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RESUMO 

 

  

Esse trabalho é resultado de uma etnografia do curso “Antropologia através do corpo” 

oferecido na, Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense em 2019. Dentro 

da temática proposta pelo curso, tratarei principalmente a relação entre: gênero, artes manuais 

(bordado), cuidado e política. Enfatizo como a arte foi utilizada como ferramenta de ensino e 

de micropolítica, possibilitando uma pedagogia através do corpo. As práticas realizadas 

durante o curso permitiram uma conexão com os saberes do corpo, principalmente o saber-

fazer das mãos, trabalhando a ligação entre arte, educação e política. Ao fim, será feita uma 

proposição didática que dialoga com esses conhecimentos adquiridos, pensando em um 

contexto de ensino da Sociologia no Ensino Médio. 

 
Palavras - chaves: Corpo. Bordado. Saber-fazer. Feminino. Educação. 
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ABSTRACT 

 

 

This work is result of an ethnography of the course “Anthropology through the body” held at 

the Department of Education of the Fluminense Federal University, in 2019. In the core of the 

subjects proposed by this course, I will mainly discuss the relationships among gender, 

manual arts (embroidery), carefulness, and politics. It will be emphasized how art was used as 

a tool of both learning and micropolitics so that it could enable a pedagogy through the body. 

The practices that took place during the course allowed a connection with the knowledge of 

the body, mainly the know-how of the hands, establishing links between art, education, and 

politics. Finally, there will be a didactic proposal that connects these forms of knowledge 

acquired, reflecting upon the context of the teaching of sociology in high school. 

 

Keywords: Body. Embroidery. Know-how. Feminine. Education. 
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INTRODUÇÃO 

Há fios que unem mulheres de forma ancestral. Afirmo isso pensando na minha vida, além 

da academia. De duas avós, por parte de pai e parte de mãe, ambas costuravam. Minha avó 

por parte de pai, Miriam, pintava, bordava e costurava. Minha outra avó, Maria, por parte de 

mãe, bordava e costura até hoje.  

Parte da construção da mulher e do feminino na sociedade brasileira passa pela habilidade 

manual. A mulher tinha que ser “jeitosa”. A socialização ia desde cozinhar, lavar, passar até 

utilizar linhas e agulhas, sendo esse o padrão da mulher ideal da época das minhas avós.  

Se pensarmos no aspecto da socialização da mulher e das relações domésticas, a autora 

Silvia Federici diz que: 

A diferença em relação ao trabalho doméstico reside no fato de que ele não 

só tem sido imposto às mulheres como também foi transformado em um 

atributo natural da psique e da personalidade feminina, uma necessidade 

interna, uma aspiração, supostamente vinda das profundezas da nossa 

natureza feminina. (Federici, 2019, p. 42)  

Nessa obra, “O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista” 

(Federici, 2019), a autora aborda a relação do trabalho doméstico com a mulher, como somos 

protagonistas dele por conta das relações de trabalho modernas que nos impuseram esse 

papel. Quando vemos a citação acima, é possível perceber como essa valorização dos 

trabalhos de cuidado é associada a uma suposta natureza feminina. 

Relembrando que, no tempo das minhas avós enquanto jovens, lá nos anos 50, 60, as 

profissões “femininas” eram: professora de crianças (a maioria das jovens que estudavam 

fazia escola normalista), secretárias ou donas de casa. Sendo assim, podemos notar uma 

predominância das atividades relacionadas ao cuidado. A mulher desde o início da sua 

socialização é cobrada a cuidar: das pessoas, das atividades manuais, dos filhos, do marido, da 

casa, dos idosos. A mulher é ensinada a ser uma cuidadora, e é como se não existisse a 

possibilidade dela não ter essa sensibilidade. 

Um dos fios, portanto, que são conduzidos entre as gerações femininas é o do cuidado. 

Algumas famílias mais, outras menos. Particularmente, fui uma das mulheres criada para ser 

“jeitosa”. Fui criada pela minha avó Maria, que costura, bordava e que também é dona de 
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casa. Das minhas duas avós, ela ainda era menos dedicada a um âmbito de artes manuais, mas 

ainda assim, ela sempre abraçou o mundo com seus cuidados e afetos. Em todos os momentos 

em que eu demonstrei um mínimo interesse por atividades manuais, eu fui incentivada. E o 

padrão estético dessas artes e atividades artesanais, passadas por essas gerações mais velhas, 

era caracterizado pela delicadeza, sutileza, “feminino”, visto que essa forma de expressão é 

associada à mulher. Pensando nisso, vemos que a formação da identidade de gênero em nossa 

sociedade passa por uma proximidade ou afastamento das artes manuais domésticas e dos 

trabalhos delicados. As meninas, quando crianças, são incentivadas a desenhar flores e 

princesas, aprender a costurar e mexer com tecidos. Os meninos desenham carros e heróis, e 

não são incentivados a desenvolver atividades domésticas e delicadas. 

Apesar de muitas críticas (como veremos mais adiante), esse fio condutor geracional 

feminino deve ser valorizado, porque ele também traz força, união e agrega. É o fio que tece 

uma sensibilidade, que em muitos momentos falta na socialização masculina. Até hoje, 

poucos homens se encontram nesse tipo de posição de cuidado e de realizar atividades 

consideradas delicadas. Quando Silvia Federici (2019) fala do trabalho doméstico como 

necessário à reprodução do sistema capitalista, podemos ver como a mulher foi formada para 

que fosse a protagonista das tarefas vistas como domésticas.  Fazendo com que homens 

naturalizassem sua criação não sensível, não “jeitosa”, e consequentemente, protagonizassem 

o mercado de trabalho (não doméstico), onde as mulheres que estivessem inseridas, seriam 

principalmente nas profissões associadas ao cuidado.  

 A respeito do espaço do bordado, ou crochê, ou tricô, ele é predominantemente ocupado 

por mulheres, que são, na maior parte das vezes, receptivas. São poucos homens que se 

sentem confortáveis e se interessam por essas práticas. A socialização masculina, suas 

funções e profissões são muito baseadas em uma ideia de força bruta e falta de sensibilidade, 

completamente oposto ao feminino. Em quase nenhum momento se fala sobre uso de linhas e 

agulhas por homens, por serem objetos que necessitam de cuidado, delicadeza e paciência, 

características que são cobradas de mulheres, e mal vistas nos homens. 

Uma questão acerca disso tudo é que, essas mulheres, tendo uma criação artística, na 

maior parte das vezes não se enxergam enquanto artistas. Essas habilidades são 

hipervalorizadas enquanto construção do feminino, mas também são afirmadas como 

obrigação. A necessidade dos trabalhados que as mulheres realizam vem de uma pressão 

social para elas se afirmarem enquanto mulheres de fato. Segundo Federici, “Toda mulher 
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sabe que deve realizar esses serviços para ser uma mulher de verdade e ter um casamento 

'bem-sucedido'.” (Federici, 2019, p. 45). 

Ao longo dos anos, ao pensar nas formações atuais, como no meu caso, da geração dos 

anos 90, esse fio ancestral se enfraqueceu. Ainda é valorizado, principalmente, por gerações 

mais velhas, como minha avó, que vê esse costurar e bordar como algo incrível para a mulher, 

considerando até mesmo ruim uma mulher não saber ao menos “se virar”. Este fato mostra a 

ambiguidade dos trabalhos de cuidado e artes manuais em relação à ideia de independência 

das mulheres, pois, por um lado mostram o quanto são criativas e sensíveis, e, por outro, 

mostram o quanto essas atividades são usadas para perpetuação da dominação masculina. 

Nesse trabalho trataremos a arte manual, principalmente o bordado, em relação à 

educação. A sensibilidade, o delicado, o jeitoso podem ser uma forma de tecer a educação. O 

resgate dessas habilidades manuais, que vão muito além de uma obrigação feminina para ser 

uma mulher ideal, pode ser muito interessante para fazer antropologia. E, além disso, as 

habilidades manuais podem ser ferramentas didáticas, sem distinção de gênero.  

O objetivo deste trabalho é trazer o resultado da etnografia do curso “Antropologia através 

do corpo”, inserido na disciplina de Atividades Culturais III, ministrada no primeiro semestre 

de 2019 pela professora Celia Collet, que também é a orientadora deste trabalho. Mais 

especificamente, quero tratar da metodologia da disciplina, e depois fazer uma proposição 

baseada nela como forma de abordar os conteúdos das aulas de sociologia.  

A ideia de etnografia realizada aqui pode ser expressa através da visão de Tim Ingold: “O 

objetivo da etnografia, assim como a compreendo, é produzir uma descrição – escrita, fílmica 

ou que faça uso de outro meio gráfico - da vida como ela é de fato vivida e experienciada 

pelas pessoas em dado lugar e em dado período” (2017,  p.223).  

O curso tratou principalmente de temas como: gênero, arte como ferramenta de ensino e 

de micropolítica; e a possibilidade de uma pedagogia através do corpo, do cuidado e do 

sensível. As práticas que realizamos durante o curso permitiu uma conexão maior com os 

saberes do corpo e suas partes, principalmente as mãos, trazendo a perspectiva de como é 

importante trabalhar a corporalidade na educação.  

O curso de “Antropologia através do corpo” partiu dos seguintes questionamentos: como 

pode ser uma antropologia através do corpo? Como a prática antropológica pode perpassar o 

corpo? Não seria toda antropologia afinal de contas uma vivência do corpo?  
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Na ementa, trazia a seguinte descrição:  

Neste curso, iremos experimentar práticas que buscam ativar nossas 

“pequenas percepções” corporais como forma de acessar um “saber 

praticado” que possa colaborar na construção de pesquisas menos 

etnocêntricas, menos verticalizadas e menos racistas. Ao mesmo tempo, 

exploraremos atividades que insiram o corpo como meio de aprendizagem 

em antropologia e educação (Collet, 2019).  

Ao pensar nessas construções, podemos questionar a naturalização da separação 

corpo-mente, e então trabalhar a partir da ideia de “saber-fazer” (Dollis, 2018). A academia e 

os processos acadêmicos são atrelados geralmente à produção textual e racional, e esse 

“saber-fazer” é deixado de lado. A proposta do curso era partirmos de experimentações 

corporais, artísticas e de textos para pesquisarmos as possibilidades de uma antropologia 

através do corpo. Ao ter contato com essas possibilidades, um leque se abriu para mim. 

Como, por todos esses anos, vivi aprendendo sem realizar? Como eu nunca usei meu corpo, 

de fato?  

