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Introdução

A presente publicação é resultante de vários encontros, trocas, pesquisas, 
amizades e descobertas. Nela, compartilhamos o gosto por aprender 

com a ancestralidade, suas formas de subsistência, estética e proteção que 
repercutem em fios minuciosamente trançados, tramados, costurados. 

Trata-se de resultados de pesquisas financiadas pela UNESP, FAPESP 
e CNPq que fortaleceram e fortalecem não somente a iniciação científica e a 
pesquisa docente, como também a internacionalização da FAAC por meio do 
Curso de Artes Visuais, por meio do grAVA – Grupo de Pesquisas Poéticas em 
Artes Visuais, reconhecido pela instituição desde 2009 e credenciado pelo 
CNPq desde 2012. 

Durante o ano de 2021, houve o evento “Conversas Têxteis”, compos-
to por seis palestras que ocorreram sob organização do grAVA e oferecido ao 
curso de Artes Visuais e à comunidade em geral, tendo sido divulgado por 
meio das redes sociais. O evento reuniu pesquisadores que têm na arte têxtil 
contemporânea seu objeto de estudos, provenientes de de Portugal, Espírito 
Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, assistidos por membros do grA-
VA, por alunos do Curso de Artes Visuais, da FAAC/UNESP, campus de Bauru e 
alguns internautas externos.

No primeiro capítulo, constam os resultados de uma das pesquisas de-
senvolvidas junto às alunas do Curso de Artes Visuais Edmarcia Regina Tinta e 
Maria Fernanda Vieira Barbieri durante iniciação científica, mediante financia-
mento CNPq e Unesp, respectivamente durante 2018 e 2019. A pesquisa con-
junta, sob minha orientação buscou um levantamento de dados e cataloga-
ção de artistas visuais que trabalham com a arte têxtil no Brasil. O trabalho foi 
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avaliado, em 2019, durante XXXII Congresso de Iniciação Científica, como me-
lhor pesquisa do ano da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, após 
apresentação de Maria Fernanda Barbieri no evento. 

A partir do segundo capítulo, os textos são assinados pelos participantes 
do “Conversas Têxteis”, enfatizando suas falas durante o evento. Na organiza-
ção da publicação, tracei um percurso que tem início nas investigações sobre a 
formação do têxtil no Brasil, em reflexões que partem de um contexto geral, 
indo para estudos regionais e fecho com os textos preciosos provenientes de 
Portugal, que nos possibilitam estabelecer conexões entre a produção brasilei-
ra e a portuguesa na atualidade. 

A partir da linha escolhida para organizar os textos, apresento o segun-
do capítulo sob assinatura da Ma. Estefânia Lima e Paula Melech representan-
do o Instituto Urdume. Contando-nos a história desse projeto tão intenso e 
desafiador, as autoras enfatizam a importância das manualidades têxteis no 
Brasil, abordando as frentes nas quais vêm atuando ao divulgarem pesquisas, 
documentos, relatos, ao mesmo tempo em que geram possibilidades de refle-
xão sobre o fazer artesanal.

O terceiro capítulo conta com a presença do Professor Titular Aparecido 
José Cirillo, ao compartilhar conosco sua pesquisa sobre arte têxtil capixaba e 
um pouco de suas obras como artista visual. Diante do conteúdo, observamos 
quão pouco conhecemos sobre a história dos fios no Brasil e o quanto há por 
se investigar e divulgar o que cada universidade vem produzindo. Por meio de 
suas palavras reúne um rico conjunto de artistas, com trabalhos maduros e re-
presentatividade regional.

Em continuidade à valorização da produção regional, a Ma. Carolina 
Grippa nos contempla com o capítulo quatro. Em suas investigações, debruça-
-se sobre a expressiva tapeçaria gaúcha desde o período de graduação, desta-
cando o papel do sul, tanto nas universidades quanto nas mãos de artesãos, 
designers e artistas visuais no sul do país. Com base em sua experiência, abor-
da a Exposição Anual de Arte Têxtil de 1985, permitindo que tenhamos acesso a 
dados sobre os profissionais que estiveram presentes na mostra.
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No quinto capítulo, a Ma. Luana Duarte e a Profa. Dra. Marizilda 
Menezes escrevem sobre os resultados de pesquisa sobre o crochê enquanto 
ferramentas para o processo criativo. No texto, a técnica é investigada e utili-
zada como meio expressivo, o que pode ser verificado em anotações, esboços 
e na elaboração de peças. De modo diferente dos demais capítulos, há uma in-
teração entre a pesquisa teórica e a plástica, em busca de uma ressignificação 
do próprio modo de tecer.

O sexto e o sétimo capítulos contêm dados a respeito da produção em 
Portugal e da atuação de pesquisadores, artistas, professores e de eventos vol-
tados para o têxtil tradicional e contemporâneo.

O Professor Associado Hugo Martins Gonçalves Ferrão compartilha sua 
importante atuação na disciplina de Tapeçaria na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa (FBAUL). Além de contextualizar os conteúdos aborda-
dos, discorre sobre sua atuação à frente de inúmeras exposições de discentes 
por meio de seu grupo de pesquisa ARTLab – Tapeçaria Contemporânea, que 
tanto tem agregado à valorização da produção tradicional têxtil alentejana, 
quanto às reflexões entre as mídias contemporâneas e a tapeçaria artesanal.

O último capítulo é da Profa. Dra. Susana Pires, artista visual e também 
professora da FBAUL. Seu texto nos permite compreender conexões atuais no 
circuito português, as quais, igualmente nos levam a olhar tanto para a elabo-
ração de tapetes arraiolos, com manifestações locais, quanto a ouvir sobre a 
relevância de mostras contemporâneas como a Contextile, bienal que ocorre 
na região norte de Portugal. A autora traz sua experiência diante desses dados, 
fazendo-nos visitar remotamente suas obras e as localidades sobre as quais 
nos fala.

Agradeço imensamente a todos que participaram da publicação, as-
sim como das palestras. Integramos vínculos necessários e extremamente 
enriquecedores.

De modo especial, menciono a dedicada equipe do grAVA/Projeto 
Aquário, que trabalhou com a organização e divulgação do evento. Agradeço 
imensamente a Aline Chain, Fabiane Vilar, Isabelle Fatia, Júlia Mussalam, 
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Luize de Paula, Maria Fernanda Paro, Maria Luiza Vietri, Maria Vitória Ribeiro, 
Verônica Serpa.

Saliento que essa publicação somente foi possível diante do incentivo 
e financiamento da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, 
na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, em apoio às pes-
quisas e atividades desenvolvidas pelo grAVA em parcerias nacionais e inter-
nacionais. Agradeço à atuação da Profª Drª Fernanda Henriques e ao Prof. Dr. 
Juarez Xavier, por incentivarem a propagação de conteúdos diretamente rela-
cionados ao Curso de Graduação em Artes Visuais – bacharelado e licenciatura 
e ao DARG/ Faac – Unesp, campus de Bauru.

Espero que a leitura seja enriquecedora e gere muitos frutos!

Profa. Dra. Joedy Luciana Barros Marins Bamonte
Primavera de 2021
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A s origens da produção têxtil remetem a 34 séculos atrás, quando a so-
brevivência dependia de peles bem costuradas nos pés de nômades 

que percorriam terras geladas. No decorrer da história, essa produção foi 
proliferada por meio de agulhas, bastidores, teares, indo de processos arte-
sanais e manuais do aconchego doméstico (e predominantemente feminino) 
para os espaços das indústrias no século XVIII e tecnologias digitais no final 
do século XX. 

Embora a produção têxtil esteja atrelada a objetos utilitários, seja no 
vestuário ou em objetos domésticos, sua elaboração, enquanto valor esté-
tico, no decorrer da história agregou o adorno ao poder, ao divino e a laços 
familiares. 

No Brasil, a produção têxtil provêm da cultura indígena, bem como 
dos diversos povos que aqui se fixaram. Faz-se necessário destacar o têxtil 
Marajoara, que dominava três aspectos de produção: tecelagem em algodão, 
trançados em palha e na arte plumária. (CIRILO, 2010, p. 61) Já a produção de te-
cidos propriamente dita começa no processo da colonização. Os primeiros ate-
liês foram criados pelos jesuítas, usando o conhecimento da trama que os indí-
genas possuíam, a fim de suprir as necessidades essenciais da colônia.

Com a estadia de Maurício de Nassau no Brasil, Frans Post (1612-1680) 
e Albert Eckhout (1610-1666), artistas que o acompanharam na missão ar-
tístico-científica, produziram uma série de obras pictóricas sobre a popula-
ção, a flora, a fauna e a paisagem brasileira, dando à Europa referências para 
criar seu imaginário sobre o novo continente. Postumamente, os trabalhos se 



13o têxtIl e as artes VIsuaIs BrasIleIras: InVestIgação e catalogação

transformaram em tapeçarias pela Manufatura de Gobelins. Apesar de nas 
paisagens brasileiras figurarem a arte têxtil na Europa, o fato não foi suficiente 
para estimular uma produção local de tapeçaria (CIRILO, 2010). 

Sobre a manufatura de tecidos de algodão no período colonial, seu uso 
era voltado para finalidades rudimentares como a produção de vestes para a 
população escravizada, usos domésticos e nas fazendas. Em seu livro “Artêxtil 
no Brasil”, Cáurio (1985) nos relata a interrupção do desenvolvimento das ativi-
dades têxteis da colônia. Tecidos mais elaborados eram supridos com a impor-
tação de Portugal em um primeiro momento, e, posteriormente, da Inglaterra. 
As regiões da costa estavam sempre bem abastecidas, e as localizadas mais 
ao interior, como em Minas Gerais, tinham dificuldades no acesso a essas im-
portações, o que impulsionou iniciar a formação de um parque têxtil na colô-
nia. Como a produção começou a suprir o mercado interno, as importações da 
Inglaterra diminuíram, contrariando os pactos econômicos firmados por meio 
do Tratado de Methuen, de 1763 (CÁURIO, 1985, p. 85). Dependendo da proteção 
marítima fornecida pelo país parceiro, Portugal precisou intervir por meio do 
Alvará de 5 de janeiro de 1985, emitido por D. Maria I, proibindo o estabeleci-
mento de fábricas e manufaturas no Brasil, com o argumento de que tais ati-
vidades enfraqueceriam o cultivo da terra e a mineração, pois faltariam braços 
para realizá-las (ALVARÁ, 2018).

Logo, a produção de têxtil estava restrita ao uso básico, em sacas de ex-
portações e uso caseiro, sob ameaça de punição aqueles que desobedecessem 
à proibição, como mostram alguns documentos e registros, arrefecendo assim 
o desenvolvimento comercial no segmento industrial. Contudo, com a vinda de 
famílias portuguesas, há um empenho pelo fazer têxtil no âmbito familiar. 

As culturas negras trazidas pelos povos escravizados também conhe-
ciam técnicas de tramar em teares manuais, perpetuadas pelas mãos de artis-
tas e artesãos como Mestre Abdias do Sacramento Nobre, famoso tecelão de 
pano da costa (tecido feito por uma técnica de tecelagem nigeriana). Por ser 
muito usado no candomblé, é um exemplo de como a produção têxtil, inclusi-
ve no Brasil, está fortemente ligada à religiosidade. (PANOS DA COSTA, 2015).
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Nas artes visuais, a manifestação da trama como obras autorais, repre-
sentativas do país, emergiu a partir do século XX com a eclosão do modernis-
mo, assim como ocorreu na Europa. 

A partir do início do século XX, a tapeçaria brasileira ganha vários re-
presentantes e encontra o seu auge na década de 1970. Há publicações a res-
peito, registros de exposições, catálogos nos quais esses dados podem ser 
confirmados, ênfase da presente pesquisa ao mapear registros relacionados 
não somente ao surgimento do têxtil como linguagem nas artes visuais, como 
também às influências culturais dessa produção, passando pelo desenvolvi-
mentotecnológico envolvido nessas questões.

Cronologicamente, o primeiro nome citado no que diz respeito ao têx-
til nas artes visuais no Brasil é o de Regina Gomide Graz (1897- 1973), artista 
ligada ao Modernismo. Sua importância para história da arte brasileira é ine-
gável, sendo a introdutora do estilo da art déco (SIMIONI, 2007). Gomide é res-
ponsável pela decoração da Casa Modernista projetada pelo arquiteto ucra-
niano Gregori Warchavchik em 1927. Apesar do pioneirismo, Gomide nem 
sempre recebeu o prestígio devido na história da arte. Um possível motivo é 
levantado por Cáurio (1985), que diz não ter restado muitas obras da artista, 
nem haver uma sistematização de registros, apesar de seu ateliê ter vendido 
muitas obras. Já Ana Paula Cavalcanti Simioni (2007) atribui tal fato a ques-
tões de gênero, tanto por estar próxima de dois artistas homens - o marido 
John Graz e o irmão Antônio Gomide - quanto pelas artes ditas aplicadas ain-
da estarem ligadas ao universo feminino, consideradas de menor importância 
e expressividade. 

Regina Gomide fundou a empresa “Tapetes Regina”, que contava com 
cerca de trinta tecelãs. No ano de 1957, a empresa se torna “Tapetes Parahyba”, 
em São José dos Campos, a qual foi responsável por desenvolver projetos para 
artistas como Burle Max. Pouco tempo depois de encerrar as atividades da 
empresa, a artista é procurada por Jacques Douchez (1921 - 2012) e Norberto 
Nicola (1931-2007) para se adentrarem na linguagem (CÁURIO, 1985).
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Figura 1. Painel (panneau) de Regina Graz, executado com veludos superpostos e debrum 
de fio metálico dourado. Dim.: 144 x 127 cm. Coleção Adolpho Leirner, São Paulo.

Fonte: Rômulo Fialdini. https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35666/panneau

Entre as décadas de cinquenta e sessenta, destacaram-se os nomes de 
dois artistas que começaram a produzir tapeçaria no Brasil: Madeleine Colaço 
(1907- 2001) e Genaro de Carvalho (1926 - 1971). Não há notícias de que os dois 
se conhecessem, contudo ambos usavam a paisagem natural do Brasil como 
material para construção de sua poética. Colaço, nascida no Marrocos e vinda 
de Portugal, fugiu da ditadura de Salazar, instalou-se no Rio de Janeiro, onde 
construiu seu ateliê. A artista ainda é conhecida por ter elaborado um ponto 
de bordado, que nomeou de ponto brasileiro. Já Carvalho, nascido na Bahia, 
aprendeu a pintura com o pai e, só depois de receber bolsa do governo francês 
para estudar fora, é que teve contato com a tapeçaria. 

Tanto os estudos pioneiros de Andrade (1978) como os mais recen-
tes de Gradim (2018) concordam que artistas têxteis, trazidos pelas Bienais 
Internacionais de São Paulo, como Jean Lurçat (1892-1966), responsável pelo 
movimento de retorno à arte da tapeçaria na França, podem ter influenciado 
as práticas de tapeçaria no Brasil e estimulado a produção de obras têxteis.

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra35666/panneau
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Figura 2. Tabela de obras têxteis por países nas Bienais de São Paulo. (GRADIM, 2018, p.56)

Em meados dos anos sessenta, o têxtil começa a ganhar força, especifi-
camente com a tapeçaria. Yeddo Titze (1935 – 2016), depois de estudar tapeçaria 
clássica em Aubusson e tapeçaria moderna com Luçart, funda, no ano 1964, o 
curso de tapeçaria dentro da Universidade Federal de Santa Maria, o que, além 
de institucionalizar a linguagem, formou muitos tapeceiros no sul do país, como 
Berenice Gorini (1941 - ), Ivandira Dotto (1941 - ) e Erika Turk (1915-2011).

Figura 3. Berenice Gorini (1941), Veste Ritual, 320 cm x 140 cm. 
Fonte: https://art.ufsc.br/nova-edicao-do-jornal-qorpus-26062017/

https://art.ufsc.br/nova-edicao-do-jornal-qorpus-26062017/
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Ao passo que a linguagem do têxtil vai se consolidando, percebe-se que 
algumas tapeçarias, como as de Douchez e de Nicola, vão ganhando texturas, 
espaços vazios, com a urdidura visível e tornando-se tridimensionais. Essas ca-
racterísticas são perceptíveis em muitas obras das Trienais de Tapeçaria, even-
to realizado em três versões dentre os anos 1976 e 1982 pela dupla de artistas. 

Depois dos anos oitenta, a produção de tapeçaria diminui, bem como o 
têxtil nas artes visuais. Alguns artistas continuaram a produzir de forma isola-
da enquanto outros começaram a explorar outras linguagens.

O levantamento gerou uma grande lista de nomes de artistas, eviden-
ciando a força que a linguagem têxtil movimentou no período das décadas de 
sessenta e setenta. Contudo, no que diz respeito a muitos desses nomes, pouco 
conteúdo foi encontrado como: o fato de terem participado das três Trienais de 
tapeçaria, naturalidade, ano de nascimento e a imagem da obra exposta. 

A escassez de dados foi sentida por Gradim ao investigar sobre os ga-
nhadores e premiados das trienais, inclusive tendo acesso a documentos do 
MAM SP, local em que ocorreram as exposições: 

O resultado da pesquisa sobre os artistas premiados não trouxe muitas informa-
ções, principalmente em relação aos artistas que receberam menções: especial, 
honrosa ou do júri. O mesmo ocorria, ao tentar levantar mais detalhes acerca 
da participação deles nos eventos em questão ou dos que participaram das três 
Trienais.

O recorte sobre as Trienais de Tapeçaria do MAM tornou-se inviável no decorrer 
da pesquisa. Analisar a organização do evento seria importante, entretanto, não 
foi encontrado o aporte documental necessário. (GRADIM, 2018, p.20)

No Sul, apesar da produção de tapeçaria estar institucionalizada pela 
formalização acadêmica e ter informações bem organizadas sobre os artis-
tas, como é o exemplo do Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea (CGTC), 
a história da tapeçaria e da produção da região carece de sistematização. 
Gaudêncio Fidelis, quando curador do Margs percebeu que a coleção de tape-
çaria que o museu possui é pouca, ainda que de excelente qualidade:
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No que se refere à tapeçaria ou arte têxtil, o museu possui um considerável nú-
mero de obras de artistas mulheres, mas ainda assim não colecionou com afinco 
minimamente a produção de nenhuma delas, e o suficiente para formar um con-
junto capaz de gerar uma exposição de relevância que as represente, se incluir 
apenas a produção destas artistas. Não pela qualidade que é demonstrada por 
exemplares excepcionais, mas pelo número reduzido da obra de cada uma dessas 
artistas, se o museu possuísse mais de um exemplar, este seria capaz de represen-
tar a produção de arte têxtil como poucos. (FIDELIS, 2014, 141)

Alguns artistas possuem sites e blogs pessoais, como é o caso de Arlinda 
Volpato (1972 - ), Henrique Schuman (s.d.) e Viviane Silva (s.d.). Esta última 
é a artista que mais disponibilizou, por memórias, fotos de acervo pessoal e 
também de suas pesquisas, informações relevantes sobre o período. Há tam-
bém o site chamado Memória Têxtil que faz um trabalho de juntar e sistema-
tizar informações sobretudo segmento artístico, com enfoque em artistas 
do Sul do país. Também foi notado que grande parte dos artistas tapeceiros 
possui entrada de verbete no dicionário do Itaú Cultural, mas sem maiores 
informações. 

Cabe ressaltar que o aparecimento de novas informações é constan-
te, como é o caso da artista Dilma Góes (1944- ), nome levantado no início da 
pesquisa em 2018 dentro da pesquisa de José Cirillo. Contudo, sua ficha só 
pode ser preenchida no ano seguinte, depois do lançamento do seu site pes-
soal (GÓES, 2019). De mesma maneira, também pode ser citado um vídeo so-
bre a artista Luciê Hunch com o título “A tapeçaria de Liciê Hunch (1974)” (A 
TAPEÇARIA DE LICIÊ HUNCH, 2019), publicado em 2019, como memória de 
um programa televisivo do canal Acervo Nacional. O canal “Arte é investimen-
to” subiu uma entrevista feita em 1989 com Concessa Colaço (1929- ), de título 
“Concessa Colaço, artista plástica, sobre tapeçaria.” (COLAÇO, 2019). Tais publi-
cações nos levam a crer que existe um movimento de construção da história 
da arte têxtil no Brasil. 

Após a projeção da tapeçaria no final dos anos sessenta, muitos artis-
tas começaram a explorar o têxtil, o que foi continuado com a “Geração 80”, 
fundamental para o desenvolvimento da técnica e libertação do decorativo, 
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trazendo novas perspectivas ao uso do tecido. Artistas como Lygia Pape (1927-
2004), Leda Catunda (1961 - ) e Leonilson (1957-1993) ajudaram a consolidar es-
sas mudanças no cenário, até então bastante limitado. 

Lygia Pape, importante nome da arte neoconcreta brasileira, sendo in-
clusive uma das signatárias do manifesto Neoconcreto, esteve constantemen-
te discutindo abstração geométrica e arte concreta, sendo fundamental para 
o desenrolar da produção da artista e dos caminhos da arte. Em suas obras, o 
tecido surge primeiramente em algumas de suas obras coletivas e performáti-
cas, como “Divisor” (1968) e “Ovo” (1968). A partir de 1979 até meados da década 
de 1990 com a série de instalações “Tteias”, a artista cria disposições geométri-
cas com fios dourados, que jogam com o espaço e a luz ambiente. 

Figura 4. Lygia Pape, Tteia n1, fio dourado em formas quadradas, 2008. 
Fonte: https://vejasp.abril.com.br/atracao/lygia-pape/

Leda Catunda cursou artes plásticas na Fundação Armando Penteado 
(Faap), em São Paulo, entre 1980 e 1984. Em 2003 defendeu seu doutorado 
em artes com “Poética da Maciez: Pinturas e Objetos Poéticos”, na escola de 
Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), com orientação 
de Julio Plaza (1937-2003). As questões que permeiam o trabalho da artista se 

https://vejasp.abril.com.br/atracao/lygia-pape/
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aproximam bastante do debate conceitual da arte. Por muito tempo a pintura 
foi a técnica central de suas obras, até que se aprofundou nos materiais têx-
teis, criando sobreposições e volumes. Muitas vezes utiliza elementos da cultu-
ra popular brasileira e motivos simples, trabalhado sobre tecidos estampados, 
agrupando objetos e suportes inusitados. Recorta e costura elementos dos 
quais se apropria, como panos, camisetas e meias, veludo, tule, lona e couro, 
entre muitos outros, criando objetos que instigam os sentidos e brincam com 
o espaço expositivo. 

Diretamente ligado a Catunda, Leonilson foi um artista fundamental 
para a revalorização do bordado no campo das artes contemporâneas, come-
çando a utilizar a técnica no final dos anos oitenta, início da década de noven-
ta. Suas obras-bordados e instalações são de extrema delicadeza, com um viés 
autobiográfico. Bordou subjetividades e desejos, transformando palavras em 
imagens que constroem uma realidade íntima, fazendo também o uso de bo-
tões, pedras semipreciosas e outros pequenos objetos. Ao descobrir-se porta-
dor do vírus da Aids, em 1991, reflete o fato em seu trabalho – às vezes de forma 
irônica, muitas vezes faz alusão a fragilidade da vida. 

Figura 5. Leda Catunda, Céu com línguas, acrílica obre tela e tecido, 40 cm (d), 2018.
Fonte: link http://www.ledacatunda.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Artista=93&cod_Serie=38

http://www.ledacatunda.com.br/portu/comercio.asp?flg_Lingua=1&cod_Artista=93&cod_Serie=38
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Figura 6. Leonilson, O recruta, o aranha, o Penélope, bordado s/ feltro, 18 x 35 x 5 cm, 1992.
Fonte: Fabrízio Penteado/Itaú Cultural. https://enciclopedia.itaucultural.

org.br/obra63285/o-recruta-o-aranha-o-penelope

No período de transição entre os séculos XX e XXI houve um crescente 
resgate às linguagens tradicionais. É possível observar a integração de novas 
tecnologias e conceitos a esse fazer manual, trazendo uma nova perspectiva 
para o que até então era majoritariamente bidimensional. 

Tendo em mente essa transformação crescente, fez-se necessária uma 
investigação acerca das técnicas e poéticas que vêm sendo adotadas pelos ar-
tistas brasileiros para obtenção de uma maior compreensão das novas pers-
pectivas da arte e da dimensão dessa produção no contexto nacional.

Século XXI

A arte no século XXI apresenta um caráter bastante híbrido. Identifica-
se uma multiplicidade de técnicas, linguagens e suportes. Com os avanços tec-
nológicos e a proliferação de dados surgiram novos desafios e perspectivas 
a serem exploradas. Esses avanços não constituem empecilhos às artes, mas 
abrem um leque de possibilidades e caminhos distintos a serem tomados. 

Por conta da quantidade de artistas, pode-se observar uma grande va-
riedade de procedimentos e suportes distintos, como bordado sobre tecido, 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra63285/o-recruta-o-aranha-o-penelope
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra63285/o-recruta-o-aranha-o-penelope
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sobre folhas e fotografias antigas, esculturas de crochê, desde pequenas até 
as monumentais, escultura com malha, vestíveis, instalações, entre outros. As 
peças hoje em dia se liberaram da decoração e passam a explorar as possibi-
lidades têxteis. A materialidade do tecido é bastante explorada pelos artistas 
contemporâneos.

A partir da linha do tempo e da lista de técnicas e palavras-chave, pôde-
-se observar que a técnica mais utilizada é o bordado, junto à costura, segui-
do da escultura, instalação e performance, respectivamente, a tapeçaria, que 
antigamente era a técnica mais comum, hoje em dia não é tão explorada. Há 
muito o têxtil saiu do bidimensional e as obras vêm tomando formas variadas.

 Encontramos na galeria espaços inteiros sensoriais, como por exemplo 
“Refúgio Afetosyntesis” (2016), de Maria Nepomuceno (1976 -):

Figura 7. Maria Nepomuceno; Refúgio Afetosyntesis (detalhe); técnica mista; 2016.
Fonte: https://marianepomuceno.com.br/trabalhos/exposicoes/

refugio-afetosyntesis-exhibition-stavanger-kunstmuseum/

Nepomuceno expressa influências do neoconcretismo, da arte indíge-
na e do surrealismo, utilizando-se de diversos procedimentos. Sobrinha do 

https://marianepomuceno.com.br/trabalhos/exposicoes/refugio-afetosyntesis-exhibition-stavanger-kunstmuseum/
https://marianepomuceno.com.br/trabalhos/exposicoes/refugio-afetosyntesis-exhibition-stavanger-kunstmuseum/
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artista José Nepomuceno, começou a frequentar o Parque Lage muito cedo. 
Foi aluna de Beatriz Milhazes (1960 - ) e Anna Bella Geiger (1933 - ). Suas obras 
consistem em objetos/instalações, onde mistura técnicas e materiais – dos 
mais industriais aos essencialmente orgânicos. O trançado mescla-se com a 
costura espiralada, cordas e contas pendem sob vasos de cerâmica, esferas 
enormes abraçadas por tranças. A artista cria espaços coloridos, repletos de 
movimento que dialogam diretamente com o corpo, os sistemas, o micro e o 
macrocosmos. Imersivos e lúdicos, os objetos brincam com o espaço, se apro-
priam da arquitetura local e criam contrastes que evidenciam o fluxo entre a 
cultura urbana e a natureza. 

Ernesto Neto (1964 - ) é outro artista, com obra consolidada, inclusive 
em verdadeiros monumentos de crochê, como “Gaia Mother Tree” (2018) de 
Ernesto Neto. Artista multimídia, é um dos nomes mais notáveis da escultu-
ra contemporânea. Sua produção explora a flexibilidade, a transparência e 
a tensão entre os materiais. Por vezes utiliza meias de náilon e crochê para 
criar estruturas orgânicas que fazem alusões ao corpo humano e à nature-
za, onde o espectador é convidado a submergir numa vasta experiência sen-
sorial, da visão ao olfato, todos os sentidos são instigados, seja através dos 
amplos espaços que são criados, pelos vestíveis inusitados ou esculturas mo-
numentais. Estudou escultura com Jaime Sampaio e João Carlos Goldberg, 
na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV/Parque Lage), no Rio de 
Janeiro. Participou de cursos de Intervenção Urbana e Escultura com Roberto 
Moriconi, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ).
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Figura 8. Ernesto Neto; Gaia Mother Tree; crochê e nós; 400x280x200cm; 2018.
Fonte: Mark Niedermann/CASACOR. https://casacor.abril.com.br/arte/

ernesto-neto-leva-a-amazonia-para-estacao-de-zurique-na-suica/

Diferentes ambientes geram experiências imersivas que exploram a 
materialidade do têxtil e brincam com os sentidos do espectador. As obras dei-
xaram de ser apenas pictóricas e mexem também com o tato (ou sugestionam 
esse toque), com o olfato, e não deixam de lado a visão, criando um jogo onde 
todos os sentidos são requeridos. Várias técnicas se mesclam para criar objetos 
e experiências que emanam sensações. 

Tendo em mente esse jogo com os sentidos, sobretudo o tato, podemos 
citar como exemplo Vanessa Freitag (1982 - ). Artista graduada em Desenho e 
Plástica – Bacharelado (2004) e Licenciatura (2006), pela Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). Especializada em Arte e Visualidade (2006) e com 
Mestrado em Educação, com ênfase em Educação e Artes (2008), pela mesma 
instituição. Realizou seu Doutorado em Ciências Sociais na instituição CIESAS – 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores em Antropología Social, com 
linha de pesquisa em Antropologia Cultural e Identidades Contemporáneas 

https://casacor.abril.com.br/arte/ernesto-neto-leva-a-amazonia-para-estacao-de-zurique-na-suica/
https://casacor.abril.com.br/arte/ernesto-neto-leva-a-amazonia-para-estacao-de-zurique-na-suica/
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(Guadalajara – México), entre 2008 e 20121. Recentemente, vem realizando es-
tudos sobre artesanato e culturas populares no México.

Freitag cria esculturas, objetos e instalações têxteis. Utiliza de formas 
orgânicas, repletas de texturas e cores. A artista mistura técnicas e cria espaços 
lúdicos que transmitem tranquilidade e dão vida a um ambiente extremamen-
te acolhedor. Busca referências em artistas e artesãos têxteis, nas cestarias in-
dígenas, bordadeiras de Goiânia e bonequeiras do Ceará, assim como em suas 
memórias da infância no campo.

Figura 9. Vanessa Freitag; Simbiose; objeto têxtil, costura, 
crochê e alfinetes; 20 x 15 x 18 cm; 2019.

Fonte: https://www.freitagvanessa.com/sacred-flower-series#10

Ainda dentro do recorte da escultura, podemos citar Sônia Gomes e 
suas formas torcidas. Formada em Direito, a artista esteve envolvida com o te-
cido desde a infância, mas foi se dedicar a arte somente mais tarde. Em 1994 

1 Informações coletadas do Lattes em 04/06/2019 http://lattes.cnpq.br/2359848414773274 

https://www.escavador.com/sobre/834760/vanessa-freitag
http://lattes.cnpq.br/2359848414773274
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participou de sua primeira exposição e em seguida cursou livremente discipli-
nas na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, na escola Guignard e na 
Universidade Estadual de Minas Gerais – UEMG.

As obras de Sônia Gomes (1948- ) tomam corpo a partir de tecidos anti-
gos que chegam às suas mãos. Utiliza trançados, torções, amarrações e costu-
ras – aprendizados herdados de sua avó materna, mesclados ao interesse pelos 
nós e torceduras utilizados nas vestes africanas. Com o lado paterno da família 
aprendeu sobre a produção de rendas e tecelagem

Retalhos achados ou presenteados são mesclados, costurados, torcidos, 
amarrados e ressignificados. Tornam-se esculturas coloridas e repletas de tex-
tura, que geram padrões visuais que sugerem a identidade cultural e racial da 
artista, assim como a memória afetiva impregnada no material. 

Figura 10. Sônia Gomes, nº2 (série “Torções circulares”); costuras, amarrações, 
tecidos e rendas variadas sobre arame; 100 x 90 x 60 cm; 2016. 

Fonte: https://www.premiopipa.com/pag/sonia-gomes/

No que diz respeito ao bordado, cita-se procedimentos diversos, den-
tro de várias fases. Próxima ao período temporal de Leonilson, Rosana Paulino 
(1967 - ), doutora em Artes Visuais pela Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo – ECA/USP (2011), especialista e bacharel em 

https://www.premiopipa.com/pag/sonia-gomes/
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gravura pelo London Print Studio (1998), de Londres e pela ECA/USP (1991-1995), 
respectivamente, trouxe a público sua série “Bastidores” (1997). Percebe-se 
uma potência temática. Borda sobre fotografias impressas em tecidos e traz 
ao universo têxtil reflexões temáticas que até então não tinham muito espaço, 
entretanto ainda observa-se um certo rigor técnico. 

Em suas obras, que empregam diferentes técnicas, aborda questões de 
gênero, étnicas e sociais. Busca entender qual o local ocupado pela população 
negra no país – com recorte mais direcionado à mulher negra, tendo em men-
te as marcas sociais deixadas pela escravidão e outros tipos de violência que 
permanecem latentes até os dias atuais. Recorta e recostura os fatos a fim de 
recontar a história, evidenciando a dor causada e os traumas deixados. Paulino 
articula com delicadeza e (dura) honestidade arte, política e cultura, levantan-
do uma reflexão acerca da escravidão e outras questões que por muito tempo 
foram silenciadas e negligenciadas e que atingem até hoje a mulher negra e re-
forçam padrões socialmente impostos. 

Figura 11. Rosana Paulino; Sem título (série “ Bastidores”); bordado s/ 
imagem transferida para tecido, bastidor; 30 cm (d), 1997. 

Fonte: http://www.rosanapaulino.com.br/

http://www.rosanapaulino.com.br/
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Entre 2006 e 2009, Caroline Valansi (1979 - ), artista e professora, com 
sua série “Memórias Inventadas em Costuras Simples” perpetuou a fotografia 
como suporte para costura e o olhar voltado a memórias. A artista busca re-
criar as relações humanas e dar vida ao que foi esquecido, mesmo que de for-
ma inventada. Retratos sem origem e pessoas sem nome recebem a linha ver-
melha como se fossem laços sanguíneos, que dão forma às diversas memórias 
que haviam sido descartadas e deixadas a mercê do tempo.

Figura 12. Caroline Valansi; A menina e o cão; costura s/ 
papel de algodão; 100 x 75 cm, 2006/2009.

Fonte: http://carolinevalansi.com.br/2009-2006-Memorias-Inventadas-em-Costuras-Simples-Invented-Memories

Mais recentemente, na exposição “Irmãos” (2016) Brígida Baltar (1959 - ) 
- citada como exemplo de página do catálogo na figura 5 - mergulha no têxtil 
e compõe uma série de bordados bastante orgânicos, que vão abordar concei-
to de “quimera”, que diz tanto sobre a quimera da mitologia, o ser híbrido com 

http://carolinevalansi.com.br/2009-2006-Memorias-Inventadas-em-Costuras-Simples-Invented-Memories
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cabeça de leão corpo de cabra e cauda de dragão, quanto sobre o estudo de 
quimerismo, pertencente à medicina, que dá nome ao exame de compatibili-
dade relacionado ao transplante de medula óssea, pelo qual a artista precisou 
passar em 2015.

A artista estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rio 
de Janeiro, cidade onde atualmente vive e trabalha. Participou do Grupo 
Visorama, o que permitiu o contato com diversos artistas e ideias, o que co-
laborou a moldar e amadurecer o trabalho da artista. Seus trabalhos trazem 
uma atmosfera demasiada delicada, utilizando-se de símbolos muito cotidia-
nos. Transitou por diversas fases e mídias durante sua trajetória, muitas vezes 
mesclando-as. 

Em seus bordados são construídas espécies híbridas de vegetais, a qui-
mera das plantas, e abstrações deveras orgânicas que contam sobre os proces-
sos passados pela artista e as marcas que foram deixadas. Nos hematomas re-
presentados, o tecido enrugado evoca a carne, traz uma sensação orgânica à 
obra e enfatiza a questão do fazer e a preocupação da artista com os processos.

Temos também como exemplo de como se mostra o bordado na déca-
da de 2010 Angela Od (1973 - ), bacharel em Comunicação Social (1996), pela 
FACHA – Faculdades Integradas Hélio Alonso, no Rio de Janeiro, RJ. De 2011 a 
2017 estudou na Escola de Arte Visuais do Parque Lage -EAV, também no Rio 
de Janeiro.

A artista utiliza como técnica formal o bordado, mas o descaracteriza do 
papel de passatempo feminino e doméstico, puramente decorativo e o torna 
uma narrativa épica e fantástica, que vai buscar referências em videogames, 
jogos de mesa, bestiários medievais, superstições rituais e crendices populares, 
demonstrando um desvio das finalidades nos papéis sociais.
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Figura 13. Angela Od; O cara da espada em ação (díptico); 
linha e lã s/ tecido; 100 x 200 cm, 2016.

Fonte: https://angelaod.com/obras/

Densas camadas de linha se sobrepõe dando forma a uma narrativa 
repleta de movimento e texturas, onde constantemente um herói, o “cara da 
espada” é confrontado por bestas medievais e situações que necessitam uma 
escolha, que podem tanto levá-lo à glória como à queda. Atualmente a artis-
ta pesquisa as relações entre bordado, imagens e seus simbolismos, bastan-
te relacionada ao pensamento do psiquiatra e pesquisador Carl Gustav Jung 
(1875-1961).

Considerando os exemplos citados é possível perceber que as técnicas 
vêm se reinventando. O bordado, por exemplo, está ultrapassando o tecido, 
não se moldando aos rigores técnicos. As obras de Brígida Baltar brincam com 
o bidimensional e prenunciam uma tridimensionalidade. Angela Od traz uma 
visão extremamente contemporânea, como a relação com o vídeogame, acerca 
de um fazer tão antigo. O crochê deixou de ser algo doméstico e se tornou mo-
numental. Como dito anteriormente, os artistas cada vez mais estão preocupa-
dos com as possibilidades materiais e menos com a assiduidade técnica.

https://angelaod.com/obras/
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Organização da pesquisa: catalogação

Para a pesquisa foi realizado um levantamento de dados históricos, bi-
bliográficos e iconográficos a respeito de cinquenta artistas brasileiros que uti-
lizam procedimentos têxteis em suas poéticas. As principais fontes de infor-
mações foram catálogos de exposições, revistas de arte e websites dos próprios 
artistas e de galerias de arte. 

No decorrer do processo, pôde-se observar a escassez de dados reuni-
dos e registros oficiais a respeito do tema e de muitos dos artistas descober-
tos. Há material, mas ele se encontra muito disperso e, muitas vezes, não há 
descrições a respeito das técnicas adotadas. Como o recorte da pesquisa é o 
contemporâneo, não se encontra muita bibliografia específica, pois é um as-
sunto em constante construção, o que acaba também abrindo espaço para no-
vas pesquisas.

Ao longo do processo foi necessário adotar alguns critérios para um me-
lhor recorte dentro do tema, pois muitos artistas demonstram uma influência 
têxtil em seu raciocínio, mas não necessariamente utilizam o tecido, portan-
to entraram no catálogo apenas aqueles que apresentam mais de uma obra 
que está inserida no universo têxtil. Visando a valorização e o registro do que 
vem sendo produzido ao nosso redor no presente momento, houve também 
o recorte espacial, sendo listados apenas artistas brasileiros ou naturalizados 
brasileiros.

Em um primeiro momento, o levantamento de nomes de artistas e 
obras têxteis que produziram no reduzido Brasil, dentro do que é encontrado 
desde o descobrimento até os anos 1970, pareceu bastante restrito, sendo mui-
to mais comum encontrar artistas contemporâneos. Com o aprofundamento 
da pesquisa, foi possível notar núcleos regionais nos quais se concentraram as 
produções, como é o caso do Núcleo Paulista de Tapeçaria, os grupos ligados à 
Universidade Federal de Santa Maria, no Sul do país, e à Universidade Federal 
do Espírito Santo, à respeito das produções nas regiões capixabas. Também é 
importante mencionar que nos anos setenta houve um boom na produção de 
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tapeçaria, que causou interesse em artistas já consagrados, como Burle Marx, 
Manabu Mabe e Iberê Camargo, os quais usavam a linguagem da tapeçaria por 
meio de encomendas, para reproduzir seus trabalhos pictóricos. 

A Mostra Brasileira de Tapeçaria de 1974, as três Trienais de Tapeçaria 
organizadas por Norberto Nicola e Jacques Douchez, a Exposição Nacional 
de Arte Têxtil de 1985, o Encontro de Tapeceiros Nacionais do Estado de São 
Paulo, Mostra do Centro Paulista de Tapeçaria, que ocorreu 1986 na Galeria de 
Arte do, demonstrando ser um meio eficiente para divulgar a linguagem ex-
plorada no período. Não só os dados encontrados sobre as exposições servi-
ram de norteadores para a construção da pesquisa, como também sobre as 
associações que se formaram no país, como o Centro Paulista de Tapeçaria 
(CPT), o Centro Brasileiro da Tapeçaria Contemporânea (CBTC) e o Centro 
Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea (CGTC).

É capital ressaltar que os eventos citados acima têm importância his-
tórica, ao mesmo tempo em que representam fontes para localizar obras e 
artistas. Além de corroborar o têxtil como arte autônoma e de impulsionar 
o aparecimento de novos exploradores dessa linguagem, seus catálogos são, 
muitas vezes, a única fonte a respeito dos artistas que apresentam. 

O produto da pesquisa são as fichas catalográficas de 76 artistas con-
siderados têxteis dentro do recorte temporal, com informações pessoais, 
principais exposições, texto biográfico e imagem de obra têxtil. A princípio, o 
levantamento por catálogo de exposições, Bienais em geral não gerou quan-
tidade de nomes significativos. Em um segundo momento, a investigação foi 
aberta ao alcançar informações sobre os eventos têxteis, como as Trienais 
de Tapeçaria. Com o acesso aos catálogos dos eventos, surgiram outros no-
mes que puderam engrossar o número de fichas. Quanto às exposições, é 
necessário mencionar a pesquisa de Maria Isabel de Souza Gradim (2018), 
“Tapeçaria no Brasil as décadas de 1960 e 1980”, que a partir dos eventos de 
arte têxtil no Brasil fez seu mapeamento de artistas e técnicas usadas no pe-
ríodo. Esse material foi de grande serventia para a elaboração da presente 
pesquisa.
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Muitos artistas, mesmo quando os estudos apontam para a confir-
mação de uma inegável contribuição e atuação nas artes têxteis do período, 
não possuem fontes que possibilitem a elaboração de uma biografia acurada. 
Como exemplos disso, notou-se um comércio expressivo de tapeçarias e obras 
têxteis em sites como Mercado Livre e inúmeros sites de Leilões e Galerias, con-
tudo essas fontes não disponibilizavam informações biográficas e curriculares 
dos artistas, nem informações técnicas das obras.

Devido à grande projeção da tapeçaria no final dos anos sessenta, al-
guns artistas de renome como Burle Marx, Manabu Mabe, Tomie Ohtake, Iberê 
Camargo, Caribé, Djanira, Rubem Valentim produziram obras em cartões, 
nome dado à arte que serve de desenho modelo para tramar. Alguns foram 
convidados por Nicola e Douchez em 1967 a produzirem os cartões para serem 
transformados em tapeçaria por eles. (ANDRADE, 1978, p. 41). Este segmento 
de artistas não entrou em nossa catalogação. Abaixo estão os nomes elenca-
dos em ordem alfabética.

1. Adrianna Eu
2. Ana Holck
3. Ana Linnemann
4. Ana Miguel
5. Angela Od
6. Anna Bella Geiger
7. Anna Mariah Comodos
8. Arlinda Volpato
9. Arthur Bispo do Rosário
10. Berenice Gorini
11. Beth Moysés
12. Bia Vasconcelos
13. Brígida Baltar
14. Carla Obino
15. Carolina Ponte

16. Caroline Valansi
17. Chris Ozanne
18. Clarice Borian
19. Clarisse Tarran
20. Clemente Hungria
21. Concess Colaço
22. Delba Marcolini
23. Dilma Góes
24. Edith Derdyk
25. Érika Turk
26. Ernesto Neto
27. Eva Soban
28. Fernando Manoel
29. Fernando Marques Penteado
30. Frida Baranek
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31. Genaro de Carvalho
32. Gilda Azevedo
33. Hebruqye Schucman
34. Heloisa Braun
35. Iole de Freitas
36. Iuri Sarmento
37. Ivandira Dotto
38. Jaques Douchez
39. Jarbas Lopes
40. Joedy Marins
41. Karen Dolorez
42. Laura Lima
43. Leda Catunda
44. Leonilson
45. Letícia Parente
46. Lia Menna Barreto
47. Luciê Husch
48. Luis d’Horta
49. Luiz Carlos Albertini
50. Luiz Hermano
51. Lygia Pape
52. Maria Lynch
53. Maria Nepomuceno

54. Maria Thereza Camargo
55. Madeleine Colaço
56. Matizes Dumont
57. Mestre Didi
58. Nazareth Pacheco
59. Norberto Nicola
60. Pedro Luís
61. Regina Gomide Graz
62. Regina Vater
63. Renato Bezerra de Mello
64. Rivane Neuenschwander
65. Rodrigo Mogiz
66. Rosana Palazyan
67. Rosana Paulino
68. Sônia Gomes
69. Stela Barbieri
70. Suzana Lima
71. Tatiana Blass
72. Vanessa Freitag
73. Vera Bernardes
74. Vivian Silva
75. Yeddo Titze
76. Zoravia Bettiol

Enfatiza-se que os presentes resultados constituem um recorte dentro 
do têxtil brasileiro. O tecido vêm tomando um crescente espaço dentro do ce-
nário nacional e das galerias, portanto novos nomes surgem constantemente, 
deixando espaço para uma possível continuação da pesquisa, com inesgotáveis 
reflexões. 

Para unir essas informações foi criado um catálogo, que é o resulta-
do das investigações, composto de fichas catalográficas que têm o intuito de 
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registrar, organizar, classificar e melhor visualizar a produção desses artis-
tas, assim como seus pontos de convergência, materiais e suportes. As fichas 
contêm: nome do artista; nacionalidade; data de nascimento e de falecimen-
to; técnica adotada; breve biografia, que incluí formação e comentários a res-
peito da produção desses artistas; exposições selecionadas; palavras-chave e 
imagens. 

O modelo final da ficha catalográfica contém o nome do artista, infor-
mações sobre naturalidade, data de nascimento, técnicas usadas, o texto bio-
gráfico, palavras chaves e à direita selecionamos as principais exposições. Em 
outra página, selecionamos de uma a duas imagens na melhor qualidade que 
foi possível encontrar para exemplificar o estilo e técnica de cada artista e colo-
camos as informações técnicas, como nome, ano, dimensões e técnicas quan-
do estas estavam disponíveis. Eventualmente, a escolha das imagens foi pau-
tada pela quantidade de informações disponíveis. A seguir, foram inseridos 
exemplos das fichas que trazem informações a respeito da artista Dilma Góes.

Figura 14. Exemplo de ficha catalográfica elaborada da artista Dilma Góes.
Fontes das imagens: link movimento tridimensional https://dilmagoes.art.br/  
https://blogs.gazetaonline.com.br/decorei/16944/cem-passos-sem-sapatos/

https://dilmagoes.art.br/
https://blogs.gazetaonline.com.br/decorei/16944/cem-passos-sem-sapatos/
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Figura 15. Exemplo de ficha catalográfica elaborada da artista Dilma Góes.

Considerações finais

Nos conteúdos investigados, observa-se a valorização e ressignificação 
da tradição e do têxtil artesanal. Os artistas em questão utilizam-se da técnica 
têxtil para construir algo completamente diferente do que vinha sendo visto, 
com diversos procedimentos novos, onde há um questionamento acerca des-
ses fazeres e das questões históricas que os permeiam. 

As temáticas variam bastante, mas dentro das técnicas percebe-se o 
crescente interesse pela materialidade e pelas possibilidades distintas que o 
tecido permite, seja nas esculturas, das pequenas às gigantescas, nos borda-
dos, instalações, ou em qualquer uma das técnicas citadas anteriormente. O 
que abre um leque enorme de possibilidades e desdobramentos, com bastante 
espaço para experimentações diversas.
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P or muito tempo as artes manuais têxteis (bordado, crochê, costura, ces-
tarias, fiação, feltragem, tecelagem, tricô, trançados entre outras) fo-

ram vistas como práticas folclóricas, arte menor ou apenas um trabalho bra-
çal. Fruto de questões socioculturais, essas subdivisões contribuíram para 
o desconhecimento e desvalorização destes fazeres. Porém, o têxtil e seus 
muitos desdobramentos não apenas fazem parte da construção estética e 
política de todas as civilizações, como também foram pano de fundo de mo-
mentos fundamentais na história da humanidade, como: a rota da seda, a 
Revolução Industrial, Primeira e Segunda Guerras Mundiais e movimentos 
de subcultura, assim como os movimentos punk e hippie. 

Atualmente, após um período de forte apagamento, decorrente prin-
cipalmente de sua associação às mulheres e ao âmbito doméstico, esses fa-
zeres retornam como atividade e estética que se manifesta em várias esfe-
ras e áreas de conhecimento. Seja nas galerias de arte e museus - que cada 
vez mais incluem em suas mostras obras têxteis em suas programações - na 
moda, com o movimento de slow fashion e upcycling, no retorno destes afa-
zeres como forma de lazer e descanso das telas, na educação ou na clínica, 
as artes manuais têxteis têm sido uma importante ferramenta na descolo-
nização do pensamento no sul global. Diferentemente de outros momen-
tos, onde os fazeres manuais eram justificados apenas por sua salvaguarda 
cultural, na contemporaneidade eles se apresentam como resgate cultural e 
também forma de diálogo criativo entre humanos, extra-humanos, animais 
e vegetais. 
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É a partir deste cenário que se configura a iniciativa Urdume, criada no 
final de 2018 com o intuito de produzir e difundir conhecimento e pesquisas 
relacionadas às artes manuais têxteis no Brasil e em outros países da América 
Latina. Composta por uma revista independente, já em sua sétima edição, 
e um Instituto, a iniciativa busca amplificar as narrativas do sul global e, por 
meio de diferentes ações e projetos, dar voz a saberes ancestrais, artesanais, 
artísticos e éticos que possam inspirar e agenciar outras formas de vida.

Para tal, é importante lembrar que, historicamente, o caminho das 
artes manuais têxteis na América Latina é definido por questões sociocul-
turais de desvalorização, colonização e afastamento dos redutos artísticos. 
Características que remontam à ocupação das terras americanas por Espanha 
e Portugal e o assentamento de suas colônias de exploração econômica. 

Distinguindo-se de outros países da Europa, que tinham apreço pelas 
corporações de ofício, na Península Ibérica o valor social do trabalho manual 
era especialmente baixo. Sendo assim, desde o início da colonização, os traba-
lhos manuais na América Latina foram desprezados pelos “homens livres”, fi-
cando à cargo de indígenas e negros escravizados, que eram racializados e in-
feriorizados pelos colonizadores, assim como os próprios trabalhos manuais. 
Sistema, que em grande medida, vigora até os dias de hoje.

Ponto que se liga a outros dois pontos fundamentais da história dos fa-
zeres manuais: o apagamento da cultura dos povos originários e africanos, e 
a difusão das artes europeias por ordens religiosas, que tiveram papel funda-
mental no projeto educacional e civilizatório das Américas. Jesuítas, benediti-
nos, franciscanos e carmelitas foram responsáveis por, nos primeiros séculos 
de colonização, organizarem reduções, igrejas, escolas, conventos e mosteiros. 
Todos construídos com intelectualidade e projeção europeia, mas materiais lo-
cais e mão de obra indígena e escravizada.

Embora nestas ordens religiosas, majoritariamente masculinas, hou-
vesse uma clara hierarquização do conhecimento intelectual e das artes li-
berais, que buscavam criar uma cultura de elite, na sua base estava o povo, 
os “irmãos leigos”, que desempenhavam as mais diversas práticas manuais, 
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desprezadas pelos religiosos, mas fundamentais para a manutenção daquelas 
estruturas.

Outros pontos que marcam profundamente os fazeres têxteis são as 
questões de gênero e o racismo. A título de exemplo, podemos citar suas ori-
gens em tradições trazidas da Europa, por meio das ordenações femininas 
que aparecem na região, a partir do século XVI na América espanhola, e nas 
últimas décadas do século XVII e início do século XVIII na América portugue-
sa. No Brasil, em especial, a adesão tardia se deu por dificuldades criadas 
pela Coroa portuguesa. Na época, havia poucas mulheres brancas na colônia 
e se elas se tornassem celibatárias, convertendo-se em religiosas, não cum-
pririam sua função de “reprodutoras biológicas”, além de atrapalharem o pla-
no de embranquecimento da Coroa. 

Ainda assim, uma demanda patriarcal oposta - a criação de um lo-
cal para onde poderiam ser encaminhadas as filhas “não casáveis” - acabou 
fazendo com que a Coroa cedesse espaço para as ordenações femininas. 
Surgiram primeiro os recolhimentos, casas religiosas semelhantes aos con-
ventos, porém livres dos compromissos dos votos solenes e que abrigavam, 
em sua maioria, mulheres negras, indígenas e pobres e, posteriormente, os 
conventos, estes sim para mulheres com dote e “sangue nobre”.

O que no começo eram apenas espaços para reclusão feminina, por 
influência da Revolução Francesa, no final do século XVIII, tornaram-se con-
gregações aptas a responder às necessidades da sociedade (eurocêntri-
ca) naquele momento. Neste sentido, as instituições religiosas passaram 
a ter função de formar o homem para a política, moralidade social e civis-
mo republicano, e as mulheres, para serem boas esposas e mães deste ci-
dadão. Período que coincide também com a feminização do catolicismo na 
França e expansão de suas congregações por novos territórios, incluindo as 
Américas. Somando-se a isso, no começo do século XIX, chegaria ao Brasil 
a Missão Artística Francesa, que tinha o objetivo de fundar uma escola de 
ciências, artes e ofícios no Rio de Janeiro, e influenciou fortemente a cultura 
nacional. 
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A partir de então, os franceses passaram a ditar o comportamento das 
elites, o modelo de vida social, referências intelectuais, religião, moda e as ar-
tes manuais têxteis no país. A renda renascença, por exemplo, muito utilizada 
por Henrique II, rei da França, chegou ao Brasil com a ocupação do Convento 
Santa Teresa na Paraíba, feita por religiosas francesas, sendo transmitida às 
mulheres do sertão paraibano no começo do século XX. 

Vale destacar também, que ainda no século XIX foram fundados nas 
Américas uma série de colégios de freiras, nos quais, às alunas cabia o aprendi-
zado das letras, músicas cantadas e tocadas ao piano e trabalhos manuais nos 
moldes franceses (rendas de agulha, bordados e crochê). Todos dotes desejá-
veis para uma boa moça: educação literária, musical, moral e também de pren-
das domésticas. No mesmo período, a disciplina de trabalhos manuais têxteis 
integrou-se aos currículos escolares brasileiros públicos e particulares, tendo 
peso significativo na educação feminina das moças de elite e como necessida-
de do dia a dia das moças pobres, indígenas e negras. 

No Brasil, em especial, mais um ponto que marca a história das artes 
manuais têxteis é o ápice do fluxo migratório já vivido pelo país, no fim do 
século XIX e começo do século XX. Após a aprovação da Lei Áurea, sem ne-
nhuma compensação ou alternativa para os libertos, e com o objetivo de em-
branquecimento da população, o Estado adotou uma política de imigração e 
distribuição de lotes de terras para que brancos europeus viessem ocupar o 
território. 

Com isto, o bordado, que havia sido moda entre burguesas abastadas 
no século XVII, e passou a fazer parte do cotidiano da vida de pequeno-bur-
gueses e operárias nos séculos seguintes, chegou ao Brasil ainda mais forte em 
diversas regiões, junto com o tricô e outras prendas manuais necessárias para 
a manutenção da casa, além de uma série de outros artesanatos típicos vindo 
dos países natal dos imigrantes. Tudo isso, somado a um outro valor diverso 
daquele dado aos trabalhos manuais no país. Nas colônias, enquanto, com or-
gulho, os homens imigrantes trabalhavam no campo, as mulheres dedicavam-
-se ao enxoval e à produção de peças para o lar. 
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Voltando às questões de gênero, é preciso citarmos as marcas do século 
XX nos fazeres manuais têxteis, que além da associação com a feminilidade, 
passam também a serem associadas à senilidade a partir da segunda metade 
do século. Com o desenvolvimento industrial e avanço dos meios de comunica-
ção, os têxteis vivem seu tempo áureo e a vocação das mulheres aos trabalhos 
de agulha passaram a ser difundidos não só nas escolas e redutos religiosos, 
mas também na mídia. Presente no ideal de boa moça das primeiras décadas 
do último século, além de aprender as artes com agulhas em casa e na escola, 
agora o cuidado com o lar era também difundido na rádio, jornais e revistas, e 
traduzido nas peças confeccionadas para o outro (filho, marido, casa), e nunca 
para si. 

Outra grande novidade da primeira metade do século XX foram as in-
dústrias têxteis, que passaram a produzir fios e linhas para trabalhos ma-
nuais, lã e algodão no princípio, e mais tarde popularizando os produtos ela-
borados com fibras sintéticas vendidas no varejo. Muitas delas também 
passaram a produzir suas próprias revistas, explicando didaticamente pontos 
de bordado, tricô e crochê, e publicando as famosas receitas, muitas vezes sem 
contextualização. 

Muito do imaginário que temos hoje, principalmente do tricô, crochê e 
bordado como uma atividade da vovó, vem justamente desse tempo, que du-
rou aproximadamente até o fim da Segunda Guerra Mundial. A partir daí as 
manualidades têxteis sofreram um baque. Entre as décadas de 1940 e 1960, 
apesar da figura da mulher como cuidadora do lar ainda estar presente, havia 
uma tensão entre este papel e o papel que ela passava a ocupar com o trabalho 
na esfera pública. O consumo de produtos que facilitassem a vida, o confor-
to e a praticidade ficaram em alta e, mais do que nunca, as manualidades têx-
teis passaram a ser vistas como formas de aprisionamento da mulher, restrita 
a donas de casa e aposentadas, portanto incompatíveis com o novo ritmo de 
vida que se configurava cada vez mais urbano. Em paralelo, no campo muitas 
mulheres seguiram fazendo os artesanatos típicos de sua região para venda e 
subsistência. 
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Já nas últimas décadas do século XX, houve mais movimentações. 
Desta vez, o cenário político transbordou para a moda e as manualidades têx-
teis não ficaram de fora. Muito pelo contrário, elas ajudaram a dar forma e voz 
a uma juventude efervescente que lutava por uma sociedade mais pacífica e 
libertária, assim como aqueles que sofriam as atrocidades das ditaduras mili-
tares na América Latina. 

Os exemplos mais famosos são sem dúvida as Arpilleras, no Chile, e o 
desfile dos vestidos bordados de protesto de Zuzu Angel na década de 1970. Já 
nas décadas de 1980, 1990 e 2000, a estética de artesanatos como crochê, tri-
cô, macramê e bordado passam por um período no qual foram considerados 
cafonas e ficaram restritos à “cultura dos armarinhos”, um hobby de mulheres 
mais velhas que envolvem programas de televisão para afazeres do lar, revis-
tas, fios e cursos, promovidos especialmente pela indústria de fios, que aposta 
fortemente em materiais de baixo custo e qualidade, mas grande variedade de 
texturas e cores. 

Muitas vezes frequentado por mulheres com pequenos círculos de con-
vívio social, os armarinhos tornam-se espaços de lazer, distração, afinidades e 
de promoção de saúde mental. Por outro lado, no mesmo período, iniciativas 
governamentais e da sociedade civil uniram esforços para valorização dos arte-
sanatos tradicionais e regionais e designers de moda e decoração passaram a 
utilizar a mão de obra de artesãs para inclusão de peças manuais em seus catá-
logos, dando novo fôlego a técnicas com renda, tapeçaria e tecelagem. 

Na arte contemporânea, o fio torna-se cada vez mais um material válido 
para produção de obras que passam a entrar em museus e galerias. No fim da 
década de 1980, Arthur Bispo do Rosário e Leonilson tornam-se expoentes no 
uso do bordado para arte e expressão no Brasil. 

A partir de 2010, as artes manuais têxteis passam a ressurgir em no-
vos contextos, graças ao avanço da tecnologia digital e redes sociais. Se, por 
um lado, o excesso de telas e o ritmo acelerado das cidades fez com que cada 
vez mais pessoas desejassem retornar às atividades ligadas ao fazer das mãos 
(como: culinária, jardinagem e tecituras), por outro, essa mesma tecnologia e 
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aceleração facilitaram os encontros de pessoas com o mesmo interesse, a visi-
bilidade de fazeres tradicionais, a criação de comunidade, trocas de experiên-
cias e cursos. Adaptadas ao novo tempo, muitas técnicas passaram a ter suas 
versões maxi com agulhas e fios grossos, como o crochê, o tricô e o macramê. 
Mulheres, que antes tinham as manualidades têxteis como sinônimo de aprisio-
namento, passaram a ressignificar estes afazeres e a usarem as manualidades 
têxteis como forma de expressão, feminismo e ocupação dos espaços públicos. 

Na moda, o lixo têxtil dos fast fashions e eventos como o desabamen-
to do prédio de três andares 20 onde funcionava uma fábrica de tecidos em 
onde funcionava uma fábrica de tecidos em Bangladesh, motivou a criação de 
movimentos por uma moda mais justa e, consequentemente, mais artesanal e 
consciente. Assim sendo, a busca por materiais e soluções sustentáveis para a 
produção de têxteis também aumentou, muitas delas encontradas em saberes 
ancestrais, onde os territórios, e seus saberes, voltaram a ganhar força, muitas 
vezes intermediados por ações de marketing e design. 

O Instituto Urdume

Compreender a história das manualidades têxteis no Brasil é funda-
mental para compreensão do cenário no qual vivemos atualmente e no qual 
o Instituto Urdume se insere. As marcas deixadas pela história configuram um 
país onde as artes manuais têxteis estão presentes em todas as culturas, po-
rém faltam estudos, pesquisas e publicações sobre o tema. Espaço para o qual 
o Instituto Urdume busca contribuir atuando com pesquisa, difusão, docu-
mentação de informações sobre a relação das artes manuais têxteis e temas 
como cultura material e espaço doméstico, relações de gênero e masculinida-
des, decolonialismo, expressão e autoconsciência, ritos e ancestralidade, cos-
motécnicas, arte e artesanato, moda, geração de renda e labor.

Na contemporaneidade, finalmente torna-se possível um olhar 
pluriversal para estas técnicas, abordando-as a partir das mais diversas 
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perspectivas. Neste sentido, o campo de estudos e pesquisas aberto para o 
Instituto são inumeráveis e nos permitem desvendar o urdume, a estrutura 
por trás das tramas que compõem a sociedade. É por esta razão que, apesar 
de ser composto por uma equipe muito pequena, desde a criação da Revista, 
em 2018, buscamos apresentar uma variedade grande de conteúdos e temas 
em nossas publicações, que além das revistas, contam com cadernos de leitu-
ra, glossário, mapeamento de referências e, ainda em 2021, contará com seu 
primeiro livro. 

Nossas revistas, por exemplo, trouxeram diferentes temáticas ao lon-
go das edições. A Urdume número um trazia como destaque na capa a artesã 
Marie Castro, à frente de um canal no YouTube com mais de 210 mil inscritos, 
no qual fala sobre moda têxtil e coloca sua opinião sobre política, feminismo e 
consumismo, além de matérias sobre os benefícios do tricô para o bem-estar, 
Wabi-Sabi e Upcycling.

Na segunda edição, lançada em maio de 2019, Anne Galante ilustra 
a capa com uma de suas peças de crochê para falar sobre o movimento Yarn 
Bombing, que cria intervenções com tricô e crochê nas ruas das cidades. Outro 
destaque é a matéria “A resistência das rendas de bilro”, que conta sobre o de-
safio das rendeiras frente aos novos tempos nas artes manuais.

Já na Urdume número três, a matéria de destaque é com a Badu Design, 
iniciativa que aposta na originalidade para transformar resíduos têxteis em 
produtos sustentáveis, além de conectar mulheres de baixa renda. Nas Páginas 
Azuis, Gustavo Silvestre, do Ponto Firme, conta como promove transformação 
social em projeto realizado dentro de presídios de São Paulo. 

Na quarta edição da revista, a artista têxtil Adrianna Eu fala sobre o seu 
processo criativo, especialmente da mostra “Costura-se para dentro”. Além da 
artista, outro destaque deste número fica por conta da matéria sobre a invisibi-
lidade das mulheres, e do têxtil, nos museus. 

A Urdume número cinco, de março de 2020, traz o artista têxtil 
Alexandre Hebert refletindo sobre a força simbólica e concreta do fio no pro-
cesso humano de autoconsciência. Outro destaque fica por conta da matéria 
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sobre a agrofloresta como um caminho possível para a moda circular e conse-
quente continuidade do planeta. 

Em período de pandemia, a sexta edição foi lançada exclusivamente em 
versão digital. Neste número, buscamos refletir sobre o período vigente sob 
pontos de vista poéticos, pessoais e históricos. Na matéria de capa, a artista 
Telma Hoyler se debruça sobre a experiência de uma jornada de confinamento, 
onde compartilha seus sentimentos e observações sobre este tempo.

No primeiro semestre de 2021, chegamos à sétima edição, a mais recen-
te, onde trazemos destaque para a iniciativa Ómana, desenvolvida com rendei-
ras de Pernambuco e da Paraíba, e para a ancestralidade, falando sobre sobre a 
cosmovisão têxtil na composição dos grafismos e tecidos Huni Kuin e tecituras 
indígenas da Guatemala. 

Debruçada a investigar os aspectos sociais e culturais das artes manuais 
têxteis, a revista Urdume, desde o começo, conta com a participação de colabo-
radores interessados em aprofundar e compartilhar conhecimentos. Alicerçada 
sobre o conceito de jornalismo lento, aponta para uma nova forma de escrita, 
em outro tempo. Diferente do que se considera um consenso na mídia em geral, 
ancorada pela velocidade dos processos, o jornalismo lento se sustenta na refle-
xão, profundidade e investigação, respeitando o tempo das mãos.

Essa composição da escrita diz respeito tanto ao processo de produção 
quanto à forma de consumo dos textos. O termo engloba um conjunto de ca-
racterísticas que vêm sendo pesquisadas sob o guarda-chuva do Slow Media. O 
movimento slow, em ascensão no mundo, é uma dinâmica de contraposição à 
aceleração das coisas.

Dito isto, os desafios para pôr em prática formas distintas de jornalismo 
e abordar um mesmo assunto por diferentes perspectivas se apresentam mui-
tos. Caminhando no sentido contrário da maioria, temos o desafio de dar corpo 
a conteúdos produzidos de forma inversa à mídia tradicional e abordando as-
suntos considerados supérfluos e menores por outros. 

Dito isto, os desafios para pôr em prática formas distintas de jornalis-
mo e abordar um mesmo assunto por diferentes perspectivas se apresentam 
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muitos. Caminhando no sentido contrário da maioria, temos o desafio de dar 
corpo a conteúdos produzidos de forma inversa à mídia tradicional e abordan-
do assuntos considerados supérfluos e menores por outros. 

Seguindo as premissas do jornalismo lento, que aqui se aplica tanto à 
forma e ao processo do fazer quanto à maneira com que buscamos dialogar 
com o público, nossa intenção é criar uma comunicação afetiva. Os conteúdos, 
mesmo que possam ser encarados como supérfluos aos olhos de alguns, são 
relevantes para uma comunidade – aqui, ressaltam-se os interessados em ar-
tes manuais têxteis e suas teias. 

Como afirma Michelle Prazeres no artigo “Jornalismo lento – Mapeando 
tensões entre velocidade e comunicação em ambientes digitais”, o conceito de 
comunidade, neste caso, é entendido não apenas no sentido geográfico, mas 
também simbólico, por se tratar de um grupo de interesse. 

O jornalismo lento na comunicação também se diferencia na distribui-
ção, feita de modo mais orgânico, ou seja, evitando relações com a publicidade 
ou sistemas de alavancagem de algoritmos. Em suma, segundo Prazeres:

Trata-se, portanto e sobretudo, de questionar a velocidade como um valor-pa-
drão, desejável, positivo; de ponderá-la e de oferecer, na prática, alternativas de 
jornalismo que não necessariamente concorrem com as práticas velozes, mas são 
complementares a elas. Em tempos de fragmentação, brevidades e fake news; 
em um regime marcado pela disputa de atenção do leitor/usuário/interagente a 
qualquer custo; e em um espaço onde jornalismo e entretenimento competem e 
muitas vezes se misturam em nome de um suposto engajamento, o slow seria a 
busca pelo contexto, pela compreensão, pela credibilidade, pela acurácia e pela 
compreensão.

Uma maneira de refletir sobre o jornalismo lento é por meio de três 
pontos: produção, produto e recepção. 

No que diz respeito à produção, o jornalismo lento desfruta de um tem-
po de qualidade para a apuração, privilegiando histórias de interesse humano. 
Sob o aspecto dos valores, ressaltam-se a reflexividade, a credibilidade e a con-
fiança, refletidos em uma tentativa de construir uma relação mais próxima e 
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afetiva com o público. Ainda nesta lógica, o caminho é construído com base co-
laborativa e coletiva (Figura 1). 

O conceito de slow, lembra Prazeres, se apresenta como um jornalismo 
do presente e da presença, que abre mão do “fetiche do furo”, priorizando o va-
lor da qualidade. Por isso, pode ter sua viabilidade financeira restrita a formas 
independentes de financiamento.

Figura 1. Quadro de referência sobre jornalismo lento retirado do 
artigo “Jornalismo lento – Mapeando tensões entre velocidade e 

comunicação em ambientes digitais’’, de Michelle Prazeres.
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1. INTRODUÇÃO: A Indumentária e as narrativas 
socioculturais em torno da tradição têxtil

No Brasil, como nas demais regiões do mundo, os primeiros objetos 
relacionados ao fazer têxtil surgiram da capacidade do ser humano de ob-
servar a natureza e transportar para sua vida cotidiana os conhecimentos 
daí adquiridos, transformando-os e adaptando-os às suas necessidades. Os 
materiais mais antigos da história têxtil brasileira perderam-se, desgastado 
pelo tempo e pela fragilidade dos materiais naturais utilizados sem nenhum 
beneficiamento. Vestígios que datam do século VI, encontrados em sítios ar-
queológicos em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, figuram como os mais 
antigos da história têxtil brasileira, sendo uma produção associada a gru-
pos nativos, ligados à cestaria ou ao trabalho da, atualmente, chamada arte 
plumária brasileira. A presença de padrões estéticos de trama ou de organi-
zação das cores e formas das penas nesses objetos os aproximam das expe-
riências estéticas, às quais denominaremos, muito mais tarde, de arte desses 
povos originários, ou arte indígena. Assim, arte têxtil dos povos originais se 
manifestou por meio de três técnicas básicas: tecelagem em algodão, tran-
çados em palha e objetos plumários, expressando em cada uma dessas as ri-
quezas naturais do país, que após a colonização foram tema além das fron-
teiras nacionais.

A exuberância das terras da nova colônia encantou a Europa e muitos 
centros internacionais de tapeçaria dedicaram inúmeros objetos tecidos que 
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traziam a riqueza do formas e cores tropicais. Entretanto, a produção têxtil 
brasileira, pensada nos moldes da produção de tecidos propriamente dita, 
teve sua origem com a colonização pelos portugueses. No Brasil Colônia, as 
artes e a educação estiveram sob controle da Igreja (jesuítas), que promoviam 
cursos para a formação do povo e de alguma mão de obra que viabilizasse a 
vida cotidiana de além-mar. Assim, fabricação de tecidos no país começa, pro-
priamente, com a vinda dos primeiros teares trazidos, a partir do século XVII, 
pelos portugueses, com o objetivo de confeccionar panos para vestuário do 
gentio, dos escravos e para a utilização grosseira, como cobertura para prote-
ção de arreios – mas, não tardou para esse ser um ofício que era imprescindí-
vel, dadas a distância da corte portuguesa e a dificuldade de acesso a tecidos 
mais finos (como a lã e a seda) na imensidão interior da colônia, fato que le-
vou à instauração de um esboço de parque industrial têxtil no país. A produ-
ção local era de tecidos mais simples de algodão cru com estrutura simples, 
sem qualquer refinamento técnico quando destinados às vestimentas, a colo-
ração era feita com pigmentos de base natural como barro, jenipapo e outras 
plantas que permitissem alguma cor, sendo os fixadores feitos de mordentes 
à base de cinzas de madeira. 

Figura 1. Exemplo de repasso para a criação de desenhos em tecidos no tear horizontal.
Fonte: http://casabelarmina.com.br

http://casabelarmina.com.br
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Vale destacar que com o tempo, desenvolveu-se para tecidos mais pe-
sados, como colchas e cobertas, uma padronagem relativamente sofisticada 
que permitia tecer desenhos geometrizados. Essas peças, tecidas em fio de al-
godão, seguiam a tradição portuguesa para esse tipo de manufatura – os de-
senhos resultavam das combinações elementares em padrões estabelecidos 
nos chamados “repassos” (códigos escritos que servem para indicar como de-
vem ser passados os fios nos liços dos teares de pedal). Com esses esquemas, 
era possível produzir tecidos mais elaborados visualmente, mas pesados em 
sua estrutura física, dado ao fio de algodão cru. Os tecidos finos, para uso da 
nobreza e dos homens brancos e livres, continuavam importados da corte em 
Portugal ou, posteriormente, da Inglaterra. Esses tecidos elaborados a partir 
dos repassos (Figura1) são a primeira manifestação de tecidos relacionadas 
com alguma função para além da sua utilidade.

De modo geral, no interior do Brasil, longe das facilidades da corte por-
tuguesa, desenvolveu-se mesmo uma espécie manufatura que buscava resol-
ver problemas de peças para uso doméstico como colchas, toalhas etc. Isso 
parece ter promovido o estabelecimento de uma tradição cultural, bem como 
ter lançado as bases de uma indústria têxtil rudimentar e de caráter domésti-
co no interior do Brasil. Porém, seu desenvolvimento foi abortado, como parte 
de acordos comerciais de Portugal com a Inglaterra. O golpe final foi dado por 
Dona Maria I, Rainha de Portugal, que por meio de um Decreto Real mandou 
emissários encarregados de quebrarem todos os teares em terras de Brasil, a 
fim de garantir que os tecidos continuassem a ser importados da Inglaterra, 
impedindo o desenvolvimento de qualquer indústria na colônia. Somente 
nas localidades mais distantes das garras dessa bula real é que permanece-
ram teares e se garantiu a continuidade desse fazer artesanal, ainda presente 
nos dias de hoje, principalmente no interior de Minas Gerais e nos estados do 
Centro-oeste e Nordeste do Brasil. O Espírito Santo, pelas condições econômi-
cas da capitania e depois da Província, continuou nos séculos seguintes a tecer 
o algodão cru. 
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1.1 O ofício de tecer no Espírito Santo
O estado do Espírito Santo está localizado na costa Leste brasileira, fa-

zendo divisa com os estados de Minas Gerais a Oeste, Bahia ao Norte e Rio de 
Janeiro ao Sul. Com São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro formam a região 
sudeste do Brasil. A saber, é atualmente uma área cultural, econômica e politi-
camente forte no cenário nacional, o que gera uma população bastante hete-
rogênea, decorrente da movimentação interna vinda de outros estados, assim 
como da imigração estrangeira - especialmente portugueses e africanos (colo-
nização), holandeses, italianos e alemães (pomeranos), no caso capixaba a par-
tir dos anos iniciais do século XIX. A cultura material e imaterial do estado é um 
misto dessa constituição étnica, além de padrões e traços culturais decorrentes 
das tradições indígenas, constituídas desde antes da colonização portuguesa. 

Ao se falar da produção têxtil e de indumentárias no Espírito Santo, po-
demos afirmar que esta se estabeleceu de modo mais generalizado, talvez pela 
frágil base econômica da capitania e, posteriormente da Província. A base da 
tecelagem local foi a fibra do algodão para garantir a vestimenta, como uma 
segunda pelo que protege o corpo. O algodão foi, desde muito cedo, um dos 
principais produtos da economia do Espírito Santo. O aparecimento dos pri-
meiros registros sobre o ofício de tecer panos no Espírito Santo deu-se com os 
jesuítas no período colonial. Nos estudos realizados sobre a história social do 
Espírito Santo, verificamos a presença da transcrição de uma carta datada de 
1560, como segue: 

Alguns pupilos dos jesuítas, vindos da Bahia e aqui casados com índias da terra, 
emprestaram o concurso da sua habilidade à indústria de uma tecelagem inci-
piente. As esposas colaboravam fiando e costurando. Eram ofícios mui prezados 
pois raríssimos sabiam uma arte, mesmo rudimentar (Oliveira, 1974, p.100).

Este é o registro mais antigo da presença da produção de tecidos no es-
tado e de sua transformação em objetos costurados (possivelmente vestes, en-
tre outros objetos). Sabe-se, por meio do estudo de dados econômicos, que se 
desenvolveu no Espírito Santo, nos primeiros anos da colonização, uma forte 
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produção de gêneros derivados do cultivo do algodão, inclusive a produção 
de panos, ofício que não era muito bem visto pela coroa portuguesa, devido a 
seu baixo preço no mercado e por desviar a atenção dos colonos de sua meta 
de desbravar o interior do imenso território. No século XVII, Francisco Gil de 
Araújo, segundo donatário da capitania (1674-1682), demonstrou muito desa-
grado pela situação administrativa e econômica geral. Uma evidência disso foi 
a proibição ao cultivo do algodão nas propriedades onde existissem mais de 
seis pessoas trabalhando. A retaliação se deu porque se considerava que esse 
gênero de lavoura (do algodão) era responsável pelo enfraquecimento do co-
mércio na capitania, visto que os subprodutos desse ofício eram considerados 
grosseiros, por isso não tinham boa cotação de preço no mercado externo, e, 
principalmente, provocava a extinção das demais lavouras, vista a facilidade 
de produção desse primeiro gênero. Entretanto, apesar das proibições da corte 
portuguesa, a economia da capitania no século XVIII ainda se encontrava es-
truturada na produção de algodão e derivados. Em 1802, basicamente, qua-
se toda a população capixaba encontrava-se acomodada, lavrando algodão 
e produzindo derivados, como panos rústicos que vestiam a população local. 
Numa carta de Saint-Hilaire (1818), pode-se observar o estado de precarieda-
de atribuído pelo viajanto ao povo capixaba: “[...] Por certo não havia lojas de 
artigos de luxo, pois os homens trajavam-se com uma calça de algodão e cami-
sa do mesmo tecido; as mulheres vestiam camisa de algodão e saia indígena... 
(OLIVEIRA, 1974, p. 261). 

Saint-Hilaire, em seus relatos de viagem, apresenta um povo humilde 
e mal vestido para os padrões europeus, ou de outras províncias mais ricas. 
Assim, Saint-Hilaire vai eternizar no Brasil essa ideia de que o tecido de algo-
dão era um signo da pobreza e despreparo de uma localidade, sendo seu povo 
associado a uma rusticidade cultural que contracenava com o que a Coroa 
Portuguesa esperava. Essas observações feitas por ele corroboraram com o fim 
do ofício de tecer no estado. 

O final do século XIX foi marcado pela busca de industrialização da pro-
víncia, desencadeando um processo de afastamento cada vez mais acentuado 
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dos ofícios de caráter artesanal que culminou, para a tecelagem artesanal, em 
um quase total desaparecimento como parte das tradições populares capixa-
bas. Outro fator que contribuiu de modo marcante para esse desaparecimento 
foi o implemento das lavouras de café — com seus altos valores no mercado 
internacional no início do século XX — fator associado à vinda dos colonos ale-
mães e italianos. Foi nesse cenário que praticamente desapareceu o ofício de 
tecer do estado do Espírito Santo, restando poucos dados sobre a continuidade 
desse ofício ao longo das ultimas décadas

As duas últimas décadas do século XX se caracterizaram pela valoração 
de bens culturais do povo capixaba, como a arquitetura, o folclore e as tradi-
ções populares, por meio de estratégias de recuperação de aspectos da cultura 
do estado, desenvolvendo-se, assim, uma indústria do artesanato. Na área da 
cultura têxtil, a tecelagem manual se manifestou em dois polos diferentes de 
desenvolvimento: um ligado às investigações científicas, que buscam a com-
preensão deste fenômeno (na forma de programas de recuperação da tecela-
gem), ou estéticas, vinculado, na maioria dos casos, a professores e ex-alunos 
do Centro de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo. Podemos afir-
mar que esses trabalhos estão classificados como pertencentes a uma modali-
dade das artes chamada, nos anos de 1980, de arte têxtil (posteriormente, em 
1990, denominada de Artes da Fibra). O outro polo está relacionado à produção 
de tapetes para decoração, objetos tecidos em algodão ou retalho de tecido, 
produzidos por tecelões que na sua maioria são originários do estado de Minas 
Gerais.

Esse breve cenário histórico nos parece importante porque percebemos 
que, mesmo com uma história social e cultural fortemente marcada pela in-
dústria têxtil e por uma indumentária tipicamente tropical (se considerarmos 
que o tecido de algodão era mais propício ao clima do Brasil que as lãs, sedas 
e borcados da corte), há a negação da própria identidade, da própria história, 
o que vai deixar celeumas na história social capixaba e desenhar uma imagem 
dos tecidos rudimentares de algodão como iconografia da pobreza, das clas-
ses menos favorecidas. Associa-se essas vestes rústicas à camada empobrecida 
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da população capixaba. Isto vai se refletir diretamente na pele esculpida das 
obras públicas no estado, na qual os corpos esculpidos com esse tipo de vesti-
menta estão sempre associados a personagens de origem popular, aos quais 
o mito do herói capixaba não foi associado – muito embora tenham forte pre-
sença na cultura local. Essa herança sociocultural perpassará a modernidade e 
ainda se instaura nas representações da escultura pública capixaba.

2. A revolução têxtil: a trama como linguagem

2.1 O ateliê de tapeçaria e tecelagem da Bauhaus 
The Stones of Venice, 1851-53 (As Pedras de Veneza) é o título do livro de 

John Ruskin que, no início da segunda metade do século XIX, inspirou um con-
junto de reformas sociais originadas de uma onda de rejeição ao mundo meca-
nizado e à segregação social em curso naquele momento. Ruskin, como crítico 
observador da situação de desumanização da sociedade inglesa, via no modo 
de trabalho da Idade Média um ideal de reconciliação do homem com a socie-
dade e com seus produtos e bens. Esses ideais filosófico-sociais de Ruskin tenta-
ram tomar corpo e expressividade nos trabalhos da Morris & Co, no final século 
XIX, de inspiração claramente gótica e oriental, que buscava incorporar no dia 
a dia comum aspectos da estética até então tida como exclusiva das camadas 
dominantes da sociedade. A ideia de Willian Morris era por meio de uma arte 
nova, recolocar valores humanos onde a industrialização e separações sociais 
estavam desenhando a sociedade frágil daquele século. Porém, sua “arte nova”, 
que se opunha ao processo industrial, apesar dos exemplos famosos como al-
gumas estaçneos de metrô em Paris e em Moscou, ou ainda em padronagens 
exemplares de papeis de parede e outros artefatos vinculados às artes decora-
tivas, não se consolidou, gerando produtos muito caros e impossibilitando que 
esses novos valores estéticos e sociais chegassem efetivamente à população. 

Para Morris (Droste, 2006, p. 10), “criar uma cultura do povo para o povo” 
tornara-se um desafio, o qual se tornou comum a quase todos os movimentos 
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culturais que reagiam, nos diferentes países europeus, às investidas nacionais 
de estruturarem uma organização econômica, centrada no modelo inglês — 
em especial na indústria têxtil inglesa. Ruskin apontara justamente a fragili-
dade desse modelo econômico e seu impacto negativo nas relações sociais, e 
Morris propusera um modo de produção que resgatasse os valores humanos e 
sua relação com a sociedade e seu desenvolvimento. Essa prerrogativa de Morris 
apadrinhou não só o movimento socialista inglês nos anos de 1880 — 1890, mas 
também a fundação, na Alemanha, em 1870, de um modelo específico de esco-
las de artes e ofícios que concebia uma possibilidade de revitalização da indús-
tria artística, pautada numa revisão das diretrizes escolares e educacionais. 

Porém, foi somente a partir do final de 1890 que se esboçou uma ação 
geradora de uma versão alemã das propostas de Morris. A ampliação das ofici-
nas e a contratação de artistas modernos para serem professores nas diferen-
tes escolas de artes e ofícios marcaram o início dessa revolução estética, em 
especial na escola de Weimar. Nessas escolas alemãs, não se rejeitou o proces-
so de industrialização — uma proposição de Morris —, mas enfatizou-se o de-
senvolvimento de uma linguagem estilística que buscasse complementar ou 
melhorar, formal e funcionalmente, a própria produção industrial da época. A 
mais famosa dessas escolas, dirigida por Henry van de Velde, ficou conhecida 
como Bauhaus, inicialmente em Weimar. Entre suas diversas oficinas, o Ateliê 
de Tecelagem foi um dos mais expressivos e de maior impacto nas transfor-
mações estéticas daquele momento, tanto na particularidade da linguagem 
têxtil, como na mediação com a oficina de carpintaria, contribuindo para uma 
revolução no design de objetos e móveis. O ateliê de tecelagem era predomi-
nantemente feminino, tornando-se, em pouco tempo, o único espaço onde as 
mulheres poderiam entrar e estudar na Bauhaus. O currículo do curso de tece-
lagem incluía o estudo das técnicas têxteis, a decoração e o desenho decorati-
vo. O programa contava com aulas de bordado, o debrum decorativo, o crochê, 
a costura e o macramê. 

Embora não houvesse, nesse período, um investimento na produção ar-
tística dessas modalidades têxteis, a sua inclusão no currículo e os experimentos 
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foram determinantes das obras e investigações, a partir dos anos de 1960. Georg 
Muche, a partir de 1920, restituiu aos tecelões do ateliê uma expressiva liberda-
de para a criação de seus objetos, já que painéis têxteis, tapetes e peças tecidas 
ou bordadas foram incorporados ao mobiliário produzido pelo ateliê de carpin-
taria. Entretanto, a formação mais especializada da produção têxtil não era pos-
sível nesse ateliê. Assim, a falta de experiência preliminar, seja das alunas ou dos 
professores, nos procedimentos da tecelagem, fez com que Gunta Stölzl, Lore 
Leudesdorff e Benita Otte buscassem formação complementar. Além dessa for-
mação curricular deficitária e ampla, o desconhecimento da tradição têxtil, as-
sociado ao caráter investigativo do currículo da Bauhaus levaram a uma expres-
siva liberdade que levou artistas como Gunta, Lore e Benita a buscarem por si 
mesmas o aprimoramento de seus trabalhos.

Figura 2. Lore Leudesdorff (1923), Ateliê de Tecelagem da Bauhaus.

Tal liberdade promoveu as bases de um trabalho têxtil que não só desa-
fiou os limites dos procedimentos, mas resultou em novas investigações que 
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determinaram a obra contemporânea. As bases curriculares da Bauhaus, insti-
tuídas por J. Itten, levaram os tecelões a trabalharem formas da arte no início 
dos anos de 1920: círculos e quadrados, combinados com cores primárias. Essa 
restrição formal e cromática, associada também às características técnica, for-
mal e construtiva da tecelagem, favoreceu a percepção de particularidades até 
então escondidas pelos grandes ateliês franceses de tecelagem: a existência 
de pequenos vãos entre os pontos, os quais ficavam praticamente impercep-
tíveis pelo sem número de pontos na precisão dos gobelinos e da necessidade 
de imitação do plano contínuo da pintura. Esses “buracos” (Figura 2) são dados 
pela relação entre a urdidura e a trama. Essa consciência estrutural e material 
levou a uma nova perspectiva formal e à percepção de que somente o proces-
so de tecer poderia gerar aquele tipo e forma específica e estabeleceu, ainda, 
as bases de uma tapeçaria nova. Eram, de fato, inovações estéticas em um sis-
tema de produção de conhecimentos milenares. Nas salas do ateliê de tecela-
gem da Bauhaus, a milenar tapeçaria narrativa deu lugar, definitivamente, a 
uma construção pautada nas relações entre planos e cores, inspirados pela arte 
moderna de Kandinski e Moholy Nagy.

Após o fechamento da Bauhaus, em 1933, o ateliê de tecelagem cedeu 
lugar às diretrizes do governo nazista. Seus integrantes dissiparam-se pela 
Alemanha e por outros países, porém, não se furtaram a uma nova empreita-
da: a consolidação das bases do que podemos chamar de Revolução Têxtil. A 
Bauhaus, por meio de seu ateliê de tecelagem, cria uma nova categoria expres-
siva nas artes visuais, embora ainda atendendo pelo nome de tapeçaria – per-
manecendo como tal até a década de 1970, quando essa não mais era capaz de 
nomear toda a gama de objetos produzidos sob essa alcunha, apontando a ne-
cessidade de revisão nos conceitos dessa linguagem artística. 
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Figuras 3 e 4. fios ou tiras de papel tramados e mesmo o corpo nas obras Ed Rossbach e 

Debra Rapoport sinalizam a abertura do termo e a necessidade do conceito de arte tecida.

Podemos considerar que os artistas fizeram emergir uma verdadeira 
revolução estética na arte de tecer. Os anos de 1960 a 1980 revelaram formas 
de uma Revolução Têxtil, não só em seus materiais e formas, mas em proce-
dimentos, técnicas, porém, principalmente, no escopo conceitual dessa arte. 
A arte tecida (figuras 3 e 4) assume-se, então, como uma linguagem contem-
porânea das artes visuais. Alguns desses trabalhos transcendiam o conceito 
de mídia têxtil (tapeçaria), de tecido (tecelagem) e mesmo os materiais. Os 
trabalhos exibiam uma liberdade em relação às tradições, obtendo não só o 
reconhecimento do público em geral, mas, principalmente, da crítica especia-
lizada. Os anos que seguiram evidenciaram a crescente necessidade de explo-
rar os limites e possibilidades do material e de suas técnicas. Procedimentos 
até então tidos como meramente artesanais são incorporados aos fazeres têx-
teis desse período. Um exemplo são as cestarias de Ed Rosberg, que, nos anos 
de 1960, foi considerado o pai da cestaria como linguagem artística. As obras 
de Rossbach, inicialmente produzidas com tiras de jornais, eram estruturadas 
em processos compatíveis com os princípios da Arte Pop. Obras de grande ex-
pressão nesse momento foram as de Magdalena Abakanowicz, inclusive pre-
miada em uma das primeiras Bienais de São Paulo (primeiro grande prêmio 
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internacional dado a uma “tapeçaria” na contemporaneidade, reconhecendo 
seu lugar como linguagem plástica). Também foram relevantes as obras de 
Jagoda Buic. 

Esses objetos contemporâneos não mais ficavam confortáveis sob a al-
cunha de tapeçaria, pois ultrapassavam em muito as limitações materiais: não 
mais se limitavam à utilização de fios e matérias tidas como nobres, como a 
lã, a seda e os fios de prata e de ouro. O algodão, o sisal, a juta, o papel, ou ou-
tros fios. Uma nova definição se fazia necessária. Procurava-se uma nomen-
clatura que melhor definisse esses novos experimentos estéticos que, embora 
compartilhassem com a história, as tradições, o vocabulário, as ferramentas e 
os materiais da tapeçaria moderna de Lurçat e com a tapeçaria tradicional, ul-
trapassaram os limites e transgrediram as possibilidades de seus anteceden-
tes históricos. Ainda nos anos de 1970, essas obras foram definidas como Arte 
Tecida, como algo que ia para além do artesanal. Essa nova velha arte se dis-
tanciara metodologicamente da tapeçaria moderna do ateliês franceses, pois 
se aproximava mais do conceito desenvolvido na Bauhaus, onde era mais au-
dácia do que planejamento. A arte tecida se mostrou mais como arte em pro-
cesso. Em boa parte dos trabalhos, as decisões estavam sendo tomadas à me-
dida que as peças eram tecidas ou produzidas. Não foram descartados, porém, 
processos criativos centrados em estudos preliminares, mas o grande impulso 
dessa época foi o abandono definitivo de um fazer pautado na simples repeti-
ção têxtil de um plano estabelecido por meio de um cartão, ou uma miniatura 
de pintura. Essa nova estética se constituía à medida que interagiam o artista, 
os materiais e os procedimentos na formação desse objeto em construção: a 
obra tecida.
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3. Artêxtil Capixaba: diálogos com a 
tradição e com a contemporaneidade

3.1 As raízes brasileiras:
Entre o final dos anos de 1960 a meados da década de 1980, artistas bra-

sileiros desenvolveram trabalhos plásticos relacionados à tapeçaria como lin-
guagem das artes, seguindo uma nova tradição no campo têxtil. Rita Cáurio, 
em seu livro “Artêxtil no Brasil” (1985), apresenta um cenário amplo dessa lin-
guagem no Brasil. Segundo a autora, a busca por uma identidade e uma ex-
pressão verdadeiramente brasileiras eram temas dos artistas modernistas, 
que criaram um contexto intelectual e cultural que se materializou na Semana 
de Arte Moderna de 1922.

O Movimento Modernista nasceu, também, sob o signo da procura de relaciona-
mento de diversos campos de expressão artística, na qual vai, enfim, reaparecer a 
nossa artêxtil, com uma solitária mas atuante figura. Regina Gomide Graz [...] já 
casada com o pintor suíço John Graz. (Cáurio, 1985, p. 90)

Para Cáurio, a inspiração dos primeiros trabalhos têxteis de Regina 
Graz no Brasil era uma reelaboração da tecelagem indígena brasileira. 
Posteriormente, seu ateliê se tornou o centro de uma linguagem que tradu-
zia tanto a experiência da figuração, quanto os conceitos cubistas, beirando a 
abstração (Ibidem, p. 91). As experiências modernistas de Graz vão encontrar, 
posteriormente, outros ecos que refletem o estado da arte têxtil no Brasil do 
século XX. Entre os mais importantes e significativos nomes desse período da 
tapeçaria brasileira, encontra-se, também, Genaro de Carvalho, que na década 
de 1950 foi convidado por Jean Lurçat — principal nome da tapeçaria contem-
porânea francesa — a fazer um estágio em seu ateliê na França. Possuidor de 
um estilo ligado às questões ecológicas, Carvalho antecipava uma tendência 
da arte contemporânea, e com tal temática foi integrado à Segunda Edição da 
Bienal de Lausanne, em 1954, representando o Brasil com sua linguagem ligada 
às raízes brasileiras.
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Se Regina Graz e Genaro de Carvalho contribuíram para o primeiro mo-
mento da arte têxtil no Brasil, outros participaram da sua consolidação como 
linguagem artística no cenário da cultura nacional, principalmente a partir 
dos anos de 1980. Entre eles, Madaleine Colaço, os parceiros Norberto Nicola 
e Jacques Douchez, dentre outros, os quais apresentaremos por meio de um 
ensaio visual, que permitirá ter-se uma noção da atualidade da produção bra-
sileira desse período. Uma verdadeira revolução no cenário têxtil nacional vai 
ocorrer no final dos anos de 1980, seguindo-se ao longo dos anos iniciais de 
2000 com nomes como Otávio Roth, Marlene Trindade e Shirley Paes Leme. 
No Espírito Santo, vão se destacar os trabalhos de Renato Caseira, Ronaldo 
Matheus, Dilma Goes e Hilal Sami Hilal, este último, mais voltado apra as ex-
pressões do papel, como Otavio Roth.

3.2 Arte têxtil no Espírito Santo:
A escola de Artes no Espírito Santo data de 1910, quando da criação 

do Instituto de Belas Artes, no governo de Jerônimo Monteiro, que existiu 
até 1913; foi retomada nos anos de 1950 com a Escola de Belas Artes, tam-
bém mantida pelo governo estadual. Nos anos de 1971, esta escola foi fede-
ralizada, juntamente com outros cursos superiores no estado, formando a 
Universidade Federal do Espírito Santo e o Centro de Artes. Nesses três mo-
mentos, a estrutura curricular básica incluía pintura, escultura, desenho e gra-
vura. A inclusão de outros campos como fotografia, tecelagem e tapeçaria, ce-
râmica e outros ofícios, foi posterior, á no início dos anos de 1980. Assim, não 
temos registros de produção têxtil voltada para as artes no estado até a déca-
da de 1970, quando alunos do então Centro de Artes, iniciam investigações no 
campo, principalmente sob influência de Freda Cavalcante Jardim, uma das 
primeiras artistas cariocas que formaram o quadro inicial de professores do 
curso federalizado.
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3.2.1 A tapeçaria capixaba: da tradição têxtil aos experimentalismos:

Como apresentado antes, o fazer têxtil sempre fez parte da cultu-
ra capixaba, aplicado às necessidades cotidianas de panos e tecidos diversos. 
Plasticamente, como linguagem estética, o fazer têxtil no Espírito Santo está 
centrado em torno da criação do curso de Artes Plásticas na década de 1960, 
na Universidade Federal do Espírito Santo e já nesse caminho de consolidar no-
vas experiências com formas e materiais. A partir da criação do curso de Artes 
Plásticas na Universidade Federal do estado, foi instituído o ensino das então 
chamadas práticas industriais, dentre elas tapeçaria e tecelagem, e o papel ar-
tesanal. Dentro dessa lógica do Ministério da Educação de implementar nos 
cursos de artes procedimentos de arte aplicada, numa certa diferenciação das 
belas artes, mesmo com uma matriz curricular que buscava atender às dire-
trizes dos cursos, a escola de artes da Universidade federal do Espírito Santo 
(UFES) seguiu coabitando a diretriz industrial e o fazer artístico. No cenário das 
exposições na capital capixaba, apenas a Galeria de Artes e Pesquisa, ligada ao 
Centro de Artes da UFES vai introduzir a tapeçaria no campo da produção ar-
tística, e apresentar os seus produtores como artistas e não artesão. Os princi-
pais representantes da arte têxtil no estado são: Dilma Góes, Renato Caseira, 
Ronaldo Mateus e Freda Jardim, nos anos de 1960 a 1990, e mais recentemente, 
José Cirillo e Hilal Sami Hilal, cujos trabalhos originam no campo da Arte da 
Fibra e se descolam do enquadramento à medida que seguem suas poéticas.

De modo geral, embora a produção têxtil capixaba dos anos de 1980 
seja escassa ou pouco documentada, ela estava, desde sua origem, voltada 
para a produção artística, embora o foco da escola de artes, com a federaliza-
ção do curso de Artes Plásticas e a criação do curso Educação artística, tivessem 
as disciplinas de Tapeçaria e Tecelagem mais voltadas para as técnicas indus-
triais e tapeçaria, apesar dos esforços de Dilma Góes em ampliar este contex-
to. Mesmo assim, apresentaram diversas experiências no campo da arte têx-
til. Vale destacar, que todos esses artistas são a segunda geração da Escola de 
Artes, formados com um espírito inovador e experimental de Freda Cavalcante 
Jardim – artista mosaicista que dedicou grande parte de sua produção a 
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experimentos musivos e têxteis de caráter extraordinariamente inédito, usan-
do uma linguagem que integrasse sua formação teórica e suas experiências 
com pedras e fibras da cultura brasileira (Figura 5).

Figura 5. Sem Título (199?). Freda Jardim. Tecnica mista, pedras, cobre e crochê. 
Fonte: Acervo pessoal do autor

Propriamente dito, as primeiras obras mais voltadas para a tapeçaria, 
como ela se desenvolvia como linguagem plástica, podem ser creditadas a alu-
nos do curso de artes. Entre eles, Ronaldo Mateus (Figura 6) um dos nomes de 
jovens artistas da tapeçaria capixaba nos anos de 1980. Seu trabalho utiliza fi-
bras de algodão e lã, tingidas com processos artesanais; esses objetos dialo-
gam com obras que tem seu DNA nas experiências do ateliê de tecelagem da 
Bauhaus, em especial com artistas como Ani Albers, Gunta Stolze e, mas re-
centemente, com a produção de Magdalena Abackanovich e seus famsoso 
Abackans monumentais. A obra de Mateus dialoga no Brasil com as experiên-
cias da dupla Nicola e Douchez ou com Vera Paturi, bem como com artistas in-
ternacionais europeus, descendentes da vertente têxtil da Bauhaus.
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Figura 7. Refazenda (1984). Ronaldo Mateus. Tapeçaria. 
Fonte: Acervo Museológico da GAEU-UFES, Inventários 00247

Embora haja registros, em 1976, da participação de uma professora de 
tapeçaria do Centro de Artes, Dilma Góes Batalha, em uma exposição coleti-
va de professores; ou ainda de uma mostra coletiva contendo obras em batik 
(técnica de estamparia) em 1980; ou ainda o registro de uma exposição coletiva 
com a participação do professor Renato Caseira, em 1980, não existem dados 
específicos sobre as obras apresentadas, que nos permita afirmar que estas 
eram do campo têxtil . Assim, fechamos a década de 1970 com poucas obras e 
ou referências a exposições com artistas têxteis, mas é interessante observar 
como as obras apresentadas já no início da década de 1980 dialogavam com as 
pesquisas apontadas por Rita Cáurio em seu panorama da arte têxtil brasileira, 
em 1985 (figuras 8 e 8a). 
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Figuras 8 e 8a. À esquerda: Carranca (1980). Renato Caseira. Tapeçaria/

Macramé. À direita: S/ Título (1982). Dilma Goes. Tapeçaria sem tear. 
Fonte: Acervo Museológico da GAEU-UFES, Inventários 00162 e 00222

Se considerarmos que a obra de Ronaldo Mateus, embora com caracterís-
ticas contemporâneas para a tapeçaria, ainda transita no campo mais tradicional 
dessa linguagem instaurada pelo ateliê de Tapeçaria da Bauhaus, tanto no pro-
cedimento técnico, quanto no uso de fibras tecidas em algum tipo de tear. 

3.2.2 – Tapeçaria sem tear: tradição e inovação

Apesar de tardia a presença da tapeçaria contemporânea, entendi-
da para além do artesanal ou de uma produção de cunho manufatureiro, ou 
ainda articulada com uma linguagem plástica mais atual, podemos perceber 
que, no caso capixaba, esse impulso será dado pelas investigações de Renato 
Caseira e Dilma Góes, ambos professores do curso de Artes. Seus pesquisas 
vão aproximar esse fazer têxtil de uma linguagem que caminha para a ideia 
da arte tecida. Esses dois artistas trouxeram à luz uma produção alinhada 
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com a cultura local e com a própria ancestralidade do ato de tecer: o não uso 
de teares para produção. Vale destacar que o Espírito Santo ainda guarda 
muito da cultura dos povos originais, e tem na produção de cestarias um forte 
traço cultural.

Renato Caseira é um expoente de um certo ineditismo conceitual da 
produção têxtil capixaba, apesar de usar uma técnica milenar: o coilling, ou 
ponto de macramé, até então usado para trabalhos artesanais como suporte 
de plantas ou revistas e etc. Sua escolha pelos procedimentos de entrelaça-
mento de fios sem tear, dialoga com o que vinha sendo feito em termos mun-
diais no que se refere à revolução da tapeçaria, em especial com o uso de tape-
çaria sem tear. O artista segue na esteira estética da espanhola Aurélia Muñoz, 
que a partir do final dos anos de 1970 vai ser reconhecida com seus tramados 
tridimensionais e autossustentados que ampliam o conceito de objeto tecido 
(Figura 9 e 9a ). Os trabalhos desta artista espanhola a colocam como uma das 
representantes da chamada Nova Tapeçaria, ou Artes da Fibra, como vai entrar 
para os contornos da arte contemporânea.

  
Figura 9 e 9a. Aurelia Muñoz. Trabalhos com técnicas de colling e macramê. 
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Figura 10. Sem título (198?). Renato Caseira. Tapeçaria/macramê. 
Fonte: CEDOC LEENA-UFES

Uma série de seus trabalhos datados do final dos anos de 1980 e iní-
cio de 1990 retratam o corpo feminino modelado em macramê, rediscutin-
do padrões corporais e mesmo o uso de procedimentos técnico associados à 
artes decorativas, mais que ao fazer artístico (Figura 10) . Essa coragem me-
todológica e conceitual parece inserir Caseira no âmbito dos debates da Art 
Textil na Califórnia (USA), centro irradiador do conceito de Artes da Fibra. 
Definitivamente, as proposições de Ed Rossbach sobre as técnicas de tran-
çados e nós é incorporada como linguagem em obras de carater inovador no 
campo da tapeçaria contemporânea. 

Caseira, independente de ter conhecimento do que se passava no mun-
do têxtil nesse momento, segue em uma pesquisa individual que não se es-
pelha na localidade regional, embora tome dela sua imagem geradora. Como 
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artista, ele e sua obra, vão ao encontro dessa tendência mundial de uso da ta-
peçaria sem tear, ainda com poucos representantes entre os artistas nacionais 
naquele momento. Destaca-se , apesar da falta de articulação e reconheci-
mento por parte do sistema da arte local, ou mesmo pelos problemas da vi-
sibilidade da sua produção artística fora do eixo hegemônico Rio de Janeiro – 
São Paulo. Seu trabalho não teve o destaque ou a visibilidade merecida, e nem 
mesmo a evidência de seu diálogo com o que havia de contemporâneo no cam-
po da arte tecida naqueles anos de 1980, seja no Brasil ou no mundo.

Dilma Góes é mais uma grande representante capixaba que integra 
essa nova tapeçaria mundial. Assim como Caseira, Góes lança mão de proce-
dimentos de tecelagem sem tear. Sua produção vai utilizar uma técnica de en-
trelaçamento, que dialoga com o universo plástico de Ed Rosback, trazendo 
as tramas livres de urdumes, como forma de construir seus objetos tridimen-
sionais. O uso de uma gama de cores mais limitada, dialoga com os princípios 
da nova tapeçaria que buscava se descolar da tradição dos atelieres fran-
ceses que determinaram por décadas a arte têxtil. Formada em Desenho na 
Universidade Federal do Espírito Santo, vai tornar-se professora na instituição. 
De 1968 a 1992, foi professora do Centro de Artes da Ufes. Em 2001, ministrou 
Composição e Cor para o Curso de Moda da Universidade de Vila Velha (UVV). 
De 2000 a 2017, deu aulas de Desenho de Arquitetura de Interiores para alu-
nos de Arquitetura e Urbanismo da Multivix. Entre trabalhos publicados, expo-
sições individuais e coletivas, Dilma tem cerca de 90 participações, a primeira 
delas em 1973, logo após o final do Curso de Aperfeiçoamento em Tapeçaria 
no Rio Grande do Sul, quando apresentou 12 tapeçarias com bordado so-
bre talagarça e montagem com tecidos; e a mais recente, na Galeria Espaço 
Universitário, na UFES, em dezembro de 2017, em que reuniu oito criações em 
plástico, organza, tecidos e fitas.

Dilma Góes veio de uma formação em desenho e desconhecia o univer-
so têxtil até o início da década de 1970. Seus primeiros contatos com a arte têx-
til ocorreram quando de um curso de especialização na Universidade de Santa 
Maria, no rio Grande do Sul, por ocasião do mestrado de seu marido. Lá, a 
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partir da orientação de Yeddo Titze, um dos nomes da tapeçaria nova brasilei-
ra, Góes se encantou pelos materiais e pela linguagem têxtil. Em depoimento à 
nossa equipe de pesquisa, Góes afirmou

É curioso como adentrei “acidentalmente” nas artes têxteis. Em 1973, meu marido 
foi aceito num programa de pós-graduação em Santa Maria, RS. [...] Eu já era 
professora da UFES e através da instituição indaguei ao Centro de Artes de Santa 
Maria sobre possibilidades de fazer algum curso que justificasse minha saída 
da UFES, com vencimentos, para acompanhar meu marido. [...] Para minha 
surpresa, recebi uma comunicação sobre o 1º Curso de Aperfeiçoamento em 
Tapeçaria na UFSM. [...]. Apesar de não ter estudado no meu currículo tal disci-
plina, fui com “a cara e a coragem”. Em apenas duas semanas de curso apaixonei-
-me pela área têxtil e nunca mais a deixei. As três primeiras técnicas utilizadas 
foram o bordado sobre talagarça, a montagem e tecelagem em tear vertical. 

A experiência em Santa Maria redirecionou seu trabalho, mas é sua es-
tada nos Estados Unidos da América que marcou definitivamente a construção 
de uma linguagem plástica madura e em diálogo com a produção contempo-
rânea das artes têxteis no mundo. Novamente acompanhando o marido em 
seu doutoramento Góes vai se dedicar a se especializar na linguagem dos fios 
e fibras. Lá, Dilma Góes, com toda a inventividade brasileira, adequou maté-
rias para o desenvolvimento de seus “platings”, técnica primitiva de entrelaça-
mento de fibras, criando uma nova técnica e ampliando a gramática têxtil. O 
que seria apenas mais u exercício prático proposto em seu curso, se tornou um 
caminho. 
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Figura 11. Dilma Góes. Exercício de trançagem do feltro. 
Fonte CEDOC LEENA, UFES

Ela encontrou no uso da tecelagem sem tear (trançados), uma matriz 
determinante da sua obra, tecendo com materiais inusitados para a técnica 
e seu tempo no Brasil (CIRILLO; FEREIRA, 2015) e mesmo nos Estados Unidos 
daquele momento, pois seu procedimento e materiais utilizados impressiona-
vam pela originalidade. Góes havia criado uma nova combinação e técnica de 
tecelagem sem tear. Trabalhando com feltros, entretelas, papéis, plástico, juta, 
e outras fibras, ela testa os limites dos materiais para suas pesquisas estéticas; 
explora as potencialidades de cada um deles, sem perder o constante diálogo 
com a matéria. Ao escrever sobre a arte têxtil no Brasil, Cáurio (1985,p.113), es-
creve sobre o trabalho de Góes:

De suas mãos trabalhando feltros, entretelas ou papéis vão surgindo formas geo-
métricas, às quais não falta um toque lúdico [...]. Na essência, compromisso, téc-
nica, seriedade, pesquisa, razão; mas tudo isso Góes tempera com imaginação, 
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informalidade e uma autêntica alegria de quem sabe um jogo divertido e se pro-
põe a compartilhá-lo.

Esse compartilhamento vai buscar se materializar tanto pela sua fun-
ção como docente no curso de Artes, como também pela sua atuação como 
uma artista que compartilha sua obra e sua pesquisa. Ao voltar dos Estados 
Unidos da América no início de 1980, passou a aprimorar sua pesquisa com te-
celagem sem tear (Figuras 11 e 12). Segundo a artista, o objetivo principal des-
ta pesquisa era resgatar a atividade das rendeiras, das bordadeiras e das te-
celãs, centrando-se nas mãos como ferramenta e na fibra como material. Um 
outro objetivo, segundo ela, consistia numa pesquisa de materiais alternati-
vos que possibilitaria grande redução de custos para a produção das obras, o 
que tornava a área interessante aos discentes do curso universitário. Dilma, 
entretanto, sofreu com seu retorno. 

O retorno de Góes entretanto não seduziu seus contemporâneos, que 
achavam que ela estava muito “americanizada”. Usando um relato da artista no 
depoimento dado à nossa equipe de pesquisa, ela acrescenta dobre este mo-
mento de enfrentamentos no seu retorno: “me disseram para que eu me des-
pisse da farda norte-americana e colocasse a tanga brasileira”. 

Figuras 11 e 12. Movimento Tridimensional II; Movimento Tridimensional 
III; Movimento Tridimensional IV (década de 1990). Dilma Goes. 

Tapeçaria sem tear, com fibras de feltro e cânhamo. 
Fonte: acervo da artista
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Disposta a apresentar o que havia de mais contemporâneo no campo 
da produção têxtil e apresentar sua técnica inovadora, enfrentou resistência 
por parte dos professores e mesmo de alunos do Centro de Artes. Houve pouca 
disposição efetiva para transformações, e apenas nos anos de 1980, a discipli-
na Tapeçaria foi inserida, como campo optativo, mas foi inserida. A resistên-
cia estudantil para uma produção menos diretiva e mais proativa por parte dos 
alunos sofreu muita crítica, sendo necessária uma revisão de sua metodologia 
de ensino para conter um certo determinismo e pragmatismo esperado pelo 
grupo. Assim, pelo exposto, até sua aposentadoria nos primeiros anos de 1990, 
pouco impacto havia sido gerado na escola de artes, apesar da sua repercussão 
nacional e internacional.

As obras de Dilma Góes revelam uma artista que conhece e dialoga com 
sua memória cultural, pessoal e, principalmente, com a memória dos materiais 
com os quais trabalha. A escolha de cada tecido ou material que se tornará fi-
tas com as quais vai entrelaçar suas formas se dá, como ela mesmo afirma em 
entrevista em junho de 2020, de forma afetiva e sensível: “eu peço para tocar o 
material. Fecho os olhos e sinto”. A artista reforça um dos pilares da produção 
artística: dialogar, ouvir o material com o qual trabalhamos.

Figura 13. Manguezal (1990). Dilma Goes. Tapeçaria sem tear, galhos de 
árvores. Exposição Casa Porto, década de 1990 – Vitória, ES. 

Fonte: acervo da artista
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Nessa relação afetiva com o material, e dando continuidade a suas pes-
quisas, Dilma Góes vai se aventurar pelo campo das instalações em uma mos-
tra na Casa Porto das Artes (Vitória, ES). Nessa obra (Figura 13), Góes busca dia-
logar com a paisagem dos mangues que cercam a Ilha de Vitória. 

Figura 13. Manguezal (detalhe). Dilma Góes. Tapeçaria sem tear, galhos 
de árvores. Exposição Casa Porto, década de 1990 – Vitória, ES. 

Fonte: acervo da artista

Galhos e fios são organizados no espaço, criando uma trama física e vi-
sual que o espectador deveria percorrer. Falando de modo poético sobre um 
ecossistema ativo, o manguezal, Dilma Góes é surpreendida pela natureza do 
material escolhido. Algo inesperado atravessa o projeto da artista: os galhos 
do mangue começam a se desenvolver dentro da galeria. O que parece de lon-
ge mais um conjunto de fios numa obra têxtil, são o capricho da natureza se-
guindo seu percurso (Figura 14). Pequenos e inúmeros fios dourados começa-
ram a brotar durante a mostra. A matéria estava viva e seguia seu caminho. 
Dilma Góes, na entrevista concedida2, se emocional ao falar da força do acaso 
e da natureza (dos materiais) no seu trabalho. A artista revela uma maturida-
de plástica que não encontrou diálogos no contexto capixaba. Juntando-se à 

2 Disponível na íntegra em https://www.youtube.com/watch?v=WM1UjAnCChY.

https://www.youtube.com/watch?v=WM1UjAnCChY
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Freda Jardim e à Renato caseira nesse percurso solitário e desbravador do ce-
nário têxtil capixaba. 

3.3 A fibra e o espaço como matérias na obra de Hilal Sami 
Hilal e José Cirillo:
Uma segunda geração de artistas ligados ao universo dos têxteis vai se-

guir um caminho um pouco diverso de seus predecessores na escola de Artes 
da UFES. Hilal Sami Hilal, trabalhando inicialmente com papel artesanal, e José 
Cirillo com feno e grama vão redesenhar esse percurso no estado. 

3.3.1  O Tapete voador de Hilal Sami Hilal

Hilal, filho de “seu” Sami, é descendente de família Síria, nasceu e tra-
balha na cidade de Vitória (ES). Nas artes, começou no início dos anos de 1970, 
com desenho e aquarelas, tendo trabalhado como gravador. Em sua formação 
forma importantes os Festivais de Inverno de Ouro Preto que lhe permitiu o 
contato com aspectos contemporâneos nacionais da arte. Em 1977, iniciou se 
trabalho com papel artesanal e como professor universitário. Nessa época ain-
da usava o papel apenas como suporte de suas pinturas. Nessa pesquisa com 
as fibras do papel, foi influenciado pelas obras de Antônio Dias. Dedicou-se a 
profundar seus conhecimentos sobre o fabrico desse material e para tal, foi es-
tudar no Japão práticas milenares do papel artesanal, trazendo esse aprendiza-
do para sua atividade docente e também para a construção de sua obra. 

A partir dos anos de 1980, Hilal já revelava que o papel deixara de ser 
suporte, tornando a própria matéria em sua obra (Figura 14), o que exigiu ade-
quações na produção da massa do papel, ampliando sua pesquisa sobre o ma-
terial e a linguagem da fibra de celulose.
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Figura 14. Leão e Dragão (1986). Hilal Sami Hilal. Algodão e folha de ouro, 140 x 400cm. 
Fonte: acervo da artista, foto de Sagrilo. 

Segundo Ramaldes (2015), para seguir com sua pesquisa plástica, explo-
rando a materialidade do papel, “[...] foi necessário redimensionar a receita da 
pasta, à qual foi acrescentado carboximetil-celulose, além de corantes [...], o que 
possibilitou ao artista usá-la para desenhar diretamente no chão”. Após secos, 
esses desenhos com papel se transformam em rendilhados, mantos vazados e 
escrituras peculiares, bordados, arabescos e rocailles, elementos textuais, alfa-
betos, letras que se materializam, ganham volumes e gamas de cores fortes que 
despertam para a sua qualidade física e plástica. Suas obras reafirmam o domí-
nio sobre a matéria e a tecnologia, evidenciando um jogo matérico e cromático 
no qual o artista vai colocando camadas de papéis artesanais umas sobre as ou-
tras produzindo, assim, um universo de rugosidade, cavidade e superfícies, que 
geram espaços vazios e revelam uma formação cultural híbrida (Figura 15). 
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Figura 15. Sem Título (1998). Hilal Sami Hilal. Grafismos com polpa 
de papel artesanal. Trapos de algodão e minério de ferro. 

Fonte: acervo da artista

Figura 16. Hilal Sami Hilal. Detalhe de da obra Seu Sami (2002). 
Fonte: acervo da artista
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Além de trapos de algodão, Hilal também usa outros materiais, como 
metal, a cola de silicone quente, formando filetes ou filigramas que se esten-
dem do chão ao teto do espaço expositivo (Figura 16). Este novo procedimento 
permitiu que Hilal desenhasse com finas linha de polpa, que aliadas a estru-
turas leves, permitiram que ele estruturasse obras em grandes formatos, ga-
nhando não apenas as paredes do espaço expositivo, mas todo ele. Hilal come-
ça a aliar sua memória (como artista e como árabe) e a memória dos materiais 
e do espaço. Pode-se afirmar, ao estudar o processo criativo deste artista, que 
as suas obras encontram-se impregnadas por suas memórias que são expres-
sas em “quase-grafias” orientais que incorporam ritmos ditados pela lingua-
gem simbólica e física do próprio artista, imprimindo ritmos e marcas de seu 
corpo em movimento. Parece-nos possível afirmar que há uma tendência ao 
discurso memorialístico na obra do artista, aliado fortemente ao uso que o ar-
tista passa a fazer do próprio espaço, tomado como matéria.

Assim, um outro aspecto de sua obra parece ser o uso do espaço como 
elemento que agrega à superfície rendilhada do papel, uma volumetria tridi-
mensional, que abraça e convida o corpo do espectador a deslocar-se pelo ob-
jeto à medida que o apreende sensivelmente – fato evidente em seus estudos e 
projetos de obras (Figura 17).
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Figura 17. Hilal Sami Hilal. Documento de processo – 
estudo de instalação com papel artesanal. 

Fonte: Dossiê sobre o artista, CEDEC-LEENA, UFES

Neste estudo, podemos perceber uma diferença no projeto poético des-
te artista, se comparamos com Dilma Góes. As anotações de Hilal nos permi-
tem observar que para além da espacialidade da obra, também preocupa o 
artista a posição do espectador. No caso de Góes, a experiência com o espaço 
da Casa Porto Foi pontual, não sendo uma tendência do seu projeto poético. 
Em Hilal, há a intencionalidade de incorporar o espaço como matéria, sua di-
nâmica e sua memória. Para além do espaço em sua relação com a obra, Hilal 
se preocupa com o posicionamento do espectador. Seus estudos nos demons-
tram o seu interesse de posicionar o público no seu trabalho, de pensar a obra 
na escala relacionada aos sujeitos. Ele convida para que possamos seguir cami-
nhos entre sua obra (RAMALDES, 2015).

Seu Sami (2007), mostra realizada no Museu Vale, em Vila Velha, vai ser 
a materialização desse conjunto de características que nos permitem afirmar 
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que Hilal se configura como um artista, inicialmente do campo de desenho, 
que vai trafegar pelo uso do papel como matéria (Figura 18) e avançar nas rela-
ções da memória dos espaços. 

Figura 18. Hilal Sami Hilal. Construção da obra Seu Sami (2007). Ateliê do artista.
Fonte: Acervo do artista

A obra de Hilal Sami Hilal, nos últimos anos, é um bom exemplo do 
que podemos chamar de Artes da Fibra, um artista que trabalha no cam-
po ampliado das tradições têxteis que se desdobraram a partir do ateliê de 
Tecelagem da Bauhaus, evidenciando o fio e as variadas fibras como materiais 
de alta expressividade. À isto, Hilal Sami Hilal acrescenta sua sensibilidade e 
o seu discurso memorialístico que nos revela uma obra para além das catego-
rias herméticas do sistema das artes. Hilal é um artista no sentido contempo-
râneo da palavra.
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3.3.2 Oscilações sobre o tempo e o quadrado na obra de José Cirillo

O último suspiro da tapeçaria como linguagem estética, ou artes da fi-
bra, no currículo do curso de Artes da Universidade Federal do Espírito Santo, 
se deu com o trabalho de José Cirillo. Cirillo nasceu em 1964, em Araguari, no 
cerrado do Planalto Central, ambiente natural que vai ser decisivo nas rela-
ções que vai estabelecer com a paisagem em seu trabalho como artista. Seu 
trabalho inicial era com papel artesanal e poliuretano, construindo formas ins-
piradas em vestígios de corpos humanos consumidos pelo tempo. Percebe-se 
nessa fase (Figura 19) que há um diálogo claro entre forma e matéria nas obras 
desta fase. A matéria do trabalho é viva e pulsa. 

O artista claramente ouve a matéria. Deixa que ela fale, dizendo até 
onde ela pode ir, revelando a sua natureza, a qual não pode ser ignorada. Os 
objetos desta fase (figura 20) parecem conciliar o interesse pelos fragmentos 
de corpos, pela materialidade, pelo espaço e as instalações. 

  
Figura 19 e 20. Série Estudos sobre a Morte (1990-1992). José Cirillo. 

(Dimensões variadas) Poliuretano queimado e patinado com PVA. 
Fonte: acervo do artista

José Cirillo muda-se para o Espírito Santo em 1992, para assumir a ca-
deira de Tapeçaria e Tecelagem dos Cursos de Artes, o que significou uma mu-
dança significativa em seu trabalho, mas não em sua intencionalidade poé-
tica. O contato com a paisagem litorânea vai ressignificar sua relação com a 
natureza. Planos interrompido por grandes monólitos rompem o olhar, provo-
cam uma fratura no horizonte. Aliás, o horizonte é infinito, se tomado o mar, 
mas confrontado com montanhas, se olhado o continente. Essa dicotomia da 
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paisagem será determinante na sua nova fase de trabalho. Peças monolíticas 
em grama presnada vão se estruturando (Figura 21), fazendo um diálogo de 
oposições semânticas: geométrico e orgânico; leve e pesado; presença e au-
sência; liso e rugoso.

Figura 21. Sem título I (1993), da Série Anotações sobre o Tempo. José Cirillo. Salão de Arte 
Chico Lisboa. Grama prensada e poliuretano queimado. (32 x 90 x 12 cm cada peça). 

Fonte: acervo do artista

Essa nova série de objetos se estruturaram sobre o tempo e suas marcas 
nas obras. A grama seca prensada seguia sendo o principal elemento, mas a su-
perfície dos objetos passou a trazer marcas do próprio processo de prensagem, 
uma espécie de memória do processo. Para esses novos módulos quadrangula-
res, a impressão de vazios na superfície dos objetos, em algumas de suas faces, 
contrastava com a presença do poliuretano. No caso dessas formas negras, elas 
remetiam a uma caligrafia japonesa. Esses quase ideogramas se relacionavam 
exatamente com a ideia da temporalidade impressa na obra e no seu processo. 
Assim, se a inserção das peças negras falava do tempo, os vazios eram vestígios 
de objetos durante a prensagem da grama. Estavam impressos em memória, 
não em presença. Ausência e presença revelam o tempo (figura 22).
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Figura 22. Série Anotações sobre o Tempo I (1993). José Cirillo. Grama seca 
prensada poliuretano queimado (30 x 90 x 45 cm cada peça). 

Fonte: acervo do artista

Fica evidente, a cada trabalho, que há um diálogo com a matéria, um 
jogo comunicativo em curso. E, claro também fica evidente que o trabalho de 
Cirillo não se limitava a regras do sistema do mercado da arte. Nem pelo mate-
rial; nem pela sua duração. Suas obras ao longo dos anos 2000 foram ganhan-
do cada vez mais a paisagem e se aproximando de uma relação entre arte e 
natureza que vai resultar numa grande intervenção na III Bienal do Mercosul, 
em Porto Alegre em 2001. Mas, pode-se dizer que a raiz desse trabalho está 
na obra/intervenção realizada nos jardins da Universidade Federal do Espírito 
Santo. Nesse trabalho fica evidente o estudo sobre as relações entre arte e na-
tureza, bem como do amadurecimento das suas relações com o domínio inte-
rativo com a materialidade do feno ou da grama que passam a ser o elemento 
chave de seu trabalho. 

A obra Julho (2000) vai ganhar dimensões monumentais e isto exigem 
que outros elementos sejam incorporados ao trabalho, no caso, um anel de aço 
carbono demarcando cada peça da obra (Figuras 23 e 24). O anel de aço carbo-
no foi escolhido exatamente por ser um material sobre o qual a ação do tempo 
é rapidamente observada; ele vai adquirindo um tom alaranjado até chegar a 
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um denso marrom, na medida que a humidade, o sol e a maresia agem ferru-
gem age sobre ele. Ao mesmo tempo que é uma reação à uma agressão ex-
terna, essa ferrugem no aço carbono funciona como uma proteção. Essa outra 
oposição semântica entre atacar e proteger revela aspectos e intencionalida-
des do projeto poético do artista: o efetivo diálogo com o material e com o 
espaço, tão bem explorado por artistas escultores como Amílcar de Castro, 
Richard Serra e o capixaba José Vilar.

Figura 23. Julho (2000). José Cirillo. Estudo para instalação, 
desenho e recorte de papel sobre fotografia. 

Fonte: acervo do artista

Figura 24. Julho (2000). José Cirillo. Instalação, 300m2. Grama 
prensada e aço carbono (Diâmetro de 2 metros cada peça). 

Fonte: Acervo do artista



90 POÉTICAS TÊXTEIS NAS ARTES VISUAIS: Pesquisas no Brasil e em Portugal

Assim, outro marco divisor acionado com a obra Julho, da exposição 
Calendário (2000), foi que a a seleção para produzir uma obra para a III Bienal 
do Mercosul (Porto Alegre, 2001). Este foi uma obra monumental, na margem 
do rio Guaiba, sendo uma instalação com quinze peças de três metros cada de 
altura, numa extensão de cerca de cem metros lineares (Figura 25).

Figura 25. Projeto Menir (2001), da Série Inserções Urbanas. Vista parcial da obra no 
Guaíba. Porto Alegre - RS. Feno prensado, ferro e lâmina de aço carbono. 

Fonte: acervo do artista

A partir desta experiência na natureza, a obra de José Cirillo ganha cada 
vez mais um caráter intervencionista na paisagem. Seu trabalho atual retoma 
práticas iniciais de sua produção, o trabalho com papel, mas aciona dimensões 
colaborativas que repensam a paisagem e o espaço urbano como um ecossis-
tema onde todos os seus elementos estão correlacionados. Práticas de disso-
lução do papel do artista, da autoria e mesmo do conceito de obra começam 
a ganhar corpo e ampliar o debate não mais sobre a arte têxtil capixaba, mas 
sobre os contornos da arte contemporânea. Em Meu Jardim Secreto (2019) ou-
tros elementos entram na obra, não mais do artista, mas em colaboração com 
não-artistas e discentes (Figura 26).
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Figura 26. Meu Jardim Secreto (2019), da Série Ecossistemas Urbanos. 
Detalhe. Jardins da UFES. Origamis, folhas, paisagem. 

Fonte: acervo do artista

Conclusão

De modo geral, se pesarmos no objetivo deste texto que era dar corpo a 
uma produção capixaba vinculada ao universo das artes têxteis, podemos se-
guir afirmando que em muito a produção local dialogo com o que há de mais 
contemporâneo na arte nesses momentos de criatividade digital que tem su-
primido a fisicalidade da obra por uma presença virtual, tão necessária nesses 
tempos cinzentos que envolvem a necessidade sanitária de isolamentos e con-
trole de nossa circulação.

Esses novos tempos ressignificam nossos modos de visibilidade, o que 
afeta diretamente o sistema visuais das artes visuais. Mas, sobretudo, esses 
momentos nos permitem uma perspectiva revisionista que busca requalificar 
a nossa memória para edificar uma outra normalidade. Essa passagem aqui 
pelos principais artistas capixabas que deram vazão a uma tradição têxtil no 
estado, se considerarmos o papel da tecelagem na história e na economia capi-
xaba deste a colonização até o inicio do século XIX, vamos entender que o que 
se propõe é, de fato, uma revisão do campo conceitual que envolve o trabalho 
e as artes têxteis no Brasil.
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Q uando se trata de exposições que levaram a tapeçaria brasileira ao pú-
blico na segunda metade do século XX, algumas recebem mais desta-

que em estudos sobre o tema. É o caso da 1° Mostra de Tapeçaria Brasileira, 
realizada no Museu de Arte Brasileira (MAB) da FAAP, em 1974, e das Trienais 
de Tapeçaria, que ocorreram no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo, 
em 1976, 1979 e 1981. Essas grandes exposições tinham o intuito de apresentar 
um panorama da produção têxtil artística no país. Porém, outra mostra mo-
vimentou a área, na década de 1980, e, além de exibir artistas têxteis, expôs a 
produção têxtil popular, ou seja, mostrou as mais diversas técnicas realizadas 
no Estado do Rio Grande do Sul. Estamos falando sobre a Exposição Nacional 
de Arte Têxtil de 1985, também conhecida como Evento Têxtil 85. 

 
Figura 1. Catálogo do Evento Têxtil 85 (capa e contracapa). Acervo do CGTC.

Fonte: CGTC (1985).
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Ao se ler o catálogo, recortes de jornais e textos sobre a mostra, é com-
preensível a importância dada ao evento, pois a exposição movimentou a cida-
de: diversas galerias expuseram tapeçaria, houve exibições sobre o têxtil nas 
suas múltiplas manifestações e atividades especiais para crianças, adolescen-
tes e adultos abarcando diferentes técnicas, além de um encontro de vários ar-
tistas na cidade para discutir os rumos da arte têxtil brasileira (CGTC, 1985).

Encerrado o Evento Têxtil 85, uma constatação foi unânime entre os artistas, pro-
fessores, arquitetos e críticos de arte que dele participaram, bem como integran-
tes da comissão organizadora: foi a realização mais importante desse segmento 
artístico no Brasil e também na América Latina, porque se ventilou as artes têx-
teis em diferentes instâncias e, pela primeira vez, se abordou aspectos teóricos 
da arte têxtil. De outra parte, conseguimos abranger o nível erudito, através da 
Exposição Nacional do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, e o popular, pela 
Mostra Didática de Técnicas Têxteis no Centro Municipal de Cultura. (JACQUES, 
1985, p. 1).

Organizado pelo Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea (CGTC)3 
e pela Associação Riograndense de Artes Plásticas Francisco Lisboa4, o Evento 
Têxtil 85 foi um dos projetos mais ambiciosos e importantes realizados pelo 
CGTC, devido à sua dimensão e ao envolvimento de diversas instituições da ci-
dade de Porto Alegre e de artistas do Brasil. A ideia de desenvolver o evento 
emergiu em 1982, na cidade de Penápolis (SP), durante o V Salão do Noroeste, 
cujo tema foi a tapeçaria. Ali, estavam reunidos artistas de todo o Brasil, e o Rio 
Grande do Sul foi considerado o local ideal para se organizar um grande evento 
sobre o tema, devido ao próprio CGTC, à existência de um grande número de 

3 Grupo criado em 1980, na cidade de Porto Alegre, com os objetivos de união de artistas e 
interessados ao têxtil e à legitimação da arte têxtil. Sua atuação se deu até 2000, tendo, 
durante esse período, mais de 200 associadas (sendo apenas 10 homens) e 50 exposições or-
ganizadas no Brasil e no Exterior. Para mais informações sobre o Centro, ler o trabalho de 
conclusão de curso de Bacharelado em História da Arte da autora, intitulado “A memória que 
se tece: o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea” (2017).

4 Conhecida como Chico Lisboa, foi fundada em 1938, na cidade de Porto Alegre, sendo uma 
das entidades culturais mais antigas que seguem em funcionamento no Estado. Tem como 
finalidade promover as artes visuais e defender os interesses dos seus associados perante a 
sociedade (MACEDO, 2020).
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artistas da área, à produção de lã e a um artesanato com tradição têxtil, espe-
cialmente portuguesa, italiana e alemã (CGTC, 1985).

“Sua finalidade é incentivar, documentar, refletir e debater em suas ins-
tâncias teóricas e práticas as manifestações referentes às artes têxteis, abran-
gendo todos os seus aspectos” (PLESCHT, 1985, p. 12). Para um alcance comple-
to da área têxtil, o evento durou de 24 de abril a 15 de maio de 1985, incluindo 
palestras e debates de artistas e teóricos, exposições, atividades voltadas ao 
público e viagem a Uruguaiana para conhecer a produção de lã do Estado.5

Foram publicadas notas, em diversos jornais do país6, sobre as inscri-
ções para a Exposição Nacional de Arte Têxtil, no MARGS. Na ocasião, o museu 
“deslocou seu acervo para o espaço de exposições temporárias, numa inequí-
voca demonstração de seu entendimento da importância deste Evento para 
a história ainda recente de nossa arte têxtil” (IOSCHPE, 1985, p. 12). A relevân-
cia dada à mostra ocorreu pelos seus objetivos e pela forma de seleção. Houve 
dois momentos na exposição. O primeiro, de seleção por um “júri rigoroso7, que 
por dois dias, buscou separar a melhor arte da tapeçaria contemporânea brasi-
leira” (CGTC, 1985b), sendo essa aberta para inscrições públicas, tendo ao total 
798 concorrentes. Destas, apenas 23 foram aceitas (PRESSER, 1985). 

Aceitaram-se os seguintes inscritos: Ana Goldberger (SP), Ana 
Norogrando (RS), Ani Frey (RS), Atelier Novo Hamburgo (RS), Carmen Lucia 

5 Atividade organizada pela patrocinadora do evento, Federação das Cooperativas de Lã do 
Brasil (Fecolã). 

6 No acervo do CGTC, há recortes dos seguintes jornais: Jornal do Estado (Curitiba), Revista de 
Domingo, do Jornal do Brasil (Rio de Janeiro), Correio Braziliense (Brasília), Jornal da Cidade 
(Jundiaí, Rio de Janeiro), O Estado (Porto Alegre), Jornal do Commercio (Rio de Janeiro), Zero 
Hora (Porto Alegre) e Correio do Povo (Porto Alegre).

7 O júri tinha como membros Alberto Beuttenmüller (jornalista e crítico de arte), Antoinette 
Galland (representante do Centro Argentino dos Artistas de Tapeçaria), Evelyn Berg Ioschpe 
(diretora do MARGS), Heloisa Crocco (representante dos artistas), Icléia Cattani (represen-
tante da Funarte), Jacques Douchez (tapeceiro), Maria Luiza Rampini (representando do 
Centro de Tapeçaria Uruguaio), Monica Kabregu de Consentino (representante da Chico 
Lisboa) e Roberto Bicca Pimentel (diretor do Atelier Livre da prefeitura de Porto Alegre) 
(CGTC, 1985). 

8 Em nota no Segundo Caderno do jornal Zero Hora, do dia 5 de março de 1985, registraram-se 
150 inscritos. 
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Denti (RS), Caru (SP), Cho & Sérgio (SP), Delba Marcolini (SP), Eleonora Fabre 
(RS), Erica Weber Turk (RS), Góes (ES), Henrique Schucman (SP), Liane Moya 
(RS), Luiz Adolpho (RJ), Manoel (SP), Rachela Gleiser (RS), Renata Rubim (RS), 
Rojane Lamego (RS), Sônia Dip (RS), Trama Atelier de Arte (RS), Vera Barros 
(SP), Vera Stedile Zattera (RS), Vivian Silva (RJ)9 (CGTC, 1985). 

A outra parte da exposição era composta por 34 artistas convidados 
pela Comissão Organizadora, que “utilizou como critério a participação de pe-
los menos duas Trienais de Tapeçaria” (CGTC, 1985, p. 21), sendo os seguintes 
os artistas convidados: Gilda Azeredo de Azevedo (homenageada10, RJ), Alice 
Carracedo (SP), Arlinda Volpato (RS), Berenice Gorini (SC), Bia Vasconcellos 
(RJ), Carla Obino (RS), Cerzo (PR), Eva Soban (SP), Fanny Meimes (RS), Fernando 
Manoel (MG), Guy (SP), Heloisa Crocco (RS), Iracy Nitsche (SP), Ivandira (RS), 
Jacques Douchez (SP), Janete Fernandes de Siqueira (PR), Jean Gillon (SP), 
Joana de Azevedo Moura (RS), Juan Ojea (SP), Liciê Hunsche (RS), Luiz Carlos 
Albertini (SP), Maria Kikoler (RJ), Maria da Penha Aparecida Moreira Paes 
(MG), Maria Tereza Lemos de Arruda Camargo (SP), Marlene Trindade (MG), 
Michel Barbault (PE), Myrthes Mello Machado (RJ), Parodi (RJ), Salomé (RS), 
Sonia Moeller (RS), Sonia Paul (SP), Suzana Lima (SP), Theoto (SP), Xtiano (PE) e 
Zoravia Bettiol (RS)11. Com essas escolhas:

[...] o júri optou tanto quanto foi possível, por mostrar as tendências mais diversas 
da tapeçaria contemporânea, uma vez em que nosso entender, está buscando seu 
próprio espaço, empurrando para longe de si os limites da pintura e da escultura. 
[...] Tudo isso, pareceu ao júri, implicar em intenção de ampliar os limites restritos 
da tapeçaria e também de sua linguagem plástica, colocando-a na situação con-
temporânea das demais técnicas, como a pintura, gravura, escultura, desenho, 
etc... (CGTC, 1985, p. 21).

9 Por Estados: 13 eram do Rio Grande do Sul, sete de São Paulo, dois do Rio de Janeiro e um 
apenas do Espírito Santo. Percebe-se que os dois Estados com mais participantes eram os 
que possuíam um centro de tapeçaria próprio. 

10 Artista homenageada por seu falecimento, em 1984.
11 Por Estados: 12 provinham de São Paulo, 10 do Rio Grande do Sul, cinco do Rio de Janeiro, 

três de Minas Gerais, dois do Paraná, dois de Pernambuco e um de Santa Catarina. 
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A comissão desejava expor trabalhos têxteis que explorassem a ampli-
tude nos limites da arte têxtil e um interesse em diversidade nos materiais em-
pregados. Essas mudanças tinham como objetivo maior inclusão e aceitação 
na arte contemporânea e o seu afastamento da tapeçaria histórica. Por essa ra-
zão, a escolha do título da exposição, que retirou o termo “tapeçaria”, habitual 
nas mostras dessa área12. Em texto disponível no catálogo do evento, Mônica 
Zielinsky reflete sobre essa questão:

Já pela própria etimologia das palavras que nomeiam a mostra, trata-se de uma 
proposta de cunho ampliador. É um acontecimento que abarca produções de tra-
balho tecido, sem especificar pelo termo “tapeçaria” (entendida como produto 
tecido, ambiental, mural, em miniaturas no caso do mini-têxtil, ou objetos tran-
çados). Têxtil concerne toda e qualquer proposta que possua em algum momen-
to entrelaçamento de fios. Consideramos valioso estar diante de uma atividade 
abrangente, que não restringe a coexistência de caminhos tão diferenciados. 
(ZIELINSKY, 1985, p.16).

A ampliação do conceito de têxtil influenciou diretamente os trabalhos 
da mostra. Folheando o catálogo, as formas e os materiais são os mais diversos, 
tendo tradicionais tapeçarias bidimensionais feitas de lã e rama, como os tra-
balhos de Liciê Hunsche, de Maria Kikoler, de Luiz Carlos Albertini, de Parodi, 
de Myrthes Mello Machado; e outros explorando o espaço, como os trabalhos 
de Berenice Gorini, de Carla Obino, de Fernando Manoel, de Xtiano e de Heloisa 
Crocco. Abaixo, temos duas imagens que exemplificam o contraste de formas 
que, possivelmente, eram visíveis na mostra. No trabalho de Vera Barros (figu-
ra 2), temos a técnica de Gobelin, uma das mais tradicionais e complexas de se 
realizar no tear, usada para tecer a figura de um homem que se movimenta, 
sob um fundo com padronagem colorida. Porém, mesmo sendo uma tapeça-
ria bidimensional e figurativa, a artista descontrói a forma retangular da obra, 

12 Se elencarmos as exposições mais importantes da área no século XX, e vemos que a presença 
do termo tapeçaria é constante: 1° Biennale Internationale de la Tapisserie em Lausanne, 
1° Mostra da Tapeçaria Brasileira (MAB-FAAP, 1974), Tapeçaria Brasileira (UFMG, 1974) e 
Trienais de Tapeçaria (MAM-SP, 1976, 1979 e 1981). 
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a partir de quebras na tapeçaria e de uma finalização irregular na borda do 
trabalho.

Figura 2. BARROS, Vera. Construindo, rasgando e recompondo 
na vida, s/d. Alto liço e Gobelin, 240 cm x 300 cm.

Fonte: Rahde. 1985, p. 48

Já o trabalho de Heloisa Crocco, intitulado Murapei13, destaca-se pela 
construção a partir de diversos materiais que dão volume e movimento à obra, 
sendo um ótimo exemplo da ampliação do conceito de trabalhos têxteis. O 
que o segue definindo como têxtil é a utilização do fio, mas que pode ser em-
pregado das mais diversas maneiras. E, ao mesmo tempo em que almejava 
“atualizar” a arte têxtil, o evento propôs uma valorização de técnicas artesa-
nais e culturais, que também são parte do “fazer têxtil”, contrapondo o histó-
rico ao atual e a técnica passada de geração em geração à experimentação do 
contemporâneo. 

13 Murapei é um colar feito com carapaça de um caramujo pela etnia indígena Kuikuro do Alto 
Xingu (ROCHA, 2014). 
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Figura 3. CROCCO, Heloisa (Porto Alegre, RS, 1949) Murapei, 
s/d. Montagem tecida, 0,90 cm x 0,60 cm.

Fonte: Rahde. 1985, p. 48

A Mostra Didática ocorreu no Centro Municial de Cultura de Porto 
Alegre, sendo uma atividade pertencente ao Evento Têxtil. Seu principal objeti-
vo era expor diversas técnicas relacionadas a tradições têxteis do Estado. Além 
de peças de tecelagem de cunho indumentário e utilitário, foram expostos ob-
jetos de Nova Petropólis, cidade ligada à tradição alemã, como o Wandschoner, 
panos de paredes bordados com escritos e cestaria realizada com palha de mi-
lho (MOELLER, 2017). Também houve mostruário do têxtil produzido por des-
cendentes de italianos, pesquisa realizada em parceria com a Universidade 
de Caxias do Sul14, que emprestou peças de coleções particulares para serem 
expostas no Centro Municipal de Cultura. Seguem as descrições de algumas 
peças: “Sportola/Sporta”, cesta de palha de trigo trançada de 1980; toalha de 

14 Acredito que essa parceria se deve a Vera Zattera, pesquisadora, historiadora e autora do 
livro Arte Têxtil no Rio Grande do Sul (1988) que licenciava na universidade citada e também era 
associada do CGTC. 
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renda filé de 1910, toalha litúrgica de algodão bordada com ponto-cruz da 
Igreja de Santo Antônio de Castro, município de Carlos Barbosa; renda de cro-
chê de 1920 e uma toalha de algodão com macramê de 1970. Ou seja, além de 
peças atuais, foram apresentadas peças antigas, evidenciando a pertinên-
cia e a importância cultural dessas técnicas manuais (UNIVERSIDADE, 1985). 
Também foi mostrado o trabalho de cestaria, de forte influência indígena, e 
havia exemplos de diversos tipos de rendas, como filé, grampada, macramê, 
bilros, crochê, nhanduti, tricô e frivolité (MOURA, 1985). 

Figura 4. Vista do Centro Municipal de Cultura com algumas peças da Mostra Didática.
Fonte: Exposição 1985, p. 35

Todo esse material foi exposto de maneira didática, com painéis foto-
gráficos, mostrando as técnicas e se exibindo diversos tipos de fios, como lã, 
fibras vegetais e tecidos sintéticos (BARBOSA, 1985). E, além de demonstrar os 
produtos finais, houve o interesse de apresentar, da maneira que fosse possí-
vel, o processo de feitura dessas técnicas. Havia painéis com imagens que ilus-
trassem a construção de algumas técnicas; em relação à lã e à tecelagem, esta-
vam expostos instrumentos essenciais para o processo da feitura do fio, como 
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o fuso, a roca, tesouras, agulhas, diversos teares e era distribuída uma folha (fi-
gura 5) indicando os passos a seguir para se ter a lã tingida e pronta para se 
tecer. 

Figura 5. Folheto didático mostrando as etapas de produção da lã.
Fonte: acervo de Liciê Hunsche

Para o público compreender algumas técnicas apresentadas, artesãs se 
propuseram a estar na exposição produzindo, em tempo real, alguma técnica 
têxtil. Heloísa Annes, associada e “guardiã” do acervo do Centro Gaúcho, co-
mentou, em entrevista, que a sua irmã ia à exposição e demonstrava como se 
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fazia a renda frivolité15, e que havia teares no saguão do Centro Municipal para 
o público mexer e aprender o básico da tecelagem manual (MOELLER, 2017). 

Paralelamente, houve espaço para trabalhos desenvolvidos por 
crianças, jovens e adultos a partir de atividades realizadas no Centro de 
Desenvolvimento da Expressão16 (CDE), um dos parceiros do evento.17 Voltado 
para a educação a partir da arte, o CDE sempre trabalhou com propostas didá-
ticas para diversas idades, propondo oficinas de tecelagem em cartão, de tape-
çaria de recorte, criação de colcha de retalhos e brincadeiras que estimulassem 
a compreensão da pluralidade do têxtil (CDE, 1985). 

Figura 6. Fotografia de menina tramando e minitêxtil realizado por um aluno nas oficinas.
Fonte: Plescht. 1985, p. 12

15 Criado no século XVIII, frivolité é um tipo de renda feita a partir de nós formando anéis ou 
arcos (FELIPPI, 2021). 

16 Criado em 1961, por iniciativa da então Divisão de Cultura da SEC, sendo uma instituição da 
Secretaria de Estado da Cultura, com a coordenação do Instituto Estadual de Artes Visuais. 
Até hoje está aberto à comunidade interessada em aulas de artes, oferecendo cursos regula-
res e oficinas (PORTELLA, 2011). 

17 A associada e tapeceira Francisca Dallabona era vice-diretora do CDE na época do evento e 
ministrava aulas de tecelagem manual e tapeçaria de recorte.
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Também houve falas sobre o assunto, como Iniciação às artes têxteis no en-
sino, realizada por Esther Pillar Grossi; Aspectos didáticos da inserção das artes têxteis 
nas tarefas escolares e vivência de técnicas de artes têxteis para professores; e uma aula-
-demonstração no centro, para interessados. Essas duas maiores exposições, a 
que ocorreu no MARGS e a do Centro Municipal de Cultura, juntas, complemen-
tam-se e possibilitam um maior entendimento da diversificidade do têxtil. Na 
mostra didática, apresentaram-se as técnicas têxteis populares do cotidiano; na 
mostra no MARGS, artistas que olharam para essas técnicas e se “inseriram”18 no 
sistema das artes. Assim, a artista e a artesã estão participando das exposições 
centrais do mesmo evento, equalizando a sua importância para a cultura. 

Além de todas as mostras e atividades já comentadas, houve exposição, 
no Theatro São Pedro, de estandartes do Carnaval de Pernambuco, Coletiva 
de Tapeçarias na agência Unibanco, exposição Tecido Metálicos – Os amantes, na 
Galeria Tina Presser, do artista Luiz Antonio Rocha; na Galeria Singular, hou-
ve a exposição de Acessórios Têxteis e, ainda, exposições da produção de artis-
tas têxteis, muitas ligadas ao Centro, em seus próprios ateliês.19 Realizaram-se, 
ademais, projeção de documentários sobre o tema, como O Gaúcho artesão, lã e 
couro, Tiras e Meadas, O Mundo transfigurado de Zoravia Bettiol e Artesanato têxtil 
na região colonial italiana do Rio Grande do Sul (PROGRAMAÇÃO..., 1985).

Outro momento muito importante foi o Encontro dos Artistas Têxteis, 
que motivou a produção intelectual na área têxtil, pois oportunizou debates, 
troca de informações a partir de palestras e falas de artistas e teóricos, tanto 
do Brasil como de Uruguai e Argentina. Um exemplo foi o debate, no dia 25 de 
abril, sobre Arte têxtil na Argentina, Uruguai e Brasil, com as participantes Monica 
Zielinsky (Brasil), Maria Luiza Rampini (Uruguai) e Tana Sachs (Argentina) e 
a mediadora Evelyn Berg Ioschpe. No dia seguinte, houve as seguintes falas: 

18 Coloco esse termo em aspas, pois a arte têxtil não está entre os suportes mais reconhecidos 
nas artes visuais, como pintura, escultura, desenho, por exemplo. Ela sempre foi diminuída 
e desvalorizada por técnicas manuais serem ligadas a um fazer doméstico e feminino, sendo 
complexa a sua valorização no meio artístico (SIMIONI, 2007). 

19 Atelier de Vasco Prado/Zoravia Bettiol, Ateliê de Liciê Hunsche, Trama Atelier de Arte, 
Atelier 65 Arte e Atelier Telma Cadermatori.
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Liane Moya apresentou O perfil do sistema da arte têxtil; Rita Cáurio falou sobre o 
Mercado da Arte Têxtil; o artista José Alberto Nemer discursou sobre Arte Popular 
x Arte Erudita; Sara Deissó de Souza apresentou Manos del Uruguay y la función 
del consejo mundial de artesanía; Alberto Beuttenmüller, jornalista e crítico de 
arte, falou sobre o Espaço Cultural da Tapeçaria; e assim seguiu, totalizando nove 
palestras sobre temas relacionados à arte têxtil (PROGRAMAÇÃO..., 1985).

Ainda no último dia, houve uma sessão de encerramento, em que se de-
bateram três assuntos principais: reativação do Centro Brasileiro da Tapeçaria 
Contemporânea, formação de novos centros de tapeçaria no Brasil e política de 
atuação do artista têxtil. Enfim, esses elementos atestam a relevância do even-
to, que possibilitou o encontro de diversos artistas brasileiros para trocas e de-
bates. E se o Centro Brasileiro não foi reativado, o Evento Têxtil 85 propiciou a 
criação do Centro Paulista de Tapeçaria, que, logo de início, já promoveu uma 
troca intensa de cartas com o CGTC. Em uma carta de Vivian Silva, artista do 
Rio de Janeiro e participante do evento de 1985, enviada ao CGTC em 5 de de-
zembro de 1986, essas questões e a importância da discussão ficam bem claras:

Venho por intermédio desta tentar dar continuidade às discussões do nosso con-
gresso Evento Têxtil 85 que de forma tão positiva reuniu os artistas têxteis [...]. 
Como de lá para cá passou a existir um contacto e uma abertura para discussão 
das artes têxteis, senti necessidade de ampliá-la [...]. Tivemos alguns resultados 
mais práticos do Evento com a organização do Centro Paulista de Tapeçaria e a 
sua primeira Mostra em novembro deste ano. (SILVA, 1986, p. 1).

Fica evidente que, no ano de 1985, foram organizados e criados laços en-
tre artistas do Brasil, o que se tornou importante para uma arte que ainda ti-
nha necessidade de se consolidar e se igualar a outras técnicas, como pintu-
ra, escultura e desenho. A exposição seguiu itinerante por cinco cidades do 
Brasil: Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.20 A 

20 Segue onde ocorreram as exposições: Museu de Arte de Santa Catarina (Florianópolis, SC), 
Museu de Arte Contemporânea do Paraná (Curitiba, PR), Museu de Arte de Belo Horizontes 
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experiência do evento foi tão válida que houve uma segunda edição em 198921, 
seguindo o molde da anterior, porém, com participação mais ativa de artistas 
do Uruguai e da Argentina, como consta registrado na lista de expositores.

Figura 7. Panorama do Evento Têxtil, MARGS, 1989. 
Fonte: Acervo de Sonia Moeller

A exposição ocorreu, novamente, no MARGS, entre 30 de agosto e 30 
de setembro de 1989, e o centro de cada país participante ficou responsável 
pela seleção das obras a serem expostas no museu. Em Porto Alegre, foram 
64 obras de 44 artistas brasileiros inscritos. O júri foi composto por Ernesto 
Aroztegui, Heloisa Crocco, Mirian Paglia Costa (jornalista), Sonia Moeller (artis-
ta plástica em substituição a Angélica de Morais, jornalista) e Vasco Prado (na 
época, diretor do MARGS). 

(Belo Horizonte, MG), Mezanino da Estação Carioca do Metrô (Rio de Janeiro, RJ) e Museu 
de Arte Brasileira da Fundação Armando Álvares Penteado (São Paulo, SP) (GRIPPA, 2017).

21 São citados em atas das reuniões problemas financeiros para a elaboração dessa exposição. 
Por isso, não foi feito um catálogo com imagens das obras expostas, como exposto no ofício 
do CGTC n°17/89, escrito em 16 de agosto de 1989.
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Os selecionados do Brasil foram os seguintes: Ana Norogrando, André 
Petry, Amarilli Boni Licht, Arlinda N. Volpato, Berenice Gorini, Clara, Eleonora 
Fabre, Francisca Dellabona, Góes, Graça Py, Henrique Schucman, Manoel J. N., 
Maria Elena Bervian, Rita Moura e Rojane Lamego. No total, foram 44 artistas, 
sendo 16 argentinos22, 15 brasileiros e 13 uruguaios23 (CGTC, 1989). Felizmente, 
há algumas imagens da exposição no MARGS, cedidas pela artista Sonia 
Moeller (figura 38). A primeira foto mostra o trabalho de Berenice Gorini; na se-
gunda, em destaque, encontra-se a obra de Eleonora Fabre24. Ambas as obras 
chamam a atenção por sua monumentalidade e pelo emprego maior de mate-
riais, principalmente da madeira.

Figura 8. Obras expostas no Evento Têxtil, MARGS, 1989. 
Fonte: Acervo de Sonia Moeller

22 Participaram da mostra os seguintes artistas argentinos: Azucena Miralles, Carola Segura, 
Dora Guidali Mandirola, Ernesto de Castro, Felisa Federman, Gracia Cutuli, Irene Rey, Iutta 
Maria de las Manos, Maria Herrada, Mario Alberto Fernandez, Nora Aslan, Rosa Arena, 
Silke, Silvia Sieburger, Silvina Trigos e Tana Sacks.

23 Os artistas uruguaios foram Alicia Ubilla, Cecília Brugnini, Eduardo Cardoso, Ernesto 
Aroztegui, Gustavo Real, Ingrid Ahlig, Jorge Francisco Sotto, Jorge Sosa Campiglia, Magali 
Sanchez Vera, Mirta Trujillo, Nilda Echenique, Pablo de Souza, Sonia Castelli. 

24 MOELLER, Sonia. Evento Têxtil 89. Porto Alegre, 2017. Conversa com a autora.
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Semelhante à edição anterior, instalaram-se mostras em outros locais 
da cidade: Espaço Cultural BFB, Galeria Clayton Tapeçaria, Galeria Arte & Fato, 
Galeria de Arte da Caixa Econômica Estadual, Design Incomum e Atelier 65 
Arte. O Centro de Desenvolvimento da Expressão também se envolveu, crian-
do atividades com fibras e têxteis. E, igualmente, houve espaço para debates 
e apresentação de vídeos, como Fibra Brasileira no espaço, de Vivian Silva; Fio 
da Meada (Fundação Roberto Marinho); Escultura Têxtil Japonesa (editado por 
Vivian Silva); Escultura Têxtil – XII Bienal Internacional de Lausanne (editado por 
Vivian Silva); e outros vídeos (CGTC, 1989). No primeiro dia, 31 de agosto, um en-
contro com representantes dos três países participantes25 discutiu a arte têxtil; 
no dia seguinte, houve uma análise da exposição que ocorria no MARGS (CGTC, 
1989).

Pelos dados levantados e a história do evento aqui contada, percebe-se 
a movimentação na cidade causada pelo evento e envolvendo artistas, tape-
ceiros e tapeceiras. Além de trazer obras de artistas importantes para a histó-
ria brasileira da tapeçaria que exemplificaram a ampliação do conceito de arte 
têxtil, a inclusão das técnicas populares realizadas no Estado e em diversas re-
giões do Brasil é um ponto positivo para uma compreensão e valorização das 
manualidades têxteis que permeiam nosso cotidiano. Nas entrevistas que rea-
lizei durante a pesquisa sobre o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea, 
o Evento Têxtil sempre era rememorado pelas associadas mais pela exposição 
no Centro Municipal de Cultura do que pela do MARGS, pois expor esses co-
nhecimentos têxteis e valorizar a técnica que é passada de geração em geração 
foi algo inusitado na cidade de Porto Alegre. Unir, em um só evento, artistas e 
artesãos foi um trabalho único e que ajudou a ampliar o conhecimento do têx-
til pelo público, mostrando todas as possibilidades. 

25 Carmen Lucia Denti (Brasil), Ernesto Aroztegui (Uruguai) e Carola Segura (Argentina). 
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Introdução

Falar sobre pesquisar crochê é envolver a minha experiência de artesã com 
os meus estudos de design, separar os dois acaba sendo tarefa difícil, já que todo 
o meu fazer de crochê, principalmente na construção de vestuário, ocorre sob a 
ótica do design. Portanto, o que busco apresentar nesse texto, são meus processos 
de experimentação, que ocorreram no decorrer do mestrado. Esses são recortes 
e reflexões que tive durante as minhas investigações do Crochetar de superfícies 
têxteis vestíveis. De início, acho importante destacar, que foi durante o processo 
dessa pesquisa que exercitei pela primeira vez fazer uma roupa em crochê.

Sendo assim, a minha pesquisa iniciou-se quando questionei como seria 
fazer uma roupa em crochê, já que o que eu tinha em mão era uma agulha e 
um fio, a superfície têxtil ainda não existia, portanto etapas de corte e costura 
talvez não precisassem ocorrer. Deste modo, estipulei minha questão de pes-
quisa: Como o design de superfície determina forma e silhueta em produtos 
vestíveis, usando técnicas de formação têxtil manual? Isso porque, com o fio 
eu iria ornamentar e construir o têxtil/ roupa, sendo assim, eu envolveria três 
principais pontos: A forma/ silhueta, a ornamentação têxtil e o simbólico deste 
produto, pois meu objeto de estudo era uma fazer manual tradicional, que se 
relaciona ao artesanato doméstico.

O que vou apresentar a seguir são como essas abordagens aconteceram, 
como se conectaram por meio da metodologia de pesquisa – a Practice Led 
Research (PLR). 
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Questões imateriais do crochê

É difícil estipular uma data exata do surgimento do crochê, a técni-
ca deriva de diversos fazeres manuais, como o Tambour - um tipo de borda-
do de ponto corrente, com registros na Índia pré Grandes Navegações (Leslie, 
2007). Ou ainda o Nalebinding, também chamado de tricô de agulha única ou 
Shepherd’s Knitting (tricô do pastor), feito em regiões muito frias da Europa 
desde o Neolítico a partir de uma agulha chata em formato de gancho (Potter, 
1990 e Leslie, 2007). 

De qualquer maneira, os primeiros registros escritos do nome crochê, 
são de 1830 de por Eleonore Riego de La Branchadiere, na região da Irlanda du-
rante a Grande fome (período de recessão e crise econômica e social que ocor-
reu entre 1845 e 1849). Nesse contexto o crochê se propagou rápido, era feito 
como uma cópia de rendas, uma técnica mais dinâmica e barata, tornando-se 
uma alternativa para o período onde a moda propunha vestidos volumosos, lu-
vas e golas ornamentados com ricas rendas. Segundo Potter (1990), Eleonore 
popularizou o Irish Lace, ou Crochê Irlandês, através de folhetins e dos ensina-
mentos em conventos. Dessa maneira, o crochê adentrou nos lares e nos faze-
res dos enxovais.

O crochê se mantém até dias modernos no ambiente doméstico, sua es-
tética variou muito, não se limitando as cópias de renda, durante a o Período 
de Guerras popularizou-se os quadradinhos da vovô, usando sobra de fios e lãs 
grossas. No Brasil, com a propagação de revistas femininas como o Jornal das 
Moças e a Fon-Fon no início do século XX, o crochê foi muito divulgado com re-
ceitas para objetos de decorações, e detalhes para roupas. 

A partir do envolvimento do crochê com a produção dos enxovais de 
noivas, é possível concluir que o ele faz parte de todo esse universo feminino 
de desenvolvimento e prática de trabalhos manuais têxteis, as artes em agu-
lha ou ainda os Artesanatos domésticos. Sua história e significado foi forjado 
dentro desse ambiente, hora como passatempo e hobby, hora como fonte de 
renda, associando-se a mulher e ais cuidados do lar.
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Chamar essas práticas manuais têxteis - bordados, crochês, tricôs e pe-
quenas costuras de Artesanato doméstico, é uma maneira de representar toda 
a sua construção e estruturação social, onde foi diferenciando os trabalhos fe-
mininos e masculino, sendo os primeiros aqueles que fogem da ordem do capi-
tal, produzindo mais valia. Isso porque atribuiu-se ao feminino, atividades deli-
cadas, minuciosas e de zelo, parte de um conceito de trabalho afetivo, como se 
fossem inerentes ao espírito feminino (FEDERICI, 2017).

Para Bamonte (2004) esse espaço vinculado a mulher, tornou-se tam-
bém seu símbolo, e era para o cuidado e manutenção do lar, que as atividades 
diárias femininas se destinavam. Contudo, a autora completa que com o cresci-
mento da produção industrial e o auge do capitalismo no Pós-guerra, a produ-
ção dos enxovais perde força para o produto comprado pronto. Não obstante 
esses artesanatos domésticos continuam a carregar essa história feminina de 
afeto e zelo, relembrando ensinamentos informais tradicionais, passados en-
tre as gerações, representando muitas vezes luta e autonomia, mesmo que na 
nossa história social, associou-se de modo pejorativo e desvalorizado ou rela-
cionando-se a uma estética kitsch.

É importante destacar essa história social do crochê, pois suas tramas 
a conta. Retomar o trajeto e a posição do crochê torna-se necessário, pois são 
questões cognitivas e simbólicas atreladas a produtos originados da técnica, 
tornando-se elementos compositivos no campo do design, - já que produtos de 
design são carregados de valores imateriais. Ao serem projetados os artefatos/ 
produtos, precisam trazer identidade e pertencimento ao usuário. Aproximar-
se e apoiar-se em fazeres artesanais é uma forma de buscar métodos e meios 
de concepção para o design, enxergando o ambiente em que está inserido de 
maneira mais holística e integrada, aproximando os significados de pertenci-
mento que os produtos trazem ao contexto e a história de cada indivíduo.

Borges (2011), destaca que a participação do artesanato na socieda-
de contemporânea está se expandido para além da sua representação esté-
tica simbólica. “Nessa ressignificação, o que passa a contar é a capacidade 
dos objetos de aportar ao usuário valores que vêm sendo mais reconhecidos 
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recentemente, como calor humano, singularidade e pertencimento” (BORGES, 
2011, p. 203). Tornando-se manifestações reais/ concretas, em um mundo vir-
tual e mecanizado. Em tempos modernos com retomadas de práticas manuais 
tradicionais, são formas de manter histórias, continuar trajetos familiares. É 
ressignificar fazeres, os atualizando e contextualizando.

Como suporte, é visto nessa relação de memória afetiva que roupas ori-
ginadas em trabalhos manuais proporcionam. Cardoso (2012) torna esse pen-
samento conciso ao abordar que as emoções evocadas pelos objetos não são 
fixas, são particulares a cada cultura e a cada indivíduo, destacando que “A ba-
gagem que possuímos de vivência, obtida diretamente ou por empréstimo, co-
lore nossa percepção e define o modo como processamos qualquer experiên-
cia atual” (CARDOSO, 2012, p. 73). Sendo assim, podemos destacar que objetos 
de design funcionam como lembranças físicas, que estimulam associações 
mentais. Bergson (1990) completa ao falar de como a memória transporta por 
meio da lembrança emoções do passado, causando sensações reais contex-
tualizadas e coerente ao presente. Desse modo, ele conclui que a lembrança 
se transforma conforme se atualiza, pois são associadas a diversas memórias, 
construídas ao longo do tempo.

Quando vemos, compramos ou ganhamos uma peça de um desses ar-
tesanatos domésticos sentimos um apego maior. É mediante dessas técnicas 
aparentes que ocorre um reconhecimento estético, que remete a ancestralida-
de e permanência de tradições, por isso falar que as tramas contam uma histó-
ria. Nelas são envolvidos os trabalhos de afeto, que acessam nossa memória, e 
associados pelas lembranças. Sendo assim, investigar processos de tecimentos 
tradicionais e artesanais são maneiras de ampliar a perspectiva de desenvolvi-
mento de produto de moda.
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A ornamentação do têxtil

Para investigar sobre a ornamentação e construção da superfície de cro-
chê eu precisava compreender a técnica: sua estrutura, configuração e prática, 
de maneira mais sistêmica. Para isso, é tido como base a definição proposta 
por Potter (1999) sobre o crochê: Como o simples ato de puxar um fio em laço 
através de outro, seja com os dedos ou com o uso de uma agulha de gancho. 
Em sua configuração mais tradicional, o crochê é feito carreira por carreira, or-
namentando o têxtil por meio de pontos que formam padrões, seu diferencial 
é a agulha de gancho, que facilita as laçadas. 

Como suporte para toda a superfície que irá se formar, são produzidos 
os pontos correntes, ou correntinhas. E por fim podemos definir dois pontos: 
Ponto baixo e Ponto alto, suas diferenças ocorrem no número de laçadas que 
são feitos em cada um e a altura que finalizam. A imagem a seguir apresenta 
cada um desses três principais pontos. 

Figura 1. Os principais pontos de crochê. 
Fonte: Desenvolvido por Luana Crispim Duarte

O crochê não se limita a esses pontos, com pequenas modificações uma 
variedade de novas estruturas pode se formar, e conforme combinadas dese-
nhos são feitos. É difícil catalogar e definir de forma exata quantas são essas 
variações, pois não existe regra para isso, algumas são mais comuns, outras 
mais inusitadas. De modo a exemplificar a abrangência do crochê é apresenta-
do a figura 02 com exemplos de formações tradicionais de crochê, como o cro-
chê filé, ou ainda configurações mais modernas. 
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Figura 2. Tipos de crochê. 
Fonte: Desenvolvido por Luana Crispim Duarte

Compreendida a formação de ponto, foi necessário investigar a relação 
entre fio e agulha, que também podemos chamar de Ferramenta a Material. 
As agulhas de crochê apresentam tamanhos diferentes, essa medida é iden-
tificada a partir do TEX (sistema direto de titulagem de fio), de modo a existir 
um indicativo de tamanho de agulha para cada fio. Contudo, isso não se torna 
uma regra, utilizar agulhas maiores pode ser um meio de agregar diferentes 
atributos à superfície construída. A figura a seguir mostra testes de crochê em 
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um mesmo fio com agulhas de tamanho diferentes, nela é possível observar as 
diferenças de tamanho e estrutura em cada uma das amostras, onde a agulha 
de tamanho maior, apresenta uma superfície mais maleável e aberta.

Figura 3. Tipos de crochê.
Fonte: Desenvolvido por Luana Crispim Duarte

A forma e silhueta no produto de Moda

Retomando as abordagens de design, é preciso compreender o que é a 
Forma neste contexto. De maneira mais direta ela é vista como resultado e um 
projeto final, é a solução de um problema de design, representada de maneira 
visual todas as características técnicas, ergonômicas e simbólicas, representa 
todo o processo projetual que foi feito, como Landahl (2013) aborda, vai além 
do verbo formar, se conecta também ao fazer e criar.

No desenvolvimento do produto de moda, a forma muitas vezes é a 
roupa, ela sofre interferência do corpo que veste. “A composição da forma 
do vestuário é resultante da coordenação das propriedades da matéria, dos 



119o crochê como ferramenta de pesquIsa e expressão de desIgn

requisitos de uso, dos referencias estético simbólicos e dos parâmetros de 
adaptação para o conforto corporal” (SANCHES, 2017, p.37). Souza (2013) conti-
nua ao aborda o assunto da forma no Design de Moda como a combinação dos 
seguintes elementos: Corpo, material têxtil, recursos construtivos (manipula-
ção do material têxtil), silhueta e o contexto. O contexto se reflete a questões 
simbólicas, é o que dá sentido e situa a rupa em uma cultura e sociedade. 

Souza (2013) define também a Silhueta como a configuração morfo-
lógica ao redor do corpo, que delineia seu contorno, também chamada de 
Formato. Ela sofre influência do corpo que veste, cada corpo proporciona um 
caimento diferente. Sendo assim, podemos compreender a silhueta como o 
conceito que mais se aproxima do formato - o resultado visível da roupa.

Quando pensamos na construção de um produto de vestuário em cro-
chê, temos o fio como condutor de todo o processo criativo e construtivo, pois, 
nesse sistema não temos ainda material têxtil pronto, no qual recursos como 
dobras, pences, cortes e costuras serão o meio de modelar a roupa. Temos um 
fio e uma agulha, e conforme os pontos são postos o formato se cria. 

Exemplificando, as aberturas veem de espaços sem tecidos - a partir de 
recortes. As pences que são dobras e costuras, são recursos construtivos sob 
um têxtil para que ele modele um corpo. No crochê as aberturas não podem 
ser recortadas, elas precisam ser projetadas, para serem construídas no decor-
rer do crochetar, excluindo e alternando os pontos de cada região.

Landahl (2015) fala dessa conexão entre forma e material em processos 
como crochê e tricô – técnicas de interlooping ou malharia. Afirmando que nada 
precisa ser preparado com antecedência nesses tipos de artesanatos, pois o 
têxtil e o produto são criados ao mesmo tempo. A autora fala sobre repensar a 
concepção da silhueta em trabalhos de construção de malharia, desassociado 
dos processos posteriores (modelagem e costura), encarando-a como um pro-
cesso completo: formação têxtil e formal, possibilitando novos paradigmas e 
viabilizando novas investigações e processos construtivos.
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Praticas criativas e a Practice-led Research

Partindo dessas inquietações senti necessidade de experimentar rela-
cionando os temas anteriores com a técnica de crochê, conectando os elemen-
tos de composição da forma proposto por Sanches (2017) aos meus estudos, a 
autora fala da forma ser constituída por: 

• Material 
• Significado
• Técnica 
• Processo Produtivo. 
Na prática do crochê eu via o Material como o fio, o Significado como 

o simbólico da história do fazer do crochê relacionado aos enxovais, a Técnica 
como o crochetar e o Processo Produtivo, seria o pensamento da modelagem 
na manipulação dos pontos como meio de configuração do produto.

De modo a tornar toda essa abordagem mais metodológica e coeren-
te ao ambiente acadêmico proposto, pautou-se na Practice-led Reasearch (PLR), 
como uma maneira de organizar os pensamentos, registrar e refletir sobre os 
fazeres da minha prática criativa com o crochê. 

A PLR consiste em ser uma metodologia de pesquisa guiada pela prática 
criativa, levando a novos conhecimentos que se relacionam com a experiência e 
o exercício prático, de modo a ver todo o processo de desenvolvimento, também 
como fonte de conhecimento (CANDY, 2006 e SKAIN, 2018). Essa necessidade se 
estabeleceu pois acredito que as conexões feitas no decorrer do projeto eram 
tão relevantes quanto o resultado final, já que o design está muito relacionado 
a práxis experimental, em que investigar sobre os processos é buscar conexões 
entre o fazer e o estudo teórico. Para Mäkelä e Numkulrat (2011) a prática como 
estudo: documenta, contextualiza e interpreta os artefatos e processos.

Mäkelä e Numkulrat (2011) abordam a reflexão em ação necessária para 
a Practice-led Reasearch, pois consiste em um estudo conduzido por meio de diá-
rios de registros, de maneira a documentar as etapas, ações e experiências ti-
das no decorrer, tornando o processo criativo transparente. A reflexão em ação 
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inclui um meio analítico no qual o pesquisador reflete sobre suas ações e senti-
mentos relacionados a eventos particulares em sua prática profissional. As au-
toras completam que a reflexão conduzida em diferentes etapas do projeto, 
fornecem informação e compartilhamento das experiências relacionadas aos 
estudos e projetos. E o desenvolvimento dos diários criativos estimulam a au-
toconsciência, conduzindo os experimentos por meio de um olhar retroativo 
sobre os processos. 

Sendo assim, foi dedicado um momento às práticas projetuais criativas, 
como um espaço de experimentação mais livre, na busca em uma autonomia 
de se fazer crochê, e relacionando os temas estudados e abordados até então. 
Isso ocorreu não de maneira linear, mas sim constante, desde o início da pes-
quisa, relacionando o crochê com a Forma e a ornamentação têxtil – Design de 
Superfície. Registrando os processos e reflexões em diários. Essas práticas coo-
peraram para a busca de novas percepções estruturas para o projeto de design 
de moda, em que seja possível repensar a construção da forma a partir da con-
cepção do têxtil.

Para isso foi tido como base experimental a modelagem tridimensional, 
pois consiste em uma técnica que proporciona criação e verificação dos proces-
sos, não se limita a etapas construtivas no design de vestuário, mas também 
pode ser vista como ferramenta de criativa, sendo um recurso construtivo da 
forma (SOUZA, 2013).

O primeiro exercício foi entender como podia pensar a estruturação da 
forma de uma roupa de crochê por meio da estrutura mais tradicional do fazer 
de um vestuário, para isso, foi desenvolvida a construção de uma base de mo-
delagem, onde é feito a metade da frente e das costas de uma peça de roupa, 
ajustando-a ao corpo por meio de pences nas seguintes regiões: Busto, cintura 
e quadril (na parte frontal), e nas costas nas regiões de cintura e quadril. Dessa 
forma, aumento e diminuições de pontos foram feitas e as duas partes foram 
costuradas na lateral.
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Figura 4. Registros do primeiro exercício. 
Fonte: Desenvolvido por Luana Crispim Duarte

Esse experimento se repetiu primeiro feito todo em pontos altos com 
agulha e fios compatíveis, e posteriormente em uma organização de pontos 
que formavam um padrão de leque, também com agulha e fio compatíveis.

Figura 5. Resultado dos primeiros exercícios.
Fonte: Desenvolvido por Luana Crispim Duarte
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Esse exercício deixou ainda mais claro como fazer um produto de crochê 
no design de moda é projetar sob uma nova perspectiva, pois, a peça não pre-
cisa ser segmentada (frente e costas), pode ser projetada por completo, assim 
como as pences não precisam ser localizadas, os pontos podem ser compensa-
dos ao redor do corpo. Deste modo, um segundo exercício teve continuidade 
desse, ao desenvolver peças circulando o corpo, com o mínimo de segmenta-
ção de planos. A Figura 7 apresenta os resultados e diário de registro.

A página de registro apresenta de maneira mais dinâmica as anotação, 
pois o processo de crochetar é mais livre, não precisa de tanta estrutura e recei-
tas a serem seguidas. Os modelos também foram experimentados com fios e 
agulhas diferentes, e segmentados a penas na parte superior para a formação 
da cava / peito.

Figura 6. Resultado do segundo exercício.
Fonte: Desenvolvido por Luana Crispim Duarte

O exercício que se seguiu foi denominado Estruturas circulares vestíveis, 
pois conforme é possível observar nos diários de registro na igura 07, a propos-
ta era de desenvolver a peça toda de uma vez, em um crochetar livre circulando 
o corpo por completo, sem nenhuma segmentação de plano. Experimentando 
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o espaço entre o corpo e o têxtil que se formava, e direcionando o pensamento 
construtivo a partir dos espaços sem pontos: Cabeça, tronco e braços. Os regis-
tros se apresentam em forma de desenho e direcionamento guias para o fazer.

Figura 07. Diários de registros do exercício de estruturas circulares vestíveis. 
Fonte: Desenvolvido por Luana Crispim Duarte

O exercício se repetiu em três diferentes momentos. O primeiro, experi-
mentando material e forma. Para isso foi usado um fio de nylon grosso e rígi-
do, que normalmente não é empregado no crochê, essa experimentação tam-
bém foi feita com materiais recicláveis, com sobra de sacola plástica cortada 
em tiras.
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Figura 8. Experimentos do terceiro exercício.
Fonte: Desenvolvido por Luana Crispim Duarte

A segunda parte do exercício foi feita em um fio 100% algodão e cro-
chetado com as mãos, sem agulha, formando uma superfície objeto muito fle-
xível, onde os pontos variavam muito de tamanho. E por fim a terceira parte, 
experimentada em uma superfície ornamentada com um padrão de crochê 
variando ponto baixo e correntinha. Nesse, foi percebido que o padrão não se 
mantém uniforme, a fim de se circular o corpo, o padrão se adapta ao sentido 
do crochetar.

Ao finalizar esses experimentos, já possuía mais confiança na constru-
ção da forma, e em como repensar o desenvolvimento do vestuário sob ess 
novo aspecto. De maneira livre e despretensiosa, continuei exercitando al-
guns formatos, todos nessa perspectiva de o mínimo de segmentação de pla-
nos, pois apresentou-se uma maneira mais orgânica para o fazer do crochê. A 
Figura a seguir apresenta uma coletânea de alguns desses exercícios.
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Figura 9. Exercícios livres de construção de vestuário em crochê.
Fonte: Desenvolvido por Luana Crispim Duarte

Após as práticas projetuais e reflexões feitas segundo os diários de re-
gistros, foi possível estruturar um pensamento experimental final, de maneira 
a concluir a pesquisa e trazer reflexões finais. Para esses experimentos guiou-
-se por um pensamento: O envolver o corpo por aberturas. Isso porque obser-
vou-se até então de como os espaços para cabeça, braços e troncos eram a base 
para se construir uma forma, pois são a partir desses buracos que a roupa se 
sustenta em um corpo. Isso também, porque os espaços – buracos sem pontos, 
são parte da ornamentação têxtil do crochê. As aberturas são parte intangíveis 
da roupa, por mais que não existam buracos ali elas precisam existir para po-
dermos vestir. E o envolver pelo crochê, como uma possibilidade que se tem ao 
portar apenas um fio como denominador do projeto. A seguir são apresenta-
dos os diários de registros e fotos do processos.
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Figura 10. Exercícios livres de construção de vestuário em crochê.
Fonte: Desenvolvido por Luana Crispim Duarte

Essas experimentações finais tinham como principal objetivo verificar 
como a superfície têxtil construída em crochê, interferem na silhueta final. 
Para isso, três padrões diferentes foram escolhidos: 

1. Padrão base, só com pontos altos.
2. Padrão leque, uma combinação de pontos altos e correntinhas ge-

rando uma superfície rendada e mais vazada.
3. Padrão Puff, combinação de pontos que gera um padrão com relevo 

e bem denso.
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O pensamento projetual foi o mesmo: Envolver com aberturas e direcio-
namentos iniciais iguais foram feitos para todos os produtos, pequenas adap-
tações foram executadas apenas com o intuito de manter os desenhos dos pa-
drões e visibilidade dos produtos finais. As silhuetas resultantes deixam claro 
como a superfície interferiu na silhueta final, combinações de pontos com pa-
drões mais vazados resultaram e um produto mais leve com mais caimento, 
enquanto a superfície mais densa apresenta tanta tridimensionalidade que os 
pontos acabam compondo a silhueta.

Muitas percepções técnicas de design foram observadas, mostrando a 
influência da escolha de pontos e padrões, influenciam o produto final, e que o 
crochetar acaba sendo a base de todo o projeto de design e a fonte de criação. 
Porém, a pesquisa deixou claro que questões imateriais se mantém constan-
te, não importando o resultado. Isso porque o crochê é uma técnica aparente, 
que compõe a estética do produto, que representa e conta uma história de tra-
balho manual, de um trajeto longo e humano, onde a história social do crochê 
como parte do artesanato doméstico acaba estando presente.

Considerações finais

Estudar e investigar o crochê no âmbito do design, possibilitou ter uma 
outra visão de uma técnica manual, observar sua estrutura construtiva de ma-
neira sistemática de modo a incorporar como meio de expressão e ferramenta 
criativa e construtiva no Design de Moda. Porém, acredito que incorporar um 
fazer artesanal ao design vai além da técnica, é também, ampliar as perspecti-
vas projetuais de maneira holística, fazendo de aspectos estéticos e simbólicos 
se misturarem a técnica construtiva e ferramenta criativa.

A Practice-led Reasearch possibilitou uma experimentação constate, de 
extrema importância para estruturação da pesquisa, e esse espaço prático 
acabou funcionando também como forma de buscar uma expressão autôno-
ma na forma de se crochetar, que acabo aplicando em trabalhos atuais como 
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designer/ artesã. A documentação – diário de registros, acabou sendo intuitiva, 
em uma mistura de registros escritos, desenhos e fotografias, eles guiaram os 
estudos, auxiliando o raciocínio e investigação na pesquisa bibliográfica.

Registar, rabiscar ou rascunhas, são ações que fazem parte da organiza-
ção projetual de um designer, estruturá-los por meio de uma metodologia foi 
só mais um meio, porém, como artesã, eles serviram como receitas de crochês 
para estudos posteriores.

Por mais que eu envolva no meu trabalho tantos pensamentos e méto-
dos de projeto de design, o que prevalece é a técnica e a estética que relacio-
nada a ela. Estudar técnicas manuais artesanais que se associam ao Design de 
Moda é envolver mais ainda elementos simbólicos e imateriais, é também re-
pensar a construção da forma, como se estrutura e desenvolve um produto de 
vestuário.

Para mim, esses estudos de crochê me aproximaram das histórias femi-
ninas da minha família, me contaram caminhos, tive acesso a cadernos, regis-
tros e linguagem própria desse universo, e me fez perceber como com meus 
diários e documentações eu continuo essa história. 
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A unidade curricular de Tapeçaria é considerada uma cadeira eminen-
temente teórico-prática de matriz tecno-artística e surge pela primei-

ra vez no plano curricular da reforma de 1957 da ESBAL – Escola Superior de 
Belas-Artes de Lisboa - Curso Geral de Pintura. Esta instituição de ensino ar-
tístico é oriunda da Academia de Belas-Artes de Lisboa, fundada em 1836, 
por iniciativa de Passos Manuel (1805-1862) e por decreto da D. Maria II (1819-
1853),1 para formação dos artistas. A radicalidade reformista, na transição 
do século XIX para o século XX, é confirmada pelo regicídio do Rei D. Carlos 
(1863-1908) no Terreiro do Paço (1 de Fevereiro de 1908), seguida da implan-
tação da I República (1910), cujas contradições fazem eclodir o Estado Novo 
(1926-1974), um regime autoritário, inicialmente com programa de moderni-
dade e que manteve a neutralidade durante a II Guerra Mundial (1939-1945), 
cujos dividendos políticos, são colhidos na década de 50, período anunciador 
da democratização europeia, impondo-se a urgência de fazer um refreshing 
das políticas conservadoras e autoritárias (que não se vieram a verificar)2. 

É neste contexto sociopolítico que emerge a reforma de 1957, que é fun-
damentalmente uma actualização da 1932, alinhada pela visão de António 

1 Presentemente decorre por iniciativa do Museu da Presidência da República (MPR) e do 
Palácio Nacional da Ajuda (PNA) na Galeria do Rei D. Luís do PNA, a exposição intitulada: 
«D. Maria II. De princesa brasileira a rainha de Portugal 1819-1853» de 26 de Maio a 29 de 
Setembro de 2021. Ver também o catálogo da exposição da Academia Nacional de Belas Artes 
1836-2016, na Galeria de Pintura do Rei D. Luís 14 Janeiro a 29 de Março de 2016. Belas Artes 
da Academia, uma colecção desconhecida, Lisboa, Ministério da Cultura, 2016.

2 PINTO, Jaime Nogueira – Portugal os anos do fim: a Revolução que veio de dentro. Vol. I, 
Lisboa, Sociedades de Publicações Economia & Finanças, Lda, 1977. 
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Ferro (1895-1956) em estreita proximidade ideológica com Oliveira Salazar 
(1889-1970), responsável pela «política do espirito», visível na programação a 
nível nacional, da Exposição de Mundo Português (1940), como festividade e 
celebração da «narrativa tardo modernista», fundadora e agregadora da mito-
logia do Estado Novo, com conectividades e cumplicidades italianas à Benito 
Mussolini (1883-1945). Esta estratégia, da arte ao serviço dos altos desígnios de 
um estado autoritário, contaminou todas as actividades artísticas, repercutin-
do-se na política de obras públicas, bem como, no alinhamento e consagração 
dos «artistas de estado», cuja ordem de grandeza se reflectia nas encomendas, 
sempre integradoras da «oficialidade mítica» nas várias expressões artísticas. 
O impacto desta política cultural (que ainda hoje se mantém), subordinou, ca-
talogou e hierarquizou os artistas e também teve reflexo na estrutura curricu-
lar de 57 das Escolas Superiores de Belas-Artes de Lisboa e Porto. 

A dimensão do colaboracionismo artístico (1940-1974), teve também 
impacto na recém criada Manufactura de Tapeçarias de Portalegre (1946), por 
iniciativa de Guy Fino (1920-1997) e Manuel Carmo Peixeiro (1893-1964), que es-
tão atentos ao «renascimento» da Tapeçaria Contemporânea Europeia, no pós-
-guerra, em que o pintor Jean Lurçat (1892-1966) é tido como o grande dina-
mizador deste movimento. Em Portugal, será o pintor Guilherme Camarinha 
(1913-1994), a ter papel determinante na introdução da disciplina de Tapeçaria 
nos curricula das Belas-Artes, tanto como professor na Escola Superior de 
Belas-Artes do Porto, como pintor de cartões para tapeçaria de grandes di-
mensões, muitos deles executados em Portalegre, cujas temáticas são emble-
máticas da mitologia do Estado Novo.

Os cursos de Escultura e de Pintura da reforma de 57, estavam organi-
zados em dois grandes blocos, existia o Curso Geral com a duração de 4 anos, 
e o Curso Complementar com 1 ano (fundamentalmente para os alunos que 
tivessem revelado a melhor qualidade artística). No 3º ano do Curso Geral de 
Pintura, encontramos a disciplina Tecnologia da Pintura (cerâmica e tapeçaria), 
com a carga horária semanal de 6 horas, mas também podendo ser escolhida 
no Curso Complementar (cadeira de Tecnologia da Pintura (especialização), 
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com o mesmo número de horas semanais da do Curso Geral). A existência 
desta cadeira «bicéfala» (cerâmica-tapeçaria) deve-se ao esforço do Professor 
Catedrático João Conceição Ferreira (1930-2019), o responsável pela sua imple-
mentação3, sendo o primeiro regente e docente (1960-1964) desta, no entanto, 
as limitações tecnológicas e espaciais existentes no Convento de S. Francisco, 
condicionariam fortemente as práticas desta disciplina. Conseguiram-se ate-
nuar estas dificuldades, quase intransponíveis, com uma relação de proximi-
dade com a Manufactura de Tapeçarias de Portalegre, através das visitas de es-
tudo e da feitura dos cartões para tapeçaria, feitos pelos alunos da escola, que 
serviam para a aprendizagem das novas tecedeiras. Esta dinâmica de proximi-
dade, deve-se em grande parte ao professor Rocha de Sousa que virá a assumir 
a disciplina a partir de 1964. 

É na atmosfera revolucionária e utópica, decorrente do 25 de Abril de 
1974 (Revolução dos Cravos), que se instaura o regime democrático, matriz 
da II República. Este desiderato libertário é determinante para a reestrutu-
ração dos cursos das Escolas Superiores de Belas-Artes (Lisboa e Porto). O ar-
quétipo bauhausiana, que pairava no imaginário da geração de 60, emerge e 
torna-se visível nos novos planos de estudo, da reforma de 1974/754. Nasce o 
Departamento de Artes Plásticas e Design da ESBAL, que passa a integrar qua-
tro Licenciaturas com a duração de 5 anos (Escultura, Design de Comunicação, 
Design de Equipamento e Pintura, com dois ciclos – Ciclo Básico = 3 anos/

3 Reforma de 1957 - Lei n.º 2043 - Promulga a reorganização das Escolas Superiores de Belas-
Artes de Lisboa e Porto, Decreto-Lei n.º 41362 - Fixa os quadros e vencimentos do pes-
soal das Escolas Superiores de Belas-Artes de Lisboa e Porto, Decreto n.º 41363 - Aprova o 
Regulamento das Escolas Superiores de Belas-Artes.(14 de Novembro de 1957). Neste docu-
mento na Base VI, refere-se que os cursos de Pintura tinham a duração de cinco anos e es-
tavam distribuídos por três ciclos: 1º ciclo =1 ano, 2º ciclo =3 anos e o 3º ciclo = 1 ano. O Curso 
Geral de Pintura equivalia ao Grau de Bacharelato e o Curso Complementar à Licenciatura.

4 Os docentes mais envolvidos nesta reestruturação do núcleo Pintura-Escultura (existiam 
dois núcleos principais: Arquitectura e Pintura-Escultura) foram os professores Rogério 
Ribeiro (1930-2008), Luís Filipe Abreu (1935), Rocha de Sousa (1938) e Carlos Amado (1936-
2010). Existe uma síntese dos trabalhos realizados, neste período, por vários grupos de tra-
balho e comissões no boletim: Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – Para uma nova 
escola. Boletim 1974, Lisboa, Ministério da Educação e Cultura, Direcção-Geral do Ensino 
Superior e das Belas-Artes, 1974. 
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Grau de Bacharelato e Ciclo Especial = 2 anos/Grau de Licenciatura). A dis-
ciplina de Tapeçaria separa-se da Cerâmica e faz parte do elenco das «Áreas 
Tecnológicas» (1983), adquire o estatuto de disciplina optativa de índole tecno-
lógica e está estruturada em 3 níveis (Iniciação; Desenvolvimento e Projecto), 
com seis horas de carga horária semanal, distribuídas por duas aulas, com a 
duração anual e regime de precedências, podendo o nível de Iniciação ser esco-
lhida pelo aluno da Licenciatura em Pintura a partir do 2º ano. 

O Professor Auxiliar c/agregação João Rocha de Sousa (1938) havia assu-
mido a regência e a docência (1964 a 1992) da Tapeçaria em colaboração com 
Professora Auxiliar Manuela de Sousa (1943-1994). A dimensão estruturalista-
-modernista, está plasmada na forma como foi organizado o programa da ca-
deia e os exercícios a realizar são indissociáveis da La Nouvelle Tapisserie5 e das 
Bienais Internacionais de Tapeçaria de Lausanne (1962-1995). A conjuntura 
académica era favorável, pois existiam vários professores pintores da ESBAL, 
atentos e sensibilizados pela Tapeçaria Contemporânea que colaboravam com 
a Manufactura a partir dos anos 60, como Luís Filipe Abreu, Rogério Ribeiro e 
Rocha de Sousa.

Na realidade, os exercícios da Tapeçaria I (nível de iniciação), realiza-
dos nos bastidores ou nos teares existentes na aula, eram acompanhados 
presencialmente pelos professores, portadores de enorme qualidade pedagó-
gica, artística, científica e humana, colocando o aluno perante uma lingua-
gem artística especifica, de enorme complexidade, fazendo-o perceber, (au-
las teóricas com os famosos projectores de diapositivos e com os textos de 
apoio), que esses exercícios basilares, eram fundadores do «imaginário têx-
til». Para além das aulas existiam alguns rituais, como as idas às exposições 
e às visitas de estudo anuais à Manufactura de Tapeçarias de Portalegre e a 
Arraiolos, com a presença de Guy Fino e da Dª Fernanda Fortunato6, figura 

5 Referência a um dos livros que passou a fazer parte das bibliografias das disciplinas de Tapeçaria. 
KUENZI, André – La Nouvelle Tapisserie, Geneve, Éditions de Bonvent, 1974.

6 A presidente da Câmara Municipal de Portalegre Doutora Adelaide Teixeira, com quem tive o 
prazer de trabalhar ao longo da última década, atribuiu no dia da cidade, a medalha de méri-



136 POÉTICAS TÊXTEIS NAS ARTES VISUAIS: Pesquisas no Brasil e em Portugal

impar, no espaço mágico da Manufactura, onde se convertiam pinturas em 
tapeçarias da maior qualidade, com reconhecimento internacionalmente. 

  
Figura 1. Fotografias dos professores Rocha de Sousa e Hugo Ferrão.

Rocha de Sousa é sem dúvida, uma personalidade multifacetada, e re-
ferência incontornável como pintor, critico de arte, professor, investigador e en-
saísta, de reconhecida excelência intelectual, que marcou gerações de jovens 
estudantes da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, e que teve 
papel relevante na estruturação da disciplina de Tapeçaria, sendo a sua arqui-
tectura programática testada durante quase quatro décadas, pese embora as 
grandes limitações, a todos os níveis vividas no pós-25 de Abril. 

Com a integração na ESBAL, na Universidade de Lisboa em 19927, em 
que o Presidente do Conselho Directivo, professor Lima de Carvalho (1986-1993) 
teve papel determinante,8 foi preciso adaptar novamente os planos de estudos 
à recente Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, o que aconte-
ce em 1995, sob proposta do Conselho Científico da Faculdade de Belas-Artes.9 

to – grau ouro, à Dª Fernanda Fortunato reconhecendo a enorme dedicação à Manufactura de 
Tapeçarias de Portalegre, um acto que se reveste de um simbolismo muito significativo.

7 Integração da ESBAL na Universidade de Lisboa - Ministério da Educação, Despacho Normativo 
nº 144/92, Diário da República, Série I-B, N.º 189, (Agosto 1992).

8  MATOS, Sérgio Campos e RAMOS Do Ó, Jorge (Coord.) A Universidade de Lisboa, séculos XIX 
– XX, Vol. II, Lisboa, Universidade de Lisboa e Edições Tinta da China, 2013. p. 1145.

9 Deliberação 21/95, Universidade de Lisboa – Reitoria: D.R. II Série, nº 264 (1995-11-10) 13524. As 
licenciaturas continuam com a duração de 5 anos e são formadas essencialmente por 4 grandes 
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A disciplina de Tapeçaria, nestes novos planos, fica no 4º Grupo – Pintura 
Integrada , com os estatuto de CEO – Complementar de Escolha Obrigatória 
ou de CF – Complementar Facultativa (apenas para iniciação à Tapeçaria), to-
davia, manteiem-se os seus três níveis (Tapeçaria I - Iniciação – frequência no 2 
e 3º ano; Tapeçaria II - Desenvolvimento – no 4º ano; Tapeçaria III -Investigação 
– no 5º ano) com as 6 horas semanais, duração anual e regime de precedências, 
o que significava que um aluno só poeria frequentar o nível mais elevado se fi-
zesse o anterior. 

O professor Rocha de Sousa veio a solicitar ao então Assistente Hugo 
Ferrão (1954), que assumisse a unidade curricular de Tapeçaria, ficando a seu 
cargo a regência e docência de todos os níveis (1993), não só, por já ter perten-
cido a uma equipa (Helder Batista, Isabel Sabino, Pedro Saraiva, Jorge Alves, 
Alípio Pinto e Hugo Ferrão) escolhida por si para reorganização da disciplina 
de Introdução às Artes Plásticas e ao Design, como pela sua formação pré-
-universitária na Escola de Artes Decorativas António Arroio onde fora alu-
no no Curso Geral de Artes Visuais vertente Tecidos, bem como nos Cursos 
Complementares de Artes Gráficas e Artes dos Tecidos da mesma escola e na 
ESBAL, ter feito os três níveis da disciplina de Tapeçaria, e realizado uma inves-
tigação centrada na recuperação de um zona linheira na aldeia de Limões em 
Trás-os-Montes no concelho de Ribeira de Pena, formando uma cooperativa de 
tecelagem (Cooperativa Grupo de Tecelagem de Limões -1982-86) que está na 
génese do Centro de Interpretação – Museu do Linho (2014). 

grupos fundadores: 1º Grupo – Artes Plásticas, 2º Grupo – Metodologias e Técnicas da Pintura, 
3º Grupo – Pintura e Projecto e o 4ª Grupo – Pintura Integrada. 
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Figura 2. Fotografias da Aldeia de Limões e de duas mestras do ciclo do linho 

(Delmira e Ana Erénia). Tapeçaria da autoria de Hugo Ferrão, realizada enquanto 
aluno da ESBAL intitulada: Terras do Reino Maravilhoso, técnica: tapeçaria tecida 

em ponto tafetá e portalegre, lã, algodão e fibras têxteis, 100x150cm, 1984.

Preservar o legado e património de Rocha de Sousa e da Manuela de 
Sousa, inventores de futuro, foi um dos grandes objectivos, concebendo novas 
dinâmicas pedagógicas, científicas e artísticas centradas na ideia de ArtLab, 
potenciadoras de metodologias artísticas individualizadas ou em equipa, ca-
pazes de interpretar o contexto cultural, que se adivinhava como global, en-
quanto disciplina interdisciplinar, inovadora e participativa. O objectivo era 
construir um «laboratório artístico», como motor de experimentações capaz de 
expandir e fazer coexistir a Tapeçaria Contemporânea, com a Fiber Art e com a 
Textil Art, e simultaneamente, conseguir projectar iniciativas que devolvessem 
à comunidade a pesquisa realizada na disciplina. 

O Processo de Bolonha, iniciado em 2005, veio alterar profundamen-
te as estruturas das Faculdade de Belas-Artes, pois anunciava, por decreto, a 
«mudança de paradigma» de um dito modelo passivo e paternalista, preocu-
pado apenas com a aquisição de conhecimentos, para um modelo dinâmico 
baseado no desenvolvimento de competências. Foi adoptado o sistema euro-
peu de créditos curriculares (ECTS – European Credit Transfer and Accumulation 
System), na perspectiva da mobilidade estudantil. A organização do ensino 
superior passou a ter a obrigatoriedade de ter três ciclos de estudos (1º Ciclo 
– Licenciatura, 2º Ciclo – Mestrado e 3º Ciclo – Doutoramento) implicando a re-
visão de todos os planos de estudos ao nível das Licenciaturas (1º Ciclo), con-
sideradas como «formações artificialmente longas», a criação de Mestrados 
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alinhados com as Licenciaturas e um Doutoramento com especialidades que 
garantissem continuidade da formação. A contracção de grande parte das li-
cenciaturas para 3 e 4 anos, a sua planificação em semestres e a indexação das 
disciplinas aos ects, foi deveras difícil e com poucas contrapartidas. A transição 
entre os antigos cursos e os novos, tinha de estar concluída em 2008-200910. 

    

  
Figura 3. Atmosfera das aulas de Tapeçaria, onde se podem ver os bastidores e os teares 
de alto liço. Tapeçaria de Adriana de Matos intitulada: Ichthys: trapilhos e vários tecidos, 

134x68cm (2010). Esta obra foi Prémio Tricana, sendo realizada num formato maior na Índia.

A Licenciatura de Pintura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa conseguiu manter os 4 anos (todas as outras estão nos 3 anos de du-
ração). A disciplina de Tapeçaria foi considerada como «Optativa Tecnológica 
de Pintura» e ficou distribuída por 5 semestre (Tapeçaria I – Iniciação, 
Tapeçaria–Desenvolvimento I; Tapeçaria Desenvolvimento II, Tapeçaria 
Projecto I e Tapeçaria Projecto II), e pode ser frequentada a partir do 2º ano e 
no 2º semestre, continua com 6 horas semanais e tem a duração de 1 semestre 
e ainda mantém a precedência.

10 Diário da República 14 de Maio de 2008 – Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março
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Pese embora todos os constrangimentos resultantes destas reformas, 
a estratégia definida na a disciplina resistiu graças à grande adesão dos alunos 
e ao envolvimento do professor que começou a ser assistido pelas professoras 
convidadas Ana Gonçalves de Sousa (1980) de 2010 a 2017 e posteriormente 
Susana Pires (1980) de 2017 a 2019.

    
Figura 4. Fotografias de Ana Gonçalves de Sousa e de Susana Pires, jovens 
assistentes da Tapeçaria e obras da sua autoria, Flying Away – 2003 de Ana 

Gonçalves de Sousa e Sobre-Pele-Rosa – 2007 de Susana Pires.

A concretização de projectos expositivos, faziam parte integrante des-
sa estratégia desenhada desde o início, que fossem capazes de mostra à co-
munidade os resultados atingidos envolvendo professores e alunos das quais 
destacamos: Tramas, Visibilidade das Invisibilidades – Tapeçaria Instalativa, 
de Isabel Barreira e Sónia Aniceto, nos Jardins do Palácio Nacional de Queluz, 
em que as Directoras do Palácio, Doutoras Ana Flores e Inês Ferro (1999), tive-
ram papel determinante na realização deste projecto em colaboração com o 
Instituto Português do Património Arquitectónico.
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Figura 5. Imagens dos trabalhos introdutórios à exposição Tramas, 
Visibilidade das Invisibilidades – Tapeçaria Instalativa de Isabel Barreira e 

Sónia Aniceto na Grande Cascata, nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, 
no interior do Palácio, sala com maquetes e elementos explicativos.

Integrada no I Encontro em Portugal da TEXERE – Textile Education 
and Reserch in Europe, cuja preparação levou um ano, e veio a realizar-se na 
Faculdade de Belas-Artes de Lisboa (2002) em parceria com a Escola Artística 
António Arroio (Dr.ª Nazaré Ferreira e Doutor Hugo Ferrão), apresentou-se 
a exposição colectiva dos alunos da Tapeçaria no espaço da cisterna intitula-
da: Texawake – Tapeçaria Instalativa, que foi muito apreciada por represen-
tantes de outras instituições de ensino artístico europeias e personalidades 
convidadas. 

Estabeleceu-se uma relação privilegiada com o Museu de Tapeçaria 
de Portalegre – Guy Fino, graças à visão e sensibilidade da Presidente da 
Câmara Municipal de Portalegre, Doutora Adelaide Teixeira e à dedicação da 
Directora do Museu, Dr.ª Paula Fernandes que se mantem até ao presente, 
sendo prova disso o conjunto de exposições colectivas realizadas na Galeria 
de Exposições Temporárias do Museu de Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino: 
«ArteLab21 – Tapeçaria Contemporânea, 2010»; «ArteLab Futuro – Tapeçaria 
Contemporânea, 2011», «ArtLab – Protocolo Experimental, 2014» e «ArtLab 
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– Ur, Trilogia de Mundos - Tapeçaria Contemporânea, 2015-16», na Galeria de 
Exposições Temporárias do Museu de Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino; 
«ArtLab – Next Vision, Tapeçaria Contemporânea, 2012»; «Art Lab. Ur – Trilogia 
de Mundos», 2017; ArtLab - Terra Incógnita – Tapeçaria Contemporânea», 
2018-2019 e «Puro Inóspito, ou a Transcendência dos Objectos Corpóreos», 
2019-2020. 

      

  
Figura 6. Série «Sementes» de Andreia Dias (2010), fragmento de obra intitulada: 

«Orgão #1 ou Orgão #2 2001-2002), «Caminhos» de Catarina Mil-Homens 
(2011), «Natureza Morta?» de Carolina Blattmann (2012), «Afogo» de Maria 

Marcos (2019) e «Lugar em Simultaneo» de Margarida Rodrigues (2019).

Noutras instituições foram também realizadas mostras como: «ArtLab 
– Módulo/Padrão Têxtil, 2014», Gal. de Exposições Temporárias do Museu de 
Lanifícios da Universidade da Beira Interior; «ArtLab – Protocolo Simbólico 
Tapeçaria Contemporânea, 2015» Galeria da FBAUL; «ArtLab – Mitos e Rituais 
da Tapeçaria Contemporânea, 2016», Galeria da Oficina Cultural do Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo. Participou-se na Contextile – Bienal de Arte 
Têxtil Contemporânea na Emergências – Educação e Criação Artística Têxtil. 
Guimarães (2016 – 2018 – 2020)



143Arquivo imAgético dA unidAde curriculAr de tApeçAriA dA FAculdAde de BelAs-Artes

    

 
Figura 7. Capas de catálogos de exposições realizadas em diversas instituições (Museu 

de Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino, Museu de Lanifícios da Universidade da Beira 
Interior, Instituto Politécnico de Viana do Castelo e Contextile em Guimarães.

A manutenção do ritual das visitas de estudo à Manufactura de 
Tapeçaria de Portalegre e ao Museu de Tapeçarias de Portalegre – Guy Fino, 
tem sido assegurado pela enorme dedicação e interesse revelados pelos alunos 
e com grande cumplicidade da Dª Fernanda Fortunato e da Doutora Vera Fino. 
Os ciclos de conferências: «Palavra Têxtil» foram recebidos com muito interes-
se pela sua programação diversificada e troca de experiências investigativas e 
artísticas.

À Reforma de Bolonha, sucedeu-se outra reorganização dos planos 
de estudos agora configurada por majors e minors (2017), acentuando a in-
terdisciplinaridade nas diversas unidades orgânicas que fazem parte da 
Universidade de Lisboa, resultante da fusão da Universidade de Lisboa e da 
Universidade Técnica de Lisboa (2012). Continuou a Tapeçaria como discipli-
na optativa, de escolha possível, no major a partir do 2º ano, 2º semestre e no 
minor oriundo da Licenciatura de Pintura e que se denomina: «Tecnologias 
Artísticas de Pintura», pertencendo a um elenco de disciplinas optativas das 
quais se devem selecionar no mínimo 5 (minor = 30 créditos). A unidade cur-
ricular de Tapeçaria está composta pelas Tapeçaria I – Iniciação, Tapeçaria II 
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– Desenvolvimento e Tapeçaria III – Projecto, mas passou a estar aberta à ins-
crição de alunos provenientes de todas as Licenciaturas da Universidade de 
Lisboa e tem como carga horária semanal 6 horas (duas aulas de três horas) e 
deixou de ter precedência. Esta disciplina é de nível II com grau de dificuldade 
e complexidade crescente. 

A Tapeçaria Contemporâneas tem ganho maior presença nas grandes 
bienais internacionais como a Bienal de Veneza ou a Trienal Internacional de 
Tapeçaria de Lodz e mesmo com a Contextile em Guimarães (2012-2020), assim 
como nos Mestrados, como acontece no de Pintura-FBAUL, em que a disciplina 
de Estúdio de Tecnologias da Pintura (2017) tem a opção de Tapeçaria no elen-
co de disciplinas que a compõem. 

A Ânia Pais (1998), frequenta actualmente o Mestrado em Pintura, é 
uma ex-aluna de Tapeçaria, que passou pelos vários níveis da disciplina e par-
ticipou nas exposições: «Puro Inóspito ou transcendência dos objectos cor-
póreos», Galeria de Exposições Temporárias do Castelo/Portalegre, 2020 e 
«Emergências», da Contextile/Guimarães, 2018 - 2020. O conjunto de obras rea-
lizadas em contexto académico, são de elevada qualidade, e surpreenderam 
pela sua essencialidade, que se traduziu numa «economia limite» dos meios 
têxteis, deixando intuir a dimensão metafísica da «luz mística», indissociável 
da efemeridade da nossa presença perante a enigmática materialidade do 
mundo (luz-escuridão). As obras de Tapeçaria Instalativa, foram concebidas 
para serem colocadas e fruídas em grandes espaços públicos, sendo possível 
reconhecer a urgência de retorno a uma espiritualidade, como forma de acre-
ditar em acreditar (Giorgio Agamben), presente na obsessão de experimenta-
ção e na vontade de criação, em constante manipulação de matérias, materiais, 
instrumentos, técnicas e tecnologias. 
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Figura 8. Obras de Ânia Pais intituladas: Sem título, 2020, tecido rasgado e desfiado, 

365x150x160cm e Sem título, 2020, tecido rasgado e desfiado, 400x600x1300 
cm. Montagem da obra e escala da mesma com visitantes da mostra.

Os projectos desenvolvidos pela Mestranda Helena José (1998), no âm-
bito da Tapeçaria Instalativa, revelam grande maturidade intelectual e artísti-
ca, pois objectiva e explora as ressonâncias imagéticas a prior dos «Perdedores» 
(título da série de obras - 2021), em que elege a condição animalesca e brutal 
dos cães de corrida, sugerindo analogias subtis com o modo de existência dos 
ditos «humanos». A Helena foi capaz de estabelecer mediações neoplatónica, