá Soares e as                 

fotografias dos bordados foram realizadas pela Luara Baggi.  

6.2. Etapa 2: Produção 

6.2.1. Entrevistas 

As entrevistas começaram no início de setembro de 2017. Duas integrantes do Clube do              

Bordado, de São Paulo, Vanessa Israel e Renata Dania, vieram à Brasília para dar alguns               
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cursos. Aproveitei a oportunidade e a entrevista com as duas ocorreu em uma folga entre uma                

aula e outra.  

 

Tanto o Bordelando quanto a Apoena, têm encontros semanais aqui no DF então combinamos              

de comparecer às reuniões e filmar de lá. O maior obstáculo foi com as bordadeiras de                

Brasília que contaram suas histórias pessoais, que tiveram que ser filmadas individualmente.            

Choque de horários e imprevistos fizeram com que entrássemos no mês de outubro com              

atraso no cronograma.  

 

Após uma reavaliação do tempo que eu tinha disponível e do material que eu já tinha                

coletado, optamos por reduzir o número de bordadeiras entrevistadas. Ao final, entrevistamos            

quatro: Rachel Potira, artesã e empreendedora que realiza encontros de bordado semanais e             

gratuitos para pessoas que desejam aprender a técnica; Fernanda Vallú, artesã e professora de              

artesanato; Amanda Ourofino, artesã e empreendedora; e Artur Guimarães, um homem           

bordadeiro.  

6.2.2. Estrutura do site do webdocumentário 

Como dito anteriormente, o website ficou dividido em cinco partes principais (Início, Temas,             

Histórias com o bordado, Conheça os coletivos e Bastidores). Essa divisão e os tópicos              

escolhidos em cada uma delas foram decididos durante a produção. De acordo com que as               

entrevistas foram feitas, os tópicos de conversa em comum foram se formando e o roteiro do                

documentário se formando. A explicação das escolhas está descrita a seguir:  

 

Início 

 

Na página inicial do site, o público terá acesso a algumas informações do webdocumentário,              

como vinheta com o nome, logo e um breve resumo do trabalho. Depois, as entrevistadas               

foram apresentadas em vídeos curtos, de no máximo um minuto, respondendo a pergunta: “O              

que o bordado significa para você?”.  

 

Tópicos abordados 
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A segunda etapa é formada pelos temas de discussão sobre a prática do bordado. Aqui, o                

espectador poderá escolher entre os sete tópicos principais de discussão:  

1. Bordado: para as espectadoras que não conhecem as diferentes formas de artesanato,            

há um breve resumo do que é a prática e como é feita.  

2. Coletividade: como os grupos de bordado cresceram e o que eles representam na vida              

das mulheres que frequentam esses encontros.  

3. Feminismo e o empoderamento das mulheres: mulheres que utilizam o bordado para            

se fortalecer e se unir, além de retratar a luta pelos direitos iguais através das imagens                

dos bordados.  

4. Tempo: questionamentos sobre o tempo que se leva para fazer um bordado e como              

desacelerar pode trazer benefícios para a mente e para o corpo.  

5. Valor do artesanato: como as artesãs enxergam a valorização dos trabalhos, elas            

acreditam que o devido preço e importância estão sendo considerados pelos seus            

clientes?  

6. Terapia e tratamento: de que forma o bordado interfere no tratamento contra traumas e              

como ele pode se tornar um aliado contra o estresse e a depressão.  

7. Mudança de gerações: quais são as diferenças e semelhanças entre as bordadeiras            

tradicionais e as mais novas e como essas mudanças interferiram na prática do             

bordado?  

 

Histórias com o bordado 

 

Nessa terceira página do website, entramos um pouco mais nas histórias das bordadeiras. Elas              

tratam de sete assuntos principais:  

1. Aprendizagem e evolução no bordado: de que maneira o bordado entrou nas vidas das              

entrevistadas e como elas evoluíram na prática.  

2. Influência da família: presença da família na vida dessas pessoas e como os parentes              

podem influenciar nesse processo, positiva e negativamente.  

3. Trabalho: bordado como uma forma de ganhar dinheiro e sustentar suas famílias.  

4. Amizade: a presença nos encontros faz com que muitas bordadeiras criem laços de             

amizade e transformem os encontros em algo maior e muito significativo.  