Nossa educação visa a docilização dos corpos. “É dócil um corpo que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (Foucault, 

2004, p. 126). O sistema educacional é voltado para essa submissão. Aulas com todas as 

pessoas sentadas, enfileiradas, em silêncio, sendo transformadas e aperfeiçoadas para o 

mundo do trabalho, moldadas para um sistema disciplinado.  

Durante o curso de “Antropologia através do corpo” valores patriarcais, 

ocidentalizados e etnocêntricos foram repensados, traduzidos em uma disciplina de formato e 

proposta não convencionais. De início, fizemos leituras, conversas e questionamentos sobre o 

corpo em si, em torno do formato da educação que vivemos, e como esse corpo é deixado de 

lado. Com o decorrer do curso, começamos a pensar o uso das nossas mãos, como elas 

produzem conhecimento, através do artigo da antropóloga marubo Nelly Dollis (2018), que 

traz a importante ideia de “saber-fazer”. Passamos a experimentar o conhecimento ligado à 

prática através do bordado.  

Sobre o processo de pesquisa e construção desta monografia ressalto que minha 

vivência antropológica não foi realizada a partir de um projeto, mas foi o projeto que 

aconteceu por conta da minha vivência. Assim, também meu texto traz um sentido de 

experiência, similar ao que diz José Larrosa Bondía: “A experiência é o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca” (2002, p.21). O autor traz uma crítica em torno da chamada 
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“sociedade de informação”, que está desesperada por ser informar e opinar, dando lugar a 

uma sobrecarga de informação, e anulando o valor da experiência. Viver uma experiência de 

fato é um fenômeno raro na sociedade atual, porque é como se faltasse tempo para se dedicar 

a esse tipo de troca de afetos. Minha pesquisa e minha escrita são baseadas em fatos que me 

afetaram, me perpassaram.  

Para chegar a esta escrita, construí uma metodologia imersiva. Participei de processos, 

que julgo importantes, com a intenção de agregar entendimentos acerca do corpo, educação, 

artes manuais e gênero. Busquei cursar disciplinas como “Arte e Corpo”, lecionada pela 

professora Catarina Resende no departamento de Psicologia da UFF, baseada no método de 

Angel Vianna e  Lygia Clark. Nessa vivência, me permiti ser meu corpo. A cada aula, 

focávamos em uma parte do corpo diferente, explorando as possibilidades e sentidos desta 

parte. Pude descobrir partes de mim que eu nunca tinha dado atenção.  Fiz ainda uma matéria 

no Departamento de Educação Física, chamada “Corpo no mundo”, com a professora Rosa 

Malena Carvalho, onde pensamos o corpo por diversas dimensões: culturais, sociais, 

educacionais, históricas e biológicas. Nas aulas, diversos textos e práticas associadas à 

educação física nos possibilitou observar a necessidade de inserir o corpo, principalmente na 

educação, considerando os diversos aspectos desse corpo, como deficiências, recortes de 

gênero e sexualidade. Tratamos também de como as práticas corporais sensíveis são deixadas 

de lado para que possa se impor o corpo disciplinado. 

 A partir dessas experiências de disciplinas dentro da universidade, pude me conectar 

melhor com meu corpo e com um campo de possibilidades desses saberes. Em ambas as 

disciplinas, a relação texto-corpo trouxe uma compreensão melhor dos conteúdos abordados, 

e me abriu a possibilidade de pensar em como adaptar essas práticas às aulas de sociologia, 

seguindo um caminho em que considerasse os sentidos e corpos de forma mais sensível e 

aguçada.  

Além das disciplinas, junto com a minha orientadora Celia Collet, fomos, em janeiro 

de 2020, ao I Congresso de Artes-Manuais na Academia, do Atelier Nina Veiga de Educação 

e da FACON (Faculdade das Conchas), em São Paulo. Para este congresso escrevi um 

trabalho inicial sobre a experiência que desenvolvo nesta monografia. No Congresso, tive a 

oportunidade de conhecer outras pessoas que conciliam as artes manuais com a educação. 

Chegando lá, percebi a relação forte entre mulheres, que eram maioria, e como elas tinham 

muito cuidado umas com as outras. No meu primeiro momento, a Celia ainda não tinha 
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chegado, mas me senti acolhida. Logo na apresentação inicial do evento, a Nina Veiga falou 

sobre como arte é “botar o corpo”, e é política. Falou também sobre o resgate do 

conhecimento ancestral do tecer como partilha de conhecimentos, além de ser uma produção 

que por muito tempo foi a maior propriedade de saber feminina. Com isso, os afetos que 

troquei me inspiraram criativamente e me possibilitaram a compreensão da necessidade de 

pesquisar artes manuais e educação.  

Pensando também na conexão entre mulheres, a professora Celia me fez o convite para 

participar do grupo de estudos, “Amefricanas de esquerda”, organizado por Isabel Tebaldi, 

onde lemos textos relacionados a feminismos e fazemos uma troca, considerando vivências 

pessoais e entendimentos da leitura, nos fortalecendo coletivamente enquanto mulheres. O 

grupo, além das conexões, teve um papel essencial para uma grande parte da escolha da 

bibliografia que foi incorporada à pesquisa. 

Esse trabalho foi dividido em três capítulos, onde trago a etnografia do curso de 

Antropologia através do corpo. E uma conclusão, onde procuro extrair desta experiência 

etnografada propostas para o trabalho na área do ensino de Sociologia.  

No primeiro capítulo, com um viés mais teórico, irei tratar do corpo. O corpo é o lugar 

de acontecimento e conhecimento. Porém, o corpo-conhecimento não existe na universidade, 

o “saber-fazer” é desconsiderado como forma de conhecimento, e um dos motivos disso é o 

sistema que propõe um corpo-máquina, mecânico, que não sente, e não está presente. A partir 

dessas considerações, abordarei como no curso de “Antropologia através do corpo” buscamos 

inserir nosso corpo, também fazendo leituras que buscam um pensamento não etnocêntrico, 

não ocidentalizado e não machocêntrico. Além disso, começo a abordar o tema das relações 

de gênero, que surgiu na turma formada majoritariamente por mulheres, ao começarmos a 

perceber que o corpo feminino é ainda mais oprimido. Fomos nos dando conta de como 

nossos corpos são silenciados pelos meios universitários e de trabalho. 

No segundo capítulo, trarei a proposta da disciplina de investigar esse corpo ocidental. 

Descrevo as atividades que realizamos e que pretendiam desabituar nossos corpos em relação 

ao espaço, objetos e outros corpos, experimentando o “saber-fazer” dos corpos e a criação 

coletiva. Também abordo nossa passagem para o espaço público, aberto e a mudança que 

ocorreu em nossa relação com espaço, em nossos corpos, e também em relação ao bordado, 

saindo do espaço fechado da sala de aula. Neste momento, exercitamos o “olhar cego”, com 
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experimentações antropológicas sobre um olhar sem pré-definições. E, a seguir, com o início 

do bordar, vou tratar de como colocamos nossos corpos numa posição de resistência dentro da 

universidade. 

No terceiro capítulo, conto como nosso bordado que já tinha caráter político, se 

expandiu mais ainda, tomando forma dentro de outros espaços. Entendendo nossas potências, 

intervimos artisticamente na rua, e também dentro da universidade como protesto por conta 

do caso de uma menina que foi estuprada dentro do campus. Montamos uma intervenção 

dentro do prédio de educação, para questionar os feminicídios. A arte e o bordado nos deram 

voz e motivação para lutar pelos nossos direitos enquanto mulheres e estudantes.  

Finalmente, na conclusão vou relacionar essa experiência com o ensino básico, que 

geralmente é marcado pelo ensino mecânico, pré-determinado, sem muitas aberturas ao 

aprendizado criativo, que compreende a incorporação da arte, dos saberes corporais e das 

experimentações. Como viver a sociologia? Como entender o corpo sem entender que é 

preciso ser e viver esse corpo? Como trazer sensibilidade a uma aula de sociologia, para que 

possamos, além de tratar a opressão como conteúdo, também possamos experienciar na escola 

vivências menos opressivas? Nesse caminho, construí uma proposição didática utilizando a 

antropologia, corpo, arte e gênero. A ferramenta principal desse projeto é o bordado como 

forma de questionar os papéis de gênero dentro da sociedade. 
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1. A ANTROPOLOGIA ATRAVÉS DO CORPO 

 

Pensar o corpo é fazer política. A invisibilidade do corpo também foi produzida 

politicamente. Para tratarmos deste tema temos que passar rapidamente pela influência de 

filósofos como Platão e Descartes na ideia de separação entre mente/razão/alma e corpo, e na 

hierarquização entre eles.  

 Existem várias interpretações possíveis para relação de corpo-alma nos debates 

escritos de Platão e Sócrates, mas ainda é forte a visão de que o corpo é um limitador. A alma 

é vista como a obtentora de conhecimento e saberes. O corpo é o lugar do sensível, do que 

está no mundo, passível da mortalidade (e do erro), diferente da alma, que é imortal. Nessa 

lógica dualista, mesmo que os dois trabalhem de forma conjunta, em Platão, a alma é que está 

ligada a inteligibilidade. E, além do mais, em interpretações comuns da filosofia platônica, é 

considerado o fato do corpo e da alma se contrapõem, fazendo com que o corpo não seja 

tratado como local de saber. 

Sobre a filosofia cartesiana, Federici escreve: “Uma tarefa fundamental do projeto de 

Descartes foi instituir uma divisão ontológica entre um domínio considerado puramente 

mental e outro, puramente físico.” (Federici, 2004, p. 249). Sua visão era bem determinada, 

trazendo o corpo como divisível e a mente como indivisível, baseando-se na ideia de que 

Deus criou a alma para pensar, enquanto o corpo seria apenas um local físico (Ramozzi-

Chiarottino; Freire, 2015).  

Segundo Federici, no período pré-capitalista na Europa, as mulheres tinham seus 

conhecimentos ligados ao corpo e a razão, sem distinção. Apenas com o movimento de “Caça 

às bruxas” que suas relações com o corpo e a potência do feminino e rituais sagrados foram 

vistos como ataque a ordem dominante.  

A caca as bruxas foi também instrumento da construção de uma nova ordem 

patriarcal em que os corpos das mulheres, seu trabalho e seus poderes 

sexuais e reprodutivos foram colocados sob o controle do Estado e 

transformados em recursos econômicos (Federici, 2004, p. 305). 

Naquele momento, se pensarmos na Igreja Católica, que ditava as matrizes do 

pensamento, o corpo era um objeto impuro, sujo, que pecava e a alma era onde estava a 

pureza. Nessa dicotomia de sagrado e profano, as mulheres, que utilizavam seus 

conhecimentos corporais e ancestrais para criar, eram vistas como profanas. 
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Seguindo esse raciocínio, com respaldo filosófico cartesiano, uma filosofia 

mecanicista passa a ser importante para a instauração do sistema capitalista: 

Isso significa que o corpo mecânico, o corpo-máquina, não poderia ter se 

convertido em modelo de comportamento social sem a destruição, por parte 

do Estado, de uma ampla gama de crenças pré-capitalistas, praticas e sujeitos 

sociais cuja existência contradizia a regulação do comportamento corporal 

prometido pela filosofia mecanicista. E por isso que, em plena Era da Razão 

— a idade do ceticismo e da dúvida metódica —, encontramos um ataque 

feroz ao corpo, firmemente apoiado por muitos dos que subscreviam a nova 

doutrina. (Federici, 2004, página 257)   

Com essa transição para o capitalismo, a mulher vista como rebelde e selvagem, e 

considerada bruxa, passou a ter que se tornar passiva e obediente, com seus saberes 

reprimidos, e seu corpo foi reforçado como meramente um instrumento de trabalho e 

reprodução para o capitalismo. Para além disso, ao corpo da mulher europeia foi negado 

direito de produzir saberes, e foi idealmente “transformado” em um corpo doméstico, que se 

dedicaria ao lar e realizaria as atividades da casa, enquanto o homem estivesse na indústria 

trabalhando. 

Em contraposição com esse pensamento mecanicista, um dos textos que lemos durante 

o curso de “Antropologia através dos corpos” foi o da antropóloga marubo Nelly Barbosa 

Duarte Dollis, intitulado “Nokê mevi revõsho shovima Awe: O que é transformado pelas 

pontas das nossas mãos” (2018). Nele, a autora traz o pensamento dos Marubo, indígenas que 

vivem no sudoeste do Amazonas, ressaltando o conhecimento através do “saber-fazer”. 

 

As mulheres marubo se orgulham dos saberes manuais, porque eles simbolizam valor, 

conhecimento. Elas criam cestas de folhas de tucum(txitxã), abanadores(wekoti), 

peneiras(toati), saias(vatxi) e fazem pinturas corporais(kene). Para elas, as produções manuais 

são de grandeza. Esses saberes são passados entre as mulheres, por gerações. Cada clã é 

caracterizado pelo seu saber e sua produção, tendo identidades visuais diferentes entre si.  

Para ser ensinada, a mulher deve merecer, mostrar vontade de fato. O saber das mãos, 

para elas, não é superficial. Os Marubo acreditam em uma relação da mente com esse “saber-

fazer”. A criatividade não vem só da cabeça, porque, ao fazer, se utiliza também as mãos. 

Também quando a pessoa desenha ou escreve, ela cria pelas suas mãos que fazem, e a mente 

se liga com elas.  

O pensamento dos Marubo em relação às mãos não separa corpo e mente, fazendo 

contraste com a filosofia mecanicista, de origem europeia: 

Fazer é saber, saber fazer as coisas, conhecimento que faz com que as coisas 

sejam feitas. Fazer é com as mãos, é o saber das mãos. É um saber-fazer 

total, incorporado, para cada pessoa que sabe-faz. É um saber-fazer que 
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‘pertence’ a quem sabe-faz, assim como as coisas que passam a existir pelo 

seu trabalho. Das mãos o saber entra na pessoa, é interiorizado e é 

exteriorizado. (Dollis, 2018, p. 1). 

Na disciplina de “Antropologia através do corpo”, buscamos fazer uma quebra na 

ideia de corpo-máquina, considerando o corpo também um local de conhecimento. Esse 

processo não é fácil e nem imediato. As eurocêntricas sobre o corpo, por mais que pareçam 

tão antigas e até mesmo, ultrapassadas, ainda estão impregnadas no nosso sistema capitalista, 

que busca domar esses corpos, visando, principalmente, o trabalho. 

E esse controle que o sistema faz sobre os corpos afeta principalmente os corpos 

femininos, que se tornaram nosso maior foco de debate durante o curso. Afinal, éramos um 

grupo predominantemente de mulheres no início, e ao final só de mulheres. 

Além disso, no nosso caso, estávamos inseridas dentro da universidade, que como 

instituição educacional, também segue moldes que são associados a essa sistemática. As 

cadeiras enfileiradas, o quadro branco para direcionar nossa visão, etc. Na UFF, ainda 

tínhamos o privilégio de ter janelas maiores nas salas, dando uma amenizada nesse 

aprisionamento que a sala de aula pode causar ao corpo. Mas a grade curricular, extensa, 

violenta nossos corpos, que passam horas a fio sendo submetidos a prestar atenção ao que o 

professor está falando, pensar e ler. 

Como alternativa a esse sistema, foi se constituindo um coletivo de mulheres 

composto pelas alunas da disciplina. Tinham dois homens matriculados na turma, mas que 

não estavam presentes no desenrolar das aulas, fazendo com que nosso debate fosse centrado 

principalmente nos processos de subjetivação femininos e o uso dos corpos neste sentido.  . 

O corpo é aberto a muitas possibilidades. Nossa turma era um espaço composto por 

mulheres cis, que vivenciavam seus corpos que menstruavam e eram férteis. Fomos deixando 

esses corpos se expressarem e experimentarem em suas potências, e também frente às 

opressões que viviam individual e coletivamente. 

Com isso, começamos a pensar nossos corpos no mundo. Um dia, a professora Celia 

nos avisou que não poderia comparecer à aula devido à sua menstruação, que estava com um 

fluxo intenso e com cólicas. Na aula seguinte, o debate a respeito fluiu de forma natural. 

Começamos a pensar o tabu da menstruação, e como a indústria farmacêutica lucra em cima 

de nós com absorventes descartáveis e com a ideia de sujeira. A socialização feminina implica 

em termos nojo dos nossos próprios corpos, nosso sangue. Um dos diálogos que fizemos foi a 

respeito dos coletores menstruais e absorventes de pano, como eles propiciam um 
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autoconhecimento e contato maior com nós mesmas, além de ser uma alternativa de 

sustentabilidade e anticapitalista.   

Nosso questionamento mais forte, depois de pensar nossos corpos e estruturas, foi 

também a respeito de um sistema de trabalho moldado em cima de corpos masculinos. A 

sociedade tem uma perspectiva binarista e hierárquica, onde o homem cis é o protagonista. A 

justiça e o trabalho, ambos estão a favor desse homem. Por conta disso, esse sistema não se 

preocupa em respeitar outros corpos. No nosso curso dialogamos muito sobre a falta de 

respeito que se têm sobre nós, e que reproduzimos sobre nossos corpos. Em muitos momentos 

nos vemos nos obrigando a ignorar nossos corpos em prol de trabalho, como superar cólicas e 

fluxos menstruais intensos. E é completamente normalizada a violência que as mulheres 

precisam cometer contra si próprias para se adequarem ao sistema. 

Entrando no aspecto da maternidade, uma das alunas tinha um filho, Benjamin, e o 

levava para participar da aula constantemente, mostrando como é necessário a mulher se 

adequar para estar presente, visto que não teria como ela o deixar com alguém. Naquele 

espaço, eles eram mais que bem vindos. Ter uma criança participando das nossas construções 

coletivas era fortalecedor, mostrando como nossos fios eram capazes de serem tecidos de 

várias maneiras. Infelizmente nem sempre é assim, geralmente no trabalho e também na 

universidade, a mulher é constantemente desqualificada por conta dessas questões.  

Essa conjuntura faz com que nós, mulheres, não possamos ser donas dos nossos 

corpos. Eles passam a pertencer a esse sistema violento, machista, e para trabalhar precisamos 

nos adequar ao máximo, e no final, essa adequação deve ser o mais próximo do padrão 

masculino possível. Tanto no trabalho como no meio acadêmico, a maior parte do tempo, as 

sensibilidades são desprezadas, implicando que o formato ideal de pessoa para estar ali é o 

racional, lógico, que não se deixa afetar, que não tem ninguém para cuidar. Um ideal atrelado 

ao masculino, como já tratei anteriormente. 

O objetivo do curso “Antropologia através do corpo”, portanto, como já apresentei na 

ementa, era de romper com esses padrões, permitindo experimentarmos um corpo mais 

sensível, ativo, presente e que possa ter suas necessidades atendidas. Nossa tentativa era de 

resistir a violência contra nossos corpos que o sistema pode nos gerar. 
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As atividades do curso, bem como a construção do ambiente e da metodologia, como 

descreverei no próximo capítulo, foram pensadas e praticadas no sentido de nos ajudar a 

romper com esses valores disciplinadores e patriarcais acerca do corpo. 
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2. FAZENDO ARTE E GANHANDO O MUNDO 

   

Nesse capítulo, tratamos de mostrar a parte inicial do curso “Antropologia através do 

corpo”, centrado principalmente em experimentações alternativas ao nosso corpo acostumado 

à disciplinarização ocidental, principalmente o corpo feminino. 

Começamos tratando de atividades que  ajudaram a desabituar nossos corpos em sua 

relação com espaços, objetos e outros corpos. Experimentando o saber-fazer dos corpos e a 

criação coletiva. Depois, tratamos sobre quando, depois de “virarmos aranha”, “ganhamos o 

mundo” e levamos o bordado ao espaço público da universidade. 

 

 2.1. Fazendo o caderno 

 

 O curso iniciou dentro de uma sala de aula do prédio da Faculdade de Educação. 

Quando cheguei, a turma era quase toda da pedagogia e a primeira aula já tinha acontecido. 

Nessa primeira aula, que eu não estava, tinha sido orientado para levarmos materiais como 

tecidos, cola, tesouras, papelão e o que mais quiséssemos para criarmos nosso próprio 

caderno. Foi um processo curioso pra mim, vindo das ciências sociais, onde nunca tinha 

sequer chegado perto desse tipo de produção manual.  

 Recém-chegada, sem materiais para produção, me deparei com uma roda de pessoas 

no chão, no centro da qual vários tipos de materiais poderiam ser encontrados: purpurina, 

fitas, miçangas, colas diversas, linhas, agulhas, papelão, elásticos e retalhos coloridos. No 

entorno, era um sentimento coletivo de curiosidade, insegurança e admiração.  

 Essa produção, ao mesmo tempo em que tão pessoal, era tão coletiva. A construção do 

espaço gerava uma sensação de pertencimento, de conforto, ao mesmo tempo em que existia o 

desafio de construir uma própria identidade dentro daquela obra.  
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 As maiores preocupações eram a respeito do “não saber como fazer”, reclamações 

sobre não ter habilidades manuais. Dentro disso, foi questionado o que seria bom ou ruim. No 

geral, existe um forte debate dentro da arte sobre o que é belo. Ao pensar numa estética 

artística, podemos considerar diversos valores pré-determinados. 

 Quando crianças, todos temos contato com arte. O corpo da criança não vem moldado, 

é completamente livre criativamente, não pensa em padrões de cores, de formas ou escrita. É 

um corpo que faz, que se utiliza por completo de várias formas. Quando crianças, produzimos 

artisticamente o tempo todo, e quando crescemos, somente quem se interessa por estudar arte 

acaba produzindo. Todos temos arte dentro de nós em alguma medida, por que a vida prática 

é cercada dela. Quando jovens, entendemos que devemos mostrar afeto através de desenhos e 

cartões, vemos beleza em colagens e cores diversas. Ao longo do crescimento, muitos 

processos acabam se tornando automáticos e maquinados. O meio educacional passa a anular 

todo aquele conhecimento prévio e nos transforma em seres prontos para o mercado de 

trabalho. Esse processo também se relaciona com o fato de que as artes vão sendo 

desvalorizadas ao longo da trajetória acadêmica, e quem a utiliza faz com que tenha um 

aspecto erudito. Como se, para produzir arte, fosse necessário uma série de estudos e 

conhecimentos acadêmicos, os quais têm grande importância para compreender as técnicas, 

mas não são os motores da criação artística. 

 Isso tudo me faz acreditar que o processo de produzir nosso caderno também traz esse 

resgate de uma infância, incentivando uma criatividade e liberdade que foram cerceadas por 

um sistema que busca padronização. 

 A professora Celia recomendou para que nos deixássemos levar, sentir. Em muitos 

momentos de nossas vidas nos falta o sentir unido ao fazer. A escola produz seres 

normatizados e a academia, por conseguinte, mantém esse formato que não permite a 

sensibilidade. Ali, naquela disciplina, estávamos buscando resgatar o sensível. Nós não 

estávamos ali pensando num bonito ou feito, estávamos pensando em sentimentos, como 

aquela produção manual tinha potencial de criar uma identidade em cima de um processo 

intuitivo. 

Produzir arte, ainda mais não padronizada, fora de um curso de artes e dentro da 

universidade, é uma forma de resistência a várias determinações sociais. Assim começamos a 

permitir essa antropologia atravessar nossos corpos. 
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 2.2. Tornar-se aranha 

 

Uma das atividades que fizemos no curso foi uma experimentação com novelos de lã. 

Aquela era um proposta para nos ligarmos aos fios, nos sentirmos parte dele e ele parte de 

nós. Começamos sentindo as linhas, seu cheiro, sons, textura, cores, e até gosto. 

 Depois passamos à leitura do texto da Tamara Kamenszain, “Bordado e costura do 

texto” (2000). Uma de nós iniciou a leitura segurando em um novelo de lã vermelho, como o 

sangue, a vida e os corpos. Depois esta aluna se enrolou na linha e jogou o novelo para outra, 

que o pegou na mão e continuou lendo o texto. Fomos assim até o final da leitura, formando 

assim, literalmente, uma “rede” de leitoras.  

No fim, nos vimos todas ligadas pelos fios. Para aumentar nosso vínculo, a professora 

Celia propôs que nos emaranhássemos mais ainda. Ela colocou a música “Costura da vida”, 

cantada pelo grupo Quatro Vozes, e enquanto a música falava sobre enrolar e desenrolar, nós 

nos uníamos mais como um corpo único. 

Eu tentei compreender a costura da vida 

Me enrolei pois a linha era muito comprida 

E como é que eu vou fazer para desenrolar...(Sérgio Perere) 

A aluna que estava com seu filho também participou dessa atividade, criando uma 

relação mais intimista entre o grupo, e mais cuidadosa. O fato de nos organizarmos naquele 

espaço, nos tocarmos, sentir a linha pelos nossos corpos, nos aproximava.  

Dentro do emaranhado, a professora nos sugeriu descer as escadas do prédio, com o 

corpo único que tínhamos formado. O valor daquele momento era inestimável, estarmos 

presas umas às outras, de forma que uma dependia da outra para se mover. Era necessário 

cuidado e cooperação, coisas que são pouco valorizadas dentro de uma sociedade que 

naturaliza o individualismo. Naquele momento, nós éramos mulheres aranhas, unidas por 

teias. 

Em um processo lento e atento, descemos as escadas e chegamos ao térreo, no espaço 

externo da universidade, e onde era, de fato, aberto. Por ali, tinham estudantes de diversos 
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cursos e não estudantes. As pessoas nos olhavam com surpresa, estranhamento e curiosidade. 

Nós brincávamos, nos enrolamos mais, trocávamos de posições dentro do que era permitido 

pelos fios. 

Passeamos pela parte externa do campus, até deixarmos nossos emaranhados em uma 

árvore, ficando ali as teias que nos uniram fisicamente, deixando o sentimento de união do 

que vivemos e passaríamos a viver juntas. Foi a primeira intervenção artística da turma no 

ambiente da universidade. 

Fotografia 1 

 

Fonte: Celia Collet 

 

Depois de nos tornarmos aranhas, nos deslocamos definitivamente para o espaço 

aberto e público onde nos propusemos a começar a prática do bordado como criação de 

mundo e política.  

 

2.3. Quando ganhamos o mundo  
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Considerando nossa trajetória externa e impactante, onde nos tornamos aranhas, sendo 

potentes na ocupação desse espaço, decidimos que seria uma ideia interessante nossas aulas 

ocuparem o espaço de fora da sala de aula. A sala muitas vezes cerca e limita. A universidade 

tem caráter público, mas não é convidativo. As salas são feitas para isolar os alunos das 

pessoas de fora do seu curso, da universidade, do mundo. Geralmente não é bem visto alguém 

de fora da turma na sala de aula, sendo sempre um motivo de constrangimento.  Pensar em 

uma aula no exterior do bloco faz com que a aula tenha um caráter mais democrático, ainda 

mais que o espaço da UFF não é composto apenas por estudantes. Esse espaço é muito 

ocupado por pessoas que estão socialmente distantes da universidade, mas estão ao lado dela 

fisicamente. Grande parte do tempo, pessoas sozinhas e famílias, vendem balas, doces e 

quitutes no espaço externo para obter renda. Essas pessoas, que se aproximam de forma 

cautelosa, tímida, pedem, envergonhadas para comprarmos algo. Muitas famílias com filhos 

pequenos, bebês até,  estão em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes, eles e seus corpos 

nem são vistos pelos jovens universitários que passam. 

 A separação da universidade, portanto, é tanto material quanto imaterial. A sala, 

paredes, cimento, nos isolam do mundo. A falta de contato com pessoas de fora, tanto da 

faculdade quanto do curso também nos isola. O nosso objetivo, então, era quebrar todas essas 

barreiras, para tecer teias com todos. 

 Para estar no lado de fora do edifício da faculdade de educação, deveríamos olhar, 

primeiro, como seria nossa organização. Cadeiras, mesas? Por mais que o chão pudesse ser 

muito convidativo, aquele espaço não era confortável para algumas mulheres. Pensamos que o 

ideal seria ter cadeiras disponíveis, mesas para colocar os materiais. Porém, a burocracia era 

um empecilho. Mesmo que tivessem cadeiras no saguão do prédio, que estivéssemos em uma 

aula regular e com uma professora presente, para as cadeiras saírem do bloco era necessário 

uma autorização. A direção da faculdade de educação deveria avaliar, teria que apontar o 

número de cadeiras, assinaturas, etc. Assim, nos dias em que estava difícil a autorização, 

pegávamos cadeiras emprestadas da cantina ao lado.  

 Nós utilizávamos um tecido de TNT grande, azul para realizar as atividades. Existia 

um estranhamento e até desconforto em sair do prédio e realizar as aulas ali. Na sala de aula 

nossa dinâmica espacial já não era convencional, visto que as cadeiras eram em roda e 

utilizávamos o chão em alguns momentos. Mas ali simplesmente não teríamos as cadeiras. A 

aula estava completamente aberta e exposta. Existia até um processo de desqualificação 
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daquele trabalho que estava sendo feito, principalmente vindo das pessoas de fora. Como 

explicar uma aula que não tem cadeiras, não tem quadro? Fugíamos completamente do que é 

o ideal imposto de educação universitária.  

Uma das propostas do curso, antes de começarmos a prática do bordado, foi de 

entendermos o “olhar cego” de Lygia Clark, para utilizar em nossas atividades. O “olhar 

cego”, segundo Hubert Godard é diferente do que é utilizado por nós no cotidiano. Ele é 

“como se o mundo chegasse a mim tal como é” (Godard, 2006, p. 73). 

 É um olhar através do qual a pessoa se funde no contexto, não há mais um 

sujeito e um objeto, mas uma participação no contexto geral. Então, esse 

olhar não é interpretado, não é carregado de sentido. Se uma mosca vem no 

canto do meu olho, meu olho pisca e se fecha, antes que eu me dê conta de 

que a mosca está chegando. Portanto, há sensorialidade que circula sem que 

seja necessariamente consciente e interpretada. Isso é possível porque 

efetivamente há um olhar que está além do olhar objetivo. Um olhar 

geográfico ou especial. Um olhar que não está ligado ao tempo ou, em todo 

caso, que não está ligado a uma memória, que não está ligado a um retorno à 

história do sujeito (Godard, 2006, p. 73). 

Esse olhar é quase cru, ele se permite. Atravessar o corpo antropologicamente é se 

permitir sentir, viver e ser, sem pré-julgamentos. Ao olhar algo ou alguém já trazemos no 

nosso olhar uma carga de informações e pensamentos acerca do que aquilo é ou não é. O 

“olhar cego” propõe fazer um exercício constante de ver sem pensar no que já foi visto 

anteriormente.  

Fizemos uma leitura coletiva do texto “O olhar cego” de Hubert Godard, já do lado de 

fora do prédio. Era uma leitura-experimentação. Às vezes parávamos em certas partes para 

fazermos uma experiência sobre o que o texto trazia. Por exemplo, em certo momento 

paramos a leitura e fomos experimentar um exercício inspirado nos Jogos do Teatro do 

Oprimido chamado “Homenagem a Magritte”
1
.  

 No nosso caso, pegamos uma garrafa de água, afirmando que ela não é uma garrafa. E 

no desenrolar, começamos a pensar no que ela poderia ser, como, por exemplo, um peso de 

papel, uma luneta, um cigarro. Sendo assim, cada uma de nós utilizou um objeto para dar 

outra finalidade a ele, que não estivesse relacionada à sua utilidade comum. Foi uma proposta 

de experiência antropológica com o objetivo de descontruir o olhar normalizado. 

                                                           
1
 A proposta era baseada na obra de René Magritte, onde se tem uma pintura do que seria um cachimbo e está 

escrito “Ceci n’est pas une pipe” (Isso não é um cachimbo). O ponto da obra é queabemos que um desenho de 

um cachimbo realmente não é um cachimbo. 
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Com essa experimentação pudemos ter uma relação com uma visão antropológica 

permitindo que esta nos atravessasse. Que pudéssemos trabalhar nossos valores pré-

concebidos tanto intelectualmente quanto na nossa experiência sensorial. Ainda, entrelaçando 

arte, corpo e antropologia, podíamos deixar para trás nossas inseguranças artísticas, nosso 

receio de usar o corpo e ir mais cruas para vivenciar nossa experiência antropológica. 

Depois destas leituras e experimentações corporais, nos juntamos, como tecedeiras, 

para iniciar a prática do bordado. Mesmo preparadas e de acordo com o que viria, pensar o 

bordado como uma aula de antropologia nos tira da zona de conforto, gerando estranhamento. 

O meio acadêmico nos mecaniza e dociliza, fisicamente e mentalmente.  Foucault define este 

processo como “disciplinamento do corpo”. 

Uma das condições para o desenvolvimento capitalista foi o processo que 

Michel Foucault definiu como “disciplinamento do corpo”, que, a meu ver, 

consistia em uma tentativa do Estado e da Igreja de transformar as 

potencialidades dos indivíduos em força de trabalho. (Federici, 2004, p. 240) 

Pensando no “disciplinamento do corpo”, além do Estado e da Igreja, que são 

instituições de socialização, podemos considerar também o meio educacional como um 

reprodutor dessa mesma postura. É importante saber que em todas essas instituições, o 

pensamento e poder predominantes estão ligados ao masculino. Considerando um sistema 

capitalista e masculino, onde as atividades manuais são a maior parte do tempo 

desqualificadas e vistas como femininas e menores, estar em um lugar publico com tecidos e 

linhas, com mulheres partilhando esses saberes, é um processo desafiador e desafiante.  

 Ao trabalhar com uma metodologia que usa nossos corpos e objetos ligados ao 

“saber-fazer”, nos deparamos com o desafio da desconstrução do que é proposto dentro da 

universidade e desse sistema. A impressão é de uma retomada de um processo que passamos 

quando crianças, na infância, quando a arte e o corpo eram instrumentos de aprendizagem. Ao 

longo do percurso educacional, nossos corpos são travados e a arte é deixada de lado. 

Portanto, pensar uma aula dessa maneira, também é um resgate de memórias afetivas. 

 No dia em que iniciamos nossas atividades propriamente de bordado em frente ao 

bloco da Faculdade de Educação nos sentamos em roda, descalças. Ao nosso redor era 

colorido, cores das linhas e panos que utilizaríamos, das árvores e do céu e de nós mesmas, 

que éramos parte daquele cenário. (Fotografia 2) 
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  Em determinado momento, o sentimento de insegurança que havíamos experimentado 

quando fizemos o caderno, retornou. Muitas diziam não saber o que fazer, como começar, e 

partiram de um pressuposto de que poderia ficar “ruim” ou “feio”. Para auxiliar o novo 

aprendizado, foi levado o livro “A menina que falava bordado”, da Blandina Franco e José 

Carlos Lolla, contendo poesias e desenhos, ensinando o bordado de forma leve, como se fosse 

para crianças. Muitas de nós jamais tinham bordado na vida, mas já tinham um contato 

mínimo com linhas e agulhas. Mas como já havíamos nos virado em aranhas, o bordado já 

estava em nossos corpos. Então, partimos para ação. 

 Nosso bordado é proposto para ser, sentir. Torno na questão do “saber-fazer”, a mente 

está ligada às mãos, essas mãos produzem e sabem, como lemos no texto da Dollis (2018) 

sobre o “saber-fazer” das mãos. Não pensamos somente com a cabeça, todo nosso corpo 

produz um conhecimento e possui um saber. Uma grande parte de nós chegou ao bordado sem 

nenhuma referência anterior, e quem já tinha vivência, se propôs a tentar reconstruir. 

Poderíamos costurar o que quiséssemos, da forma que achássemos melhor. Com base no 

livro, observamos algumas formas e nos ajudamos a criar, utilizando nossas teias. Em pouco 

tempo, as que afirmaram que não sabiam como fazer, já estavam ajudando e ensinando pontos 

para outras que tinham chegado depois, construindo um conhecimento coletivo. 

Fotografia 2 

 

Fonte: Celia Collet 
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Éramos um grupo de mulheres ocupando aquele espaço publico e machocêntrico da 

universidade, para tecer e bordar, trazendo as mãos e corpos femininos, historicamente 

domesticados pelas chamadas artes manuais, para, agora, através dos mesmos gestos, se 

autocriar coletivamente e individualmente.  

Mariana Guimarães trata do longo período em que o bordado foi usado para o 

silenciamento e submissão das mulheres: 

No vínculo invisível percebemos a história de opressão e resistência do 

tecer. Violência e opressão ao ser utilizado pelos patriarcas como um 

instrumento de domesticação e silenciamento de mulheres. Histórias de 

domesticação que guardamos na memória do espaço doméstico e do labor 

cotidiano. Muitas das vezes o tecer é cúmplice. (Guimarães, 2017, p. 2521) 

 Ela ressalta a relação entre o bordado, a domesticação do corpo feminino e o espaço 

doméstico da casa. As relações que a escritora faz com a casa, me remeteram ao estudo da 

“Casa Kabyle" de Pierre Bourdieu, que analisa a casa de acordo com os gêneros, sendo cada 

parte da casa voltada para o masculino ou feminino. O homem não deve ocupar a casa durante 

o dia, porque ser “homem da casa” é ridicularizado, fazendo com que seu local seja no 

exterior e visível para ser respeitado. A mulher, por sua vez, se esconde naquela casa, 

realizando as tarefas e ocupando cômodos que são designados a ela, principalmente para 

realizar funções, como as da cozinha. Nesse caminho, o autor também faz menção à 

associação entre costura e doméstico, sendo outro espaço de invisibilidade da mulher. Assim, 

as relações do tear também se ligam com a dominação masculina, onde,  

Toda a vida da menina se resume de certo modo nas posições sucessivas que 

ela ocupa simbolicamente em relação ao tear, símbolo da proteção viril: 

antes do casamento ela se situa atrás do tear, em sua sombra, debaixo de sua 

proteção, da mesma forma que está colocada debaixo da proteção de seu pai 

e de seus irmãos; no dia do casamento ela está sentada na frente do tear, 

dando lhe as costas, em plena luz; a seguir ela se sentará para tecer com as 

costas para o muro da luz, atrás do instrumento. (Bourdieu, 1999, p. 149). 

O sistema patriarcal trata os trabalhos de tecer, costura e tear como maneira de 

submissão em diversas sociedades. Pensando nisso, Mariana Guimarães (2017) diz que o 

problema não é sobre o bordado ser atrelado ao feminino, porque o feminino é algo bom. É 

sagrado, é sensível. Mas, como tornar essa linguagem do bordado qualificada e politizada, 

deixando de ser algo submisso e apenas atrelado ao doméstico? 

Para Mariana Guimarães, o tecer foi também uma forma de imposição da Igreja para 

as mulheres não  ficarem ociosas e assim não tenderem a licenciosidade sexual, e portanto,  o 
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bordado foi incorporado dentro do estereótipo da mulher do lar, doméstica, que era vista 

como uma funcionária do homem, a figura patriarcal.  

Mulher é o dispositivo da essência moderna voltado para a racionalização da 

vida doméstica pois ao mesmo tempo que é apreendida e confinada ao lar, 

roubam-lhe seus saberes ancestrais e femininos, calando suas intuições e 

entregando-a para mãos de outros homens: pediatras, ginecologistas, 

economistas.(...) Calam a mulher, interditam seu corpo e seu prazer. Mulher 

dona de casa. Rainha do lar. O século XIX consagra a mulher como agente 

de moralização da família e da nação. (Guimarães, 2017, p. 2521-2522) 

Vemos, então, que podemos tratar o bordado como forma de aumentar nosso potencial 

de expressão. Se apropriar do bordado é resistir, é transformar o silenciamento em uma voz, é 

dar potência ao ato. Podemos aqui fazer um paralelo com o que trata Silvia Federici (2004) 

sobre a dominação da mulher e de seu corpo dentro de uma sociedade baseada na ideia da 

acumulação primitiva do capital e no domínio da Igreja. Assim, podemos fazer um paralelo 

entre colocar as mulheres restritas ao ambiente doméstico e o processo de caça às bruxas, pois 

esta restrição também foi uma forma de reprimir o comportamento feminino, controlando o 

corpo da mulher. 

Além disso, nessa repressão, os saberes ancestrais que vieram, principalmente, dessas 

chamadas bruxas, foi passado para o domínio masculino, que reformularam da maneira que 

bem quiseram para concentrar o poder em torno de si. Trazer o bordado hoje é assumir o 

nosso próprio controle, é afirmar que mulheres podem e vão bordar, dentro da universidade, 

que isso é algo qualificado e que essa prática relacionada ao doméstico não será mais 

caracterizada pela passividade e submissão. 

Tornamos nossa linguagem não restrita ao ambiente doméstico ao nos colocarmos do 

lado de fora de um prédio de aulas, dentro de um espaço público e bordar. Os nossos fios 

saiam do pano e agulha e passaram a preencher outros espaços quando fazemos isso. Fazer o 

bordado no espaço externo é potente. O fazer, aparentemente, é o mesmo do de dentro de 

casa, mas ao colocarmos os gestos, objetos e práticas que por séculos foram escondidos nas 

casas, em um espaço público e na academia machocêntrica, esse fazer se transforma em outro 

fazer, pois se abre uma pluralidade de relações novas às quais podemos nos conectar . E 

realmente nos conectamos. Seguindo essa linha, resolvemos exteriorizar mais ainda nossas 

possibilidades. 

Com a ocupação do espaço publico e aberto e com nossas experiências com o “olhar 

cego” pudemos experimentar uma outra percepção com o mundo, conosco  e com nossos 
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corpos. E assim nos abrirmos a criação: começamos a bordar. Um bordado que é o avesso do 

bordado que domestica as mulheres. Um bordado criativo, potente que nos abre e conecta a 

muitas possibilidades de fazer mundo. 

Pensando todo esse caminho, onde percebemos o local que nossos corpos ocupam, 

como eles ocupam, como eles são tratados, enquanto mulheres e estudantes, começamos a 

questionar cada vez mais como poderíamos expandir essa ocupação. E então levamos nossa 

arte para a rua. 
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3. A POLÍTICA DO BORDAR 

 

3.1. Fazendo política com as mãos  

 

Em determinado momento do curso, teve uma polêmica nacional e política a respeito 

do que o ministro da educação, Abraham Weintraub, afirmou sobre o plano de corte de verbas 

das universidades públicas que não tivessem o desempenho acadêmico esperado pela política 

do MEC, e também sobre a Universidade ser lugar de  “balbúrdia”
2
. O ataque foi destinado, 

principalmente, à Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal Fluminense (UFF) 

e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), que foram consideradas as piores nesse quesito 

pelo ministro.  

É importante considerarmos que desde que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, 

diversos aspectos políticos são questionáveis. Primeiramente, seu discurso, desde o princípio, 

era voltado para militarismo. Dentro desse viés, antes das eleições e até então no seu mandato, 

ele vem mostrando machismo e homofobia. Em vários momentos, o presidente reafirma 

masculinidades tóxicas, que consequentemente são apoiadoras de um sistema patriarcal. 

Desde a banalização do estupro, tratar sua própria filha como uma “fraquejada” por ter sido a 

única mulher entre quatro homens, e desqualificar mulheres em diversos contextos. 

Além desses posicionamentos machistas, ele traz afirmações homofóbicas, como o 

caso de preferir ter um filho morto à ser gay, e dizer que o povo brasileiro não gosta de 

homossexuais, e que caso visse dois homens se beijando, iria agredi-los. É muito claro que 

diante desses pareceres explícitos e sem responsabilidade, ele traz uma representação política 

que é muito simbólica, considerando que grande parte da população concorda e concordou 

com ele, quando o elegeu, mas também é motivo de questionamento sobre sua politica 

desrespeitosa e atrelada a discursos de ódio. 

                                                           
2
 https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-mira-unb-

uff-e-ufba,70002809579 

https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-mira-unb-uff-e-ufba,70002809579
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-universidade-por-balburdia-e-ja-mira-unb-uff-e-ufba,70002809579
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Vemos, então, que este governo tem como propósito reafirmar a posição do homem 

tradicional, hierárquico. O homem que faz o que quer, e a mulher é submissa a ele. O que se 

contrapõe a todo o trabalho que fomos desenvolvendo ao longo do semestre no nosso curso. 

Nós, mulheres estudantes, enquanto coletivo, nos sentimos agredidas com todas essas 

questões políticas que nos colocam em segundo plano.  

Considerando todo esse quadro crítico, e como a questão do corte de gastos é bem 

direcionada para a perseguição política que a universidade sofre, como reação foi combinado 

um ato político na Candelária, para reivindicar os direitos da universidade pública. Nesse 

momento, resolvemos pensar em uma forma de “artivismo”. 

“Artivismo é um neologismo conceitual ainda de instável consensualidade 

quer no campo das ciências sociais, quer no campo das artes. Apela a 

ligações, tão clássicas como prolixas e polémicas entre arte e política, e 

estimula os destinos potenciais da arte enquanto ato de resistência e 

subversão. Pode ser encontrado em intervenções sociais e políticas, 

produzidas por pessoas ou coletivos, através de estratégias poéticas e 

performativas [...]. A sua natureza estética e simbólica amplifica, sensibiliza, 

reflete e interroga temas e situações num dado contexto histórico e social, 

visando a mudança ou a resistência. “(Raposo, 2015, p. 6). 

Para o dia 15 de maio de 2019, dia do ato a favor da educação, decidimos fazer uma 

faixa, a mão, bordada, reivindicando nossos direitos enquanto estudantes da educação e 

bordadeiras. Naquele momento, nos sentimos potentes, políticas, fortes. Juntas, mulheres, nos 

unimos pelos nossos direitos enquanto estudantes em defesa da educação pública. 

Fotografia 3 

 

Fonte: Celia Collet 
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Para a produção, que durou duas tardes, utilizamos retalhos, cola, tesoura e o bordado. 

Cada pessoa teve uma função e, muitas vezes, trocamos de função entre nós. Manipulamos 

diversos materiais, diferentes texturas e cores. Pudemos sentir a arte que produzíamos, ver e 

criar. Tudo o que fizemos foi carregado de sensibilidade. Fomos decidindo, coletivamente, 

qual seria a melhor forma para fazer uma faixa resistente, legível e significativa.  

No dia da manifestação, levamos nossa faixa em protesto pelas ruas e barcas, desde a 

UFF até a Candelária, onde a faixa e o coletivo ganharam espaço para além da universidade.  

Esse processo foi muito potente, principalmente se pensarmos nas mulheres e seus 

trabalhos manuais tão desqualificados em nossa sociedade. E também no fato de tirar uma 

prática de dentro do meio acadêmico e fazê-la ganhar mais visibilidade. Sendo assim, 

exercemos nossos direito de protestar, e o fizemos por meio da arte, e ainda mais, da arte do 

bordado, com a frase que nos representava: “Tecendo nossos direitos”.  

 

Fotografia 4 

 

Fonte: Isabella Albuquerque 

 

Após esse processo, intenso, é possível afirmar como toda a construção do curso foi 

criando uma identidade política coletiva. A partir dai, ficou cada vez mais clara a relação da 
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arte com a política. Nossa interação com a universidade e fazer política naquele pequeno 

espaço que ocupávamos se expandiu. O processo foi como se realmente deixasse de ser algo 

pequeno. As potências aumentaram. 

Além disso tudo, dentro da sociedade patriarcal, machista, a competição entre 

mulheres é extremamente incentivada. Assim, mulheres se entrelaçando a outras mulheres, 

com essas teias, materiais e imateriais, é mais uma forma de fazer política. Estabelecer esse 

coletivo e essa rede de apoio é um posicionamento feminista. A cada encontro, nós nos 

uníamos mais e costuramos além do tecido, nos costuramos nas outras, nos remendamos e nos 

fizemos mais fortes. Desde o princípio da disciplina, iniciamos uma luta contra diversos 

sistemas, que foi se expandindo e espalhando por onde pudéssemos ir. 

Também criamos nossas identidades próprias nesse processo, nos descobrimos. Como 

exemplo deste corpo coletivo podemos citar quando a professora Celia foi a um congresso e a 

turma organizou a aula sem ela. Sua presença era importante para a construção das atividades, 

mas manter uma aula sem sua presença mostra que a educação não se trata de uma hierarquia 

e também que tínhamos um grupo fortalecido e unido. Além disso, uma das alunas, Schirley 

França, foi convidada a orientar essa aula baseada na sua experiência como educadora e 

artista. 

Tive a oportunidade de conversar com Schirley para compreender melhor como ela se 

planejou para aula, e como ela trouxe diversos saberes prévios e extra universidade para nosso 

encontro. 

 Schirley, candanga, nascida em Taguatinga, na primeira geração de Brasília, estudou 

ensino técnico, se formou como secretária, mas afirma sempre ter sentido o caminho das artes 

a atravessando. Ela fez teatro desde jovem, e ao se formar como secretária, começou a 

trabalhar e chegou a ingressar em uma faculdade particular de artes plásticas. Porém, nesse 

caminho, Schirley também estava sempre envolvida nas manifestações artísticas dos 

arredores, onde conheceu Carlos Babau. 

Para falar sobre o que Schirley é e representa não tem como deixar de passar por sua 

trajetória na “Carroça de Mamulengos”. A “Carroça de Mamulengos” é arte, família, teatro, 

circo. Tudo começou com Carlos Babau, que aprendeu o teatro de bonecos com Antônio de 
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Babau, um grande babauzeiro
3
 pernambucano. Carlos passou dois anos vivendo e trabalhando 

com Antônio, conquistando os aprendizados para fazer bonecos e compreendendo o 

espetáculo. Schirley, ao me contar essa história, mencionou como esse processo todo tem um 

caráter de importância, porque além de tudo, o teatro é sobre luta de classes também, sendo 

um tipo de brincadeira que trazia uma luta e história de um povo. A história desse teatro de 

bonecos começa pelo personagem Benedito, que é um trabalhador operário. Quando Carlos 

saiu da casa de Antônio de Babau, ele saiu com uma caixa de bonecos feitos a mão, e com 

uma história.  

 Carlos decidiu andarilhar, e passou por diversos lugares, mostrando sua brincadeira, 

até chegar em Brasília, onde Schirley vivia. Ela estava trabalhando na narração do espetáculo 

“Pedro e o Lobo”, além de trabalhar com teatro de rua, onde acabou conhecendo o teatro de 

bonecos do Carlos Babau. Encantada com o teatro e com o personagem Benedito, querendo 

saber qual a origem dessas pessoas que brincavam, e tomada por aquela energia, decidiu 

entrar nessa universidade do povo, nesse chão do Brasil, e aos 19 anos, largou a faculdade de 

artes, a família de Brasília e foi embora com Carlos para andarilhar com o teatro dos bonecos. 

Os dois foram construindo uma família juntos, onde tiveram oito filhos, cada um nascido em 

um lugar diferente do Brasil.  

Ela sempre se viu como uma pessoa muito sensível em relação às coisas ligadas a 

vida, estando sempre relacionada a brincadeiras, organização da casa, à educação e 

pedagogia, reconhecendo como os caminhos educacionais familiares também a levaram à 

arte. Portanto, Schirley chegou à UFF já como artista e educadora, com 38 anos vividos de 

“Carroça de Mamulengos”, com diversos saberes prévios e exteriores à universidade. 

 Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, pergunta “por que não estabelecer uma 

‘intimidade’ entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos  e a experiência social que 

eles têm como indivíduos?” (FREIRE, 2005, p. 30). Logo, como poderia uma educação não 

considerar as experiências do outro? Schirley, com sua grande vivência enquanto artista, abriu 

nossas aulas para conexões com seu trabalho artístico, o qual estava ligado diretamente aos 

atravessamentos da antropologia através do corpo. 

Em nossa aula com Schirley produzimos estandartes individuais. Foram levados 

diversos tipos de tecidos, colas e fitas. Além disso, ela também levou alguns moldes com 

                                                           
3 Babau é uma brincadeira popular do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, sendo parte da cultura popular 

brasileira. Babauzeiro é como chama aquele que confecciona e brinca com esses bonecos. 
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diversos símbolos, fazendo com que, mesmo que esses símbolos se repetissem entre os 

estandartes, cada uma atribuiria um conjunto de cores e significados diferentes, o que criaria 

uma identidade única em cada obra. O processo foi, como sempre, coletivo, nos ajudamos 

sempre que possível, compartilhamos materiais e afetos, o que resultou em trabalhos 

carregados de identidade e sentimentos. 

 

Fotografia 5 

 

Fonte: Schirley França 

 

3.1. A Intervenção artística 

 

Para falar sobre nosso momento seguinte, iniciarei tratando do capítulo “A 

transformação do silêncio em linguagem e ação”, do livro Irmã Outsider, da Audre Lorde. O 

recorte pontual que a autora faz é sobre ser mulher, negra, lésbica e poetisa. Ao viver uma 

experiência de proximidade da morte, ela se arrepende e se questiona sobre os silêncios que 

ela fez durante a vida, por medo, principalmente. Após passar por esse momento, ela se diz 

cada vez mais convicta a verbalizar as coisas. Diz que em determinado momento todos virão a 

morrer, tendo se manifestado ou não. “Quais são as palavras que você ainda não tem? O que 
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você precisa dizer? Quais são as tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar para si, 

até adoecer e morrer por causa delas, ainda em silêncio?” (Lorde, 2019, pág. 50).  

Esses questionamentos, fortes, são necessários. Fazendo o recorte somente do 

feminino, acredito e vejo que o silenciamento existe só por sermos mulheres. As mulheres são 

e foram criadas para não se posicionar, não falar e ter medo. A mulher não é motivada a fazer 

política. Somos engasgadas todos os dias com opressões e frustrações. A autora propõe não se 

deixar engasgar. Sendo assim, ela utiliza, principalmente, a militância e a poesia, ou seja, 

política e arte, entretecendo-os.  

Enquanto estávamos fazendo o curso de “Antropologia através do corpo” soubemos 

que uma aluna havia sido estuprada dentro do banheiro de um dos prédios da UFF, durante o 

horário de aula.  

Uma mulher, quando violada, além da opressão do ato por si só, ainda sofre a opressão 

de terceiros, que tendem a duvidar de suas palavras. Nesse caso, alguns alegaram que o 

estupro não teria ocorrido, que teria sido inventado pela aluna, como por exemplo, com o 

intuito de desviar o foco da atenção das eleições do DCE.  

Além disso, é muito difícil para uma mulher lidar com o trauma e desqualificação que 

sofre acerca do ocorrido.  Revoltadas com o fato, nos sentimos muito inseguras diante da 

vulnerabilidade nesse espaço, mais do que já nos sentimos normalmente. Ainda mais se 

considerarmos que foi dentro de um prédio com seguranças, câmeras e no horário da aula.  

Dentro do contexto e realidade da nossa disciplina, realizada por um coletivo de 

mulheres, como tratar este acontecimento? Como não engolir essas tiranias em silêncio? 

Como transformar em linguagem e ação? Naquele momento, não tínhamos lido Audre Lorde 

e a necessidade de não silenciar, mas intuitivamente, enquanto artistas e mulheres, e dentro de 

um contexto tão absurdo, resolvemos nos manifestar artisticamente.  

Primeiramente, fizemos uma roda de conversa entre nós para falar sobre abuso, nossos 

sentimentos diante da situação, a tristeza, a indignação. Essa roda por si só foi de extrema 

potência pois fizemos uma troca de relatos pessoais. Foi um momento muito forte quando 

percebemos que todas as mulheres ali se identificaram com o problema. A maioria das alunas 

já havia passado por uma situação de abuso, em algum momento. Pudemos naquela hora 

tratar este assunto dentro da universidade, e assim nos fortalecer no coletivo da turma. 
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Tratamos como em nossas experiências, na maioria das vezes, o silêncio predominou. Por 

conta disso, resolvemos então desenvolver uma intervenção artística, enfrentando esse 

silenciamento.  

 Juntamos retalhos vermelhos - como o sangue, da menstruação, do corpo, da dor-, 

linhas vermelhas e de outras cores, agulhas, cartazes, lápis, e nos organizamos. Não foi 

imediato para chegarmos ao consenso da ideia sobre o que faríamos. Ao nos encontrar 

coletivamente, cada uma sugeria uma coisa e tentamos decidir o que seria possível ou não. 

O local que escolhemos para fazer nossa intervenção artística foi o saguão do bloco da 

Faculdade de Educação, onde passa muita gente, e assim teríamos a visibilidade que 

gostaríamos. Cada uma de nós levou uma parte de si para construirmos a intervenção. 

Marcella, nossa colega poetisa, levou algumas poesias relacionadas ao feminino, Paola, fez 

seios de crochê, Schirley, levou camisas com frases de potência, como a “ninguém solta a 

mão de ninguém” que foi um grande marco. Todas levamos materiais impressos, frases e 

histórias de mulheres. Vieram as dificuldades de decidir o que colocaríamos exatamente, não 

querendo descartar por completo ideias. E com tempo e delicadeza conseguimos nos 

organizar. Ao passo que as ideias foram brotando, fomos nos dividindo em grupos menores: 

uma parte das mulheres ficando com os bordados, outra com a escrita e outra com as 

colagens.  

 O bordado nos acompanhou em todo o processo. Schirley levou um tecido vermelho 

grosso e grande, onde bordamos nomes de diversas mulheres que foram vítimas de 

feminicídio. Nos organizamos de uma forma onde cada uma levou o nome de uma mulher, e a 

maioria de nós bordou, criando um simbolismo muito forte dentro desses fios que tecemos 

juntas. O trabalho coletivo de mulheres é uma luta política, dentro de uma sociedade que tenta 

desarticular essas relações, estimulando competições entre nós.  

Marias, Julianes, Claudias, Marielle, Luana Barbosa, Margarida Alves, Heley de 

Abreu, Maria da Penha, Susy, Eloras e Elira. No final dos seus nomes, fizemos um trançado, 

também vermelho, que escorria até o chão, como o sangue que foi derramado injustamente. 

Outros fios se ligavam com as notícias de jornal sobre suas mortes, que colamos nos biombos. 
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Fotografia 6 

 

Fonte: Celia Collet 

 

Nos cartazes escrevemos e desenhamos frases que são comumente escutadas por 

mulheres, no cotidiano e colocamos uma caneta ao lado, para quem passasse por ali pudesse 

escrever frases em substituição àquelas, mas que não fossem machistas. Criando assim, não só 

uma manifestação política nossa, mas de quem tivesse passando também. Quem visse, poderia 

fazer parte desse nosso coletivo, da nossa política e militância. 
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Fotografia 7 

 

Fonte: Celia Collet 

 

Em uma outra parte da intervenção, também interativa, colocamos um cartaz onde 

estava escrito “Qual seu medo mulher?”, incentivando outras mulheres a falarem, a se 

recusarem a ficar em silêncio. Pois, se não falamos, não nos expressamos. Segundo Audre 

Lorde: “Podemos ficar eternamente caladas pelos cantos enquanto nossas irmãs e nós somos 

diminuídas (...); podemos ficar caladas a salvo nos nossos cantos, de bico fechado, e ainda 

assim nosso medo não será menor” (Lorde, 2019, p. 52).  
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Fotografia 8 

 

Fonte: Celia Collet 

 

Nesse projeto, resgatamos também outras formas de arte além da manual que 

trabalhávamos com mais frequência. Em um poema, que colocamos em cartaz, tratamos do 

racismo e machismo. 

“Poemas de Lutas e Amor 

Eu não quero que nossos filhos tenham o seu nariz largo e sua boca carnuda.  

Eu ouvi e concordei em deixar você tentar me moldar em um padrão no qual 

eu não caberia. 

Você até sugeriu que eu usasse um prendedor de roupas no roso ou que eu 

guardasse dinheiro pras plásticas que apagariam todos os meus traços de 

mulher negra. 

Uma lembrança tão agressiva que me apavora. 
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E tem gente que me pergunta se foi fácil romper silêncios.” (Ryane Leão).

  

Esse poema foi escolhido por uma aluna, não tínhamos trabalhado o texto da Audre 

Lorde naquele momento. Tanto Lorde quanto a autora do poema abordam opressões que 

mulheres negras sofrem. Além das cobranças acerca de toda uma feminilidade, o racismo 

silencia mais ainda essas mulheres, que são estereotipadas, cobradas de se embranquecerem 

esteticamente e que são mais objetificadas ainda.  

 Durante o curso, tivemos contato com diversos textos sobre antropologia e “saber-

fazer”, mas naquele momento em especial, levamos essas ideias de forma mais orgânica, fruto 

não apenas dos textos da construção forte do nosso coletivo, conectando nossas vivências 

enquanto mulheres. 

Dessa maneira, nos posicionamos politicamente através do bordado, primeiro pela 

faixa que levamos ao ato, depois através da intervenção dentro da universidade. Porém, nossa 

política não é só o que foi tornado público. Nós trabalhamos em grupo, como coletivo, 

existindo com nossas diferenças. O bordado, tão utilizado para dominar e silenciar mulheres 

em seu espaço doméstico, foi apropriado para aumentar as potências e lutar pelos nossos 

direitos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Viver a antropologia através do corpo foi uma experiência singular, considerando o 

contexto universitário. Por mais coerente que seja a antropologia utilizar o corpo, possuímos 

um modelo de sociedade onde perpassar o corpo é algo quase inexistente. É surpreendente 

como é naturalizado o fato de que a educação não nos atravessa. Atualmente, me gera até 

estranhamento estudar ou ensinar sem incluir meu corpo minimamente nas práticas. 

Quando chego nessa conclusão, quero dizer que acredito que falta na educação 

desmecanizar os processos de aprendizado. Através das vivências que eu tive, principalmente 

na disciplina “Antropologia através do corpo”, mas também outras, percebo que é possível 

sair da padronização da sala de aula, e que sair é um ato político. A sala de aula não deve ser 

condenada, mas falta uma exploração de ambientes e possibilidades criativas. No caso da 

disciplina que abordei neste trabalho, quando começamos nossa trajetória, no início do 

semestre de 2019, nossos espaços materiais e imateriais puderam ser expandidos. 

Todo o processo do bordado trouxe sensibilidade e afetos, mostrando a possibilidade 

de um emaranhado de mulheres, unidas, combatendo as condições políticas vigentes daquele 

momento e do momento atual. 

Os afetos trocados quando se utiliza o corpo, as mãos, os movimentos, as teias, são 

únicos e essenciais para mudar a perspectiva daquilo que estava sendo vivido. Quando 

terminamos as aulas e nos encontramos para falar sobre elas, era quase unânime o sentimento 

de que o curso foi um momento de reflexão, leveza e sentimento.  

 Portanto, acredito que essa experiência tenha potencial de expansão. Considerando 

essa etnografia, é possível observar a metodologia que foi desenvolvida e pode ser repensada 

em outros espaços educacionais. 

 Separando a metodologia do curso por etapas, o primeiro processo foi o de 

sensibilização e intimidade com outros corpos: humanos, objetos, espaços. Começamos a 

repensar nosso olhar através da arte e da estética, nos permitindo vivenciar um processo mais 

orgânico e intuitivo. No início do curso, ainda estávamos dentro da sala de aula, nos 

mantendo dentro de uma “zona de conforto”. Mas já neste momento, pudemos criar nossos 

cadernos do curso, desconstruindo valores pré-concebidos a respeito de uma aula, expandindo 
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a possibilidades de aprendizado e nos permitindo acessar o sensível para expressar nossas 

identidades individuais. 

 Em um segundo momento, começamos a nos familiarizar com os fios, que foram os 

condutores da maior parte da disciplina. Depois de sentir materiais como tecido, cola, tesoura, 

permitimos que o fio passasse por nós, percorresse nossos corpos. Sentimos o cheiro e até 

mesmo o gosto dele. Depois nos enroscamos nas linhas, criamos um corpo único, e juntas, 

nos preparamos para encarar o exterior, saindo da suposta “zona de conforto” da sala de aula, 

unidas.  

 Já do lado de fora, nossas aulas passariam a explorar o espaço e as possíveis trocas 

com quem passasse, e ali também iniciamos experimentações antropológicas. Na leitura do 

“Olhar cego”, exercitamos a desconstrução de um olhar normalizado e carregado de valores 

pré-concebidos, observando as coisas de forma criativa, tentando se desvencilhar de valores 

prévios. Essa nova forma de ver introduziu nossa prática do bordado. 

 Quando se pensa o bordado, ele vem carregado de ideais atrelados ao doméstico e ao 

feminino. Entretanto, a nossa tarefa foi repensar e descartar essas noções padronizadas, já que 

estávamos bordando dentro da universidade, que é um ambiente predominantemente 

mecânico e machocêntrico, e também em um espaço público. Trazer o bordado como forma 

de fazer antropologia é repensar nossos próprios corpos e inserir eles dentro da academia, que 

tanto os nega. O bordado, que um dia serviu para submeter as mulheres, passa a ser uma 

maneira de fazer rachaduras em um sistema educacional que dociliza e disciplina os corpos de 

tantas maneiras. 

 Finalmente, fizemos mais política com o bordado, quebrando diversas barreiras e o 

tornando mais público. Com essa desconstrução de um bordado doméstico e tradicional feito 

por mulheres submissas, nós o utilizamos como ferramenta política tanto para lutar a favor da 

educação, levando uma faixa feita à mão para as ruas, como também em uma invenção 

artística por conta de um caso de estupro dentro do espaço universitário, trazendo a 

necessidade de tirar as mulheres do silenciamento e mostrando como somos violentadas. A 

ferramenta que um dia serviu para nos calar, nos deu expressão.  

 Com essa síntese dos processos que realizamos, para nos inspirar nessa metodologia, 

acredito ser muito importante inserir em nossos processos educacionais algumas 
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características: a familiarização com os materiais e com nossos sentidos, a coletivização, a 

ocupação de espaços exteriores, a experimentação e a desconstrução. 

 Sugiro então, a partir das experiências que vimos, uma proposição didática para o 

ensino da sociologia na educação básica. A antropologia é um dos pilares das ciências sociais, 

e no currículo mínimo da sociologia, ela está incluída. Geralmente, os estudos antropológicos 

são abordados de forma apenas teórica, e a experiência é descartada em grande parte do 

tempo. 

Quando a sociologia é inserida como disciplina, penso ser importante que ela possa 

convidar a um estranhamento e desnaturalização da vida cotidiana e da realidade a nossa 

volta, como sugere Wright Mills na “Imaginação Sociológica” (1982). Com essa imaginação, 

a análise crítica do cotidiano é potencializada, o que é essencial para estudantes de ensino 

médio. Mas por que, então, a sociologia ainda se encontra “pouco criativa” dentro do sistema 

educacional? Como relata Luckesi, vemos que a metodologia de estudos prossegue sendo a 

mesma de outras disciplinas escolares:  

A partir do que se observa numa sala de aula, como definir o que é 

conhecimento? De um lado, um professor expõe informações, conceitos e 

regras de trabalho; de outro, os alunos ouvem a apresentação e se utilizam de 

material didático. Ao final, um teste para verificar o que o aluno reteve do 

que foi dito ou lido. Que é conhecimento neste contexto e qual o seu 

processo? (1994, p. 101). 

O autor traz o conceito de “senso comum pedagógico”, questionando a educação 

acrítica e padronizada, onde se reduz ao que relata na citação. Nesse contexto, a prioridade 

passa a ser um processo de memorização. Para além disso, essa maneira de educar se mantém 

em uma perspectiva hegemônica, que reprime o corpo, os sentidos e a criatividade. 

 A partir da etnografia que fiz e de estudos que me fazem acreditar na necessidade de 

fuga desse “senso comum pedagógico”, acredito que levar atividades artísticas como 

ferramenta pedagógica é também uma maneira de sair desse pensamento hegemônico.  

 Como a disciplina de “Antropologia através do corpo” acabou se direcionando para a 

temática de gênero, decidi sugerir uma atividade sobre este tema, que poderia ser realizada em 

turmas de segundo ano do ensino médio, no primeiro bimestre. No currículo mínimo, a 

temática se enquadra em “Cidadania, direitos humanos e movimentos sociais” (Currículo 

Mínimo de Sociologia, 2012).  
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  A ideia para da proposição didática seria realizar uma oficina de bordado com os 

estudantes. A introdução ao tema “gênero” não seria de forma direta. A oficina se iniciaria 

repensando o espaço da sala de aula. Poderia ser reorganizando as cadeiras, de forma que o 

chão fosse o espaço de trabalho, criando uma maior liberdade de posicionar os corpos. Se 

fosse possível, a atividade seria transferida para um espaço de fato externo, se conectando 

com a escola como um todo. Em um primeiro momento, a ideia seria de se familiarizar com 

os materiais, tecidos, linhas e agulhas. Sentir as texturas, observar as cores e possibilidades.  

 Como material didático, resgataria o livro “A menina que falava bordado”, da 

Blandina Franco e José Carlos Lolla, para trazer de forma simplificada alguns pontos de 

bordado, visto que é uma atividade para ser leve e fácil. 

 Com mais intimidade com as linhas e o conhecimento de alguns pontos, pediria para 

que todos bordassem. Poderia bordar em papel, tecido ou o que sentisse vontade, para que o 

processo fosse o mais orgânico e intuitivo possível. 

 A ideia é que duas turmas pudessem realizar a atividade de bordado em dias próximos. 

Solicitaria que não colocassem seus nomes nos bordados. Quando os bordados estivessem 

terminados, os trabalhos deveriam ser recolhidos. Na aula seguinte, eu apresentaria os 

trabalhos realizados em uma turma na outra turma. 

 Com essa amostra “trocada” uma turma veria trabalhos que ainda não tinham visto, e 

principalmente não saberiam quem fez. Eu então solicitaria que fizessem uma separação 

daquelas obras por grupos, sendo um grupo de bordados que eles achassem que teriam sido 

feitos por mulheres e o outro grupo por homens.  

 A partir da divisão, seria possível fazer vários questionamentos. Por que aqueles 

bordados seriam de mulheres? Por que outros seriam de homens? Qual foi o critério de 

separação? Com essas provocações, estaria convidando os estudantes a discutirem seus 

preconceitos de gênero. Por exemplo, é esperado que trabalhos mais delicados e cuidadosos 

sejam feitos por mulheres. O que podemos pensar a partir dessas percepções?  

 Na introdução do meu texto, abordei como existem valores atribuídos a mulheres, 

embasados em uma sociedade que implica uma socialização em que elas devem ser “jeitosas” 

para se encaixarem no dito “feminino”, e que homens devem ser mais brutos e insensíveis 
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para garantir uma ideia de masculinidade. Mesmo que algum trabalho mais delicado seja feito 

por um homem, dificilmente isso seria apontado. 

 Com essa reflexão, poderia, finalmente, chegar à temática de “gênero e movimento de 

mulheres”, inserida no conteúdo de Movimentos Sociais. Discutiríamos a formação do 

sistema patriarcal que impõe valores machistas, gerando a desigualdade entre os gêneros e a 

determinação das mulheres a um lugar de inferioridade e submissão. Abordaríamos também a 

necessidade das mulheres lutarem pela não violação dos seus corpos e pelas suas próprias 

vidas. 

Com esse fio do bordado, penso que é possível tecer novos questionamentos, passando 

o conhecimento também pelo corpo. O bordado quebra padrões, permite o contato com 

atenção e sensibilidade.  

 Essa atividade, atualmente, se encontra como uma proposição didática baseada em 

ideias que a disciplina de “Antropologia através do corpo” me inspirou. Atravessar o corpo e 

o sensível é educação, é política. O corpo não pode mais ser ignorado e reprimido por um 

sistema que visa moldar sujeitos para serem dóceis no trabalho.  

 Escrevi esse trabalho de conclusão de curso pensando na importância da experiência 

nos atravessar, deixando marcas e até mesmo cicatrizes. Tudo o que escrevi, desde o título até 

aqui vem de um estudo e também uma experiência pessoal. Acredito que a educação deva ser 

sensível e criativa. Com isso, também vejo meus escritos como um incentivo e um convite a 

outras pessoas questionarem o formato tradicional da educação, observarem os espaços e 

explorarem os mesmos.  

Apesar de ser a conclusão do meu texto, não acredito que esse trabalho tenha exatamente um 

fim. Espero poder me emaranhar cada vez mais com outras pessoas, tecendo, criando, 

sentindo e explorando mais esses âmbitos artísticos e corporais dentro da educação, pensando 

sempre em mudanças e afetos dos sujeitos, e expandindo essas teias. 
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