5. Bordadeiras e bordadeiros: o perfil dos novos praticantes  
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6. Autoconhecimento: o bordado pode ser uma forma de meditação, que leva a uma             

reflexão sobre a vida e a uma descoberta pessoal.  

7. Solidariedade: os coletivos têm a vontade de fazer pelo outro como uma característica             

em comum e muitas usam os encontros e os bordados para ajudar o próximo.  

 

Conheça os coletivos 

 

Nessa etapa são apresentados os coletivos que foram entrevistados: Apoena, Bordelando e            

Clube do Bordado. As histórias dos grupos, como surgiram e importância. Outras            

informações como contato, website e redes sociais dos grupos também são informados nesta             

etapa.  

 

Bastidores 

 

Última página com os bastidores da produção do webdocumentário. Um making off com             

cenas das gravações, da edição e das outras etapas é apresentado para os espectadores.              

Achamos importante mostrar o trabalho investido nesse projeto, tanto para os que estiverem             

interessados no assunto como para estudantes que pretendam seguir os mesmos passos no             

trabalho final.  

 

Ainda nessa parte, há um agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram nesse processo.               

Esse é um projeto grande e eu não poderia ter feito sozinha. É nesse espaço que agradeço a                  

todos os integrantes da equipe, minhas entrevistadas e todos que ajudaram direta e             

indiretamente.  

 

Como sugestão da orientadora, algumas partes do trabalho escrito foram adicionadas à essa             

etapa do website, assim como o link para o trabalho escrito, para os interessados em saber                

como as tomadas de decisão foram realizadas, quais foram as etapas do processo de produção               

e a base teórica utilizada.  
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6.2.3. Outros recursos 

Ao me aprofundar na história da Apoena, do Recanto das Emas, descobrimos outro projeto              

que elas participam. Algumas professoras ensinam bordado para mulheres que sofreram           

violência doméstica e precisam morar em um abrigo porque correm risco de vida. Segundo              

Kátia Ferreira, o objetivo das aulas é ensiná-las a fazer um autorretrato. Com isso, elas               

pretendem, além de ensinar a técnica, melhorar a auto estima e o processo de cura dos maus                 

tratos sofridos por essas mulheres.  

 

O interesse por esse projeto era grande. Tentamos agendar uma entrevista com mulheres que              

estão morando no Abrigo, ou com as que moraram lá e hoje fazem parte da Apoena. Porém,                 

esse contato não foi possível. O acesso ao Abrigo é bastante complicado pois a segurança               

delas depende do sigilo do local, já que sofrem ameaças dos ex-parceiros depois que              

decidiram dar fim aos relacionamentos.  

 

O que conseguimos foi o histórico de algumas mulheres e as imagens de autorretratos.              

Gostaríamos de passar a importância desse projeto. Através do bordado, elas encontram uma             

forma de superar os traumas e problemas que sofreram durante a vida e acabam por encontrar                

uma maneira de ganhar dinheiro e ajudar suas famílias financeiramente.  

 

A partir dessas informações cedidas, decidimos por fazer uma pequena galeria com quatro             

autorretratos bordados por essas mulheres. Na descrição de cada imagem, uma história,            

escrita por mim, inspirada nesses históricos e nas histórias que conhecemos quando entramos             

em contato com as bordadeiras da Apoena.  

6.3. Etapa 3: Pós-produção 

6.3.1. Edição dos vídeos 

A pós-produção começou antes mesmo das gravações terminarem. A partir do pré-roteiro e             

do material que foi sendo coletado, a decupagem das entrevistas foi sendo feita. A edição foi                

feita por mim com o programa Adobe Premiere. Analisando o que foi dito pelas entrevistadas               

sobre cada tema, os tópicos do site sofreram algumas alterações.  
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À princípio, havia um tópico chamado "Tempo, terapia e tratamento". Como muitas            

entrevistadas deram ênfase ao tempo das artes manuais e de como isso interferiu no modo               

como elas pensam e veem a vida e, em contrapartida, havia muitos casos de mulheres que                

usaram o bordado para superar traumas, foi decidido dividir esse tópico em dois (Tempo e               

Terapia e tratamento).  

 

Como já foi citado, o tópico Bordado surgiu após perceber que muitas espectadoras podem              

não ter uma ideia definida do que é o bordado e que podem haver dúvidas em relação ao                  

bordado e outras artes manuais, como tricô e crochê, para pessoas que não praticam o               

artesanato.  

 

A sessão Mudança de gerações também foi acrescentada posteriormente. Percebemos que           

havia questões curiosas entre as entrevistadas de gerações diferentes. Algumas delas           

mostravam o mesmo pensamento, enquanto outros relatos mostravam nitidamente que alguns           

pontos mudaram com o passar dos anos. Achamos esse tópico essencial na discussão sobre as               

mudanças que o bordado sofreu com a transformação do papel da mulher. Nos tópicos              

Coletividade, Feminismo e o empoderamento das mulheres e Valor do artesanato não houve             

alterações. 

 

Inicialmente, na terceira parte do website - Histórias com o bordado, as sessões seriam              

divididas conforme o número de entrevistadas e, em cada vídeo, a espectadora teria acesso à               

história dessa bordadeira. Porém, o número de entrevistas cresceu e manter esse formato             

ficaria cansativo e muito extenso.  

 

Como alguns assuntos eram recorrentes em muitas entrevistas, decidimos por usar uma            

divisão em tópicos de discussão. A partir dessa ideia, dividimos as entrevistas nos sete              

tópicos já explicados anteriormente (Aprendizagem e evolução no bordado, Influência da           

família, Trabalho, Amizade, Bordadeiras e bordadeiros, Autoconhecimento e Solidariedade).         

Dessa forma, o conteúdo foi diminuído sem perder a essência das entrevistas. Uma             

bordadeira pode completar a ideia da anterior, ou mesmo discordar e mostrar um outro ponto               

de vista.  
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6.3.2. Produção do website e perfis nas mídias digitais 

O layout do website também foi criado por mim através da plataforma de criação de websites                

Wix. Durante a pré-produção eu criei um esboço do template, primeiro no papel depois              

virtualmente. Esse teste serviu para fazer testes de ideias que eu tinha e para que eu pudesse                 

explicar o projeto para a minha equipe de forma mais fácil. Depois, foi só alterar os vídeos,                 

textos e ícones dentro do layout já pronto.  

 

Também foram abertas contas em duas mídias digitais. Primeiro no YouTube, para inserir             

todos os vídeos, que foram adicionados no site por meio de um link da plataforma. Assim, o                 

website não ficou pesado e os vídeos podem ser carregados mais rapidamente. Depois foi              

criada uma página do Facebook para divulgação do webdocumentário e interação com o             

público.  

6.3.2.1. Nome, marca e vinheta 

O nome e a marca do webdocumentário foram criadas pelo ilustrador Cacá Soares. Por ser               

meu pai, o serviço não foi cobrado e ele soube captar bem a essência do projeto através do                  

convívio direto comigo. O nome surgiu depois de histórias que contei a ele, sobre esses               

grupos que utilizavam do bordado para se ajudar e se fortalecer. O lema das mulheres do                

Bordelando é "Nós não bordamos para nós, bordamos para o outro".  

 

A partir dessa premissa, o nome Amor Dado surgiu. Ele representa todo esse amor e               

solidariedade que estão ligados ao bordado por meio dessas pessoas. Um amor dado é              

oferecido sem cobrar nada de volta, você dá sem precisar receber. Na vinheta que é               

apresentada no início do site, a palavra "bordado" se divide dando lugar às palavras "amor" e                

"dado".  

 

A marca é composta por um bastidor, suporte utilizado pelas bordadeiras para deixar o tecido               

esticado durantes os bordados. Ele foi representado em forma de coração, que simboliza esse              

amor e paixão pela prática.  
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6.3.2.2. Ícones 

Como já mencionado na pré-produção, resolvemos utilizar a plataforma do website para            

mostrar o bordado, suas cores e texturas, para espectadoras que não estão familiarizadas com              

a prática. Desenvolvi todos os ícones do website e bordei todos eles durante a outras etapas                

do projeto. 

 

Ao todo foram 19 bordados. Cinco deles simbolizam as páginas do site: Início (marca),              

Temas (bastidor com um tique verde), Histórias com o bordado (bastidor em forma de balão               

de fala), Conheça os coletivos (punho de luta segurando linhas de meada) e Bastidores              

(câmera filmadora).  

 

Nove bordados foram produzidos para representar os sete tópicos principais: Bordado           

(tesoura de garça), Coletividade (ícone que representa a mulher), Feminismo e           

empoderamento das mulheres (símbolo de gênero feminino), Tempo (relógio), Valor do           

artesanato (cifrão), Terapia e tratamento (coração costurado) e Mudança de gerações           

(representada por três bordados - lagarta, casulo e borboleta).  

 

Alguns detalhes também foram bordados como as linhas de divisão do início e o símbolo da                

sessão "Mais sobre...", que será explicada em breve. Na página Histórias com o bordado, a               

ilustração foi feita com fotos de materiais utilizados no bordado (tesouras, linhas de meada,              

agulhas, bastidores, entre outros). Todas as fotos foram realizadas pela fotógrafa Luara            

Baggi.  

6.3.2.3. Sonografia 

A sonografia do webdocumentário é composta por sete trilhas: Brasília, São Paulo, Bordado,             

Artesanato, Baiãozinho, Acordes Furiosos e Feminismo. As músicas foram compostas pelo           

músico Rodrigo Zolet e inspiradas nos temas apresentados. A intensidade das trilhas varia             

para representar os diferentes momentos das entrevistas, alguns mais alegres, outros mais            

intensos.  
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As sete faixas estão presentes nas aberturas dos vídeos dos Temas e se repetem nas aberturas                

das Histórias com o bordado e no making off. A trilha Baiãozinho também foi utilizada na                

vinheta.  

6.3.2.4. Busca pela interatividade 

Questionada pela minha orientadora sobre a interatividade dentro do webdocumentário, nós           

chegamos à conclusão que o website precisava explorar outros suportes que não fossem do              

audiovisual. Então, além da galeria de fotos dos autorretratos com as histórias escritas das              

bordadeiras que frequentaram o Abrigo, era preciso criar mais algum tipo de informação             

extra para as espectadoras.  

 

Chegamos então à ideia do "Mais sobre...", um box após os vídeos da segunda página do                

website - Temas, disponibilizando outros materiais para quem quiser se aprofundar naquele            

assunto específico. "Para unir várias mídias de maneira coerente, os links precisam ser             

pensados como um componente fundamental do desenvolvimento de um roteiro que necessita            

de um sistema cognitivo de ligação entre blocos de conteúdo representados por diversas             

mídias." (Spinelli; 2013; p. 179) 

 

Essas informações adicionais estão disponíveis no formato de outros vídeos, galeria de fotos             

e matérias de portais de notícia ou blogs. Também estão disponíveis links para conhecer              

outros coletivos e projetos através de sites e redes sociais, além de recursos como música e                

poema.  

 

Ainda assim, não foi possível criar uma interatividade em que a espectadora possa produzir              

conteúdos para integrar o webdocumentário, ou criar uma forma de diálogo entre as             

espectadoras. As únicas formas de contato são as curtidas nos vídeos e imagens do website e                

as interações na página do Facebook (www.facebook.com/amordadowebdoc) e no canal do           

YouTube (www.youtube.com/channel/UClB9MtIESaomgSjCuC3VBMA/featured), em que é     

possível curtir, comentar e compartilhar as postagens.  
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8. ORÇAMENTO  

 

Valor gasto para a produção desse webdocumentário:  

● Diária do câmera: R$400 

● Diária do câmera reserva: R$100 

● Total: R$500  

 

Valor estimado pelos trabalhos oferecidos: 

● Elaboração da marca e do nome: R$2.800 

● Composição e produção da trilha sonora: R$2.205 

● Aluguel do estúdio de gravação da trilha sonora: R$800 

● Sessão de fotos dos bordados: R$500 

● Total: R$6.305 

  

 

9. CRONOGRAMA  

  

JUNHO 2017 JULHO 2017 AGOSTO 2017 SETEMBRO 2017 

Elaboração do 

pré-projeto, as 

primeiras ideias e 

início da leitura do 

referencial teórico 

Leitura do 

referencial teórico, 

primeiro contato 

com as entrevistadas 

e início da produção 

escrita 

Continuação das 

leituras do 

referencial teórico e 

da escrita do projeto 

com orientação da 

professora Dione 

Moura 

Organização da 

equipe, reserva e/ou 

compra de 

equipamentos e 

produção das 

filmagens 
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OUTUBRO 2017 NOVEMBRO 2017 DEZEMBRO 2017 

Término das filmagens, 

análise do material coletado 

e início da edição do 

documentário 

Finalização dos vídeos, 

criação de canal no 

YouTube, site ou qualquer 

outra plataforma de exibição 

do documentário, e entrega 

do trabalho escrito 

Publicação do site e 

apresentação para a banca 

avaliadora 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O projeto chegou a três principais resultados de pesquisa. O primeiro é que o bordado, nos                

grupos de praticantes, embora mantenha características tradicionais, transformou-se tanto em          

uma forma de arteterapia, quanto de expressão de pautas do movimento feminista e de outras               

temáticas sociais. A partir das entrevistas, percebemos que as praticantes têm sim            

ressignificado essa prática e modernizado os temas dos bordados.  

 

O segundo resultado é de que o bordado se tornou mais coletivizado e que a prática passou a                  

ser realizada em espaços coletivos urbanos. Diferente do bordado tradicional que as reuniões             

eram feitas em casas por mais que já fosse praticado por grupos de mulheres, as praticantes                

têm saído cada vez mais e se reunido em espaços coletivos.  

 

E por fim, o terceiro resultado observado foi de que as praticantes incluíram as mídias digitais                

no processo de aprendizagem, difusão dos produtos e das pautas, e comercialização e             

permuta. A quantidade de aulas online e canais do YouTube que ensinam artesanato             

aumentou e esse conhecimento tem alcançado cada vez mais um número maior de pessoas.              

Além disso, os e-commerces (venda através de websites) também têm aumentado e a venda              

de artesanatos através da internet aumentou com eles.  

 

Claramente, esse é apenas um recorte de todo o âmbito em que as práticas manuais estão                

inseridas. Devido ao tempo disponível para a realização do projeto, fizemos um recorte que              

inclui algumas bordadeiras do Distrito Federal e de São Paulo.  

 

O número de pessoas que praticam artesanato no Brasil é enorme e ainda há muito a ser                 

explorado. De acordo com o Sebrae , o bordado está presente em 75,4% dos municípios              1

brasileiros, se tornando a atividade artesanal mais presente no país. Há produções fora do              

circuito urbano, como o uso de bordado em cooperativas de agricultura e as rendeiras de bilro                

1 Pesquisa "Perfil dos Municípios Brasileiros - Cultura 2006" publicada pelo Sebrae e disponível em: 
<http://www.sebraemercados.com.br/publicacao-do-sebrae-detalha-o-mercado-de-bordados-e-rendas/>. Acesso em: 16 nov. 
2017 
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no nordeste, e nas grandes cidades que não puderam ser retratados nesse webdocumentário,             

mas que podem ser ricos objetos de pesquisa no futuro.  

 

Em relação ao aprendizado, produzir o Amor Dado me trouxe grandes alegrias e             

ensinamentos. No início do projeto eu não imaginava como a minha vida seria tocada por               

todas essas bordadeiras e suas histórias. O sentimento hoje, assistindo ao trabalho final, é de               

orgulho.  

 

A partir de todas as histórias que nos foram relatadas, pude perceber o quanto a minha                

história era parecida com as delas, e como eu me identificava com vários relatos. A               

oportunidade de mostrar às espectadoras que o bordado, assim como outras formas de artes              

manuais, podem sim se tornar uma maneira de se expressão, de gerar renda e de se empoderar                 

como mulher, é o que mais valeu na experiência.  

 

O aprendizado veio de várias formas. Ao participar de todas as etapas do webdocumentário,              

pude perceber o quão trabalhoso é realizar um projeto deste tamanho. Aprendi muito sobre a               

parte técnica, no aluguel dos equipamentos, nas filmagens junto aos câmeras e na edição.              

Apesar de já ter tido experiências com gravação, recebi muitas dicas da minha equipe e               

aprendi sobre novos recursos e técnicas no decorrer dessa jornada.  

 

A convivência com toda a equipe e a generosidade de todas as pessoas que me ajudaram foi                 

outra grande lição. Consegui ajuda de muitos amigos e familiares que, além de terem tornado               

esse projeto tão especial, fizeram sem cobrar nada, o que foi de grande ajuda visto que meus                 

recursos eram poucos.  

 

Retratar todas essas histórias e dar voz a todas essas bordadeiras foi o mais importante.               

Aprendi bastante presenciando todas essas memórias. Elas me enchiam de relatos antes            

mesmo de ligarem as câmeras, me convidaram para lanchar enquanto me ensinavam novos             

pontos, e assim me fizeram mais uma no grupo de bordadeiras.  

 

Mulheres fortes e alegres que, se não estivessem se aberto e contado suas dificuldades, eu               

nunca adivinharia. Como disse uma delas, a Ubiracema: "Vale a pena, de um ponto, você               
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constrói outro ponto, e outro ponto, até que você faz uma floresta". E, assim como o bordado,                 

tecemos cada história, transformamos em uma grande colcha, e assim nasceu o Amor dado.  
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APÊNDICE 

 
Roteiro de Entrevista - Clube do Bordado 

Renata Dania e Vanessa Israel – 14/09 

  

1. Se você pudesse escolher um bordado que representasse tudo o que essa prática             

significa na sua vida, como ele seria? 

2. O que o bordado significa para você? 

3. Vocês tem feito alguns cursos que unem o ensino das técnicas de bordado e              

discussões sobre feminismo. Para vocês, qual a importância de unir essas ideias? 

4. Muitas mulheres têm usado o bordado, assim como vocês, como uma fonte de renda e               

de encontrar uma independência financeira. Como vocês veem o artesanato como           

fonte de renda? 

5. Muitas vezes, o bordado, assim como o artesanato em geral, é desvalorizado. Nessa             

relação entre arte e bordado, onde ele se situa? 

6. Vocês criaram um novo projeto, o “Gente que Borda”, que conta histórias de luta,              

superação e alegria com o bordado. Vocês podem falar um pouco sobre o projeto e as                

histórias que vocês já ouviram ou presenciaram? Que peças vocês destacam? 

7. Com os cursos e o canal do YouTube, vocês conseguem influenciar muitas pessoas a              

começarem a bordar. Como tem sido a experiência com o canal? 

8. De que forma os coletivos vão manter a prática do bordado? 

9. Para vocês, o que tem de comum e diferente entre a prática individual e a               

coletiva/social? 

10.  O que mais você acha importante? 

  

Roteiro de Entrevista - Bordadeiras 

Fernanda Vallú - 18/08 

Rachel Potira - 04/10 

Amanda Ourofino - 21/10 

Artur Guimarães - 24/10 
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Bordadeiras do Bordelando: Ester Cardoso, Adelaide Frossard, Conceição Barbosa, Ana          

Carolina Saba e Ubiracema de Freitas - 02/10 

Bordadeiras Apoena: Elizangela Ribeiro, Zenaide Soares, Maria Ivaneide da Silva e Kátia            

Ferreira - 20/10 

 

1. Conte a sua história com o bordado.  

2. A partir das histórias, eram feitas perguntas pessoais relacionadas aos tópicos do            

webdocumentário. 

3. O que o bordado representa para você? 

4. O que você diria para quem quer saber mais sobre o bordado? Alguma dica? 

 

Roteiro de Entrevista - Bordelando 

Lydia Garcia e Vera Lucia Dias - 02/10 e 30/10 

 

1. Como o grupo surgiu e como ele se encontra até hoje? 

2. Vocês se uniram por causa do bordado, mas o grupo vai muito além disso. Para vocês,                

qual a importância de fazer parte de um grupo de mulheres? 

3. O bordado, assim como o artesanato em geral sobre uma desvalorização. Como vocês             

vêem isso, levando em conta a importância que vocês dão às peças e a as exposições                

de bordado que realizam?  

4. O que o bordado representa para vocês? 
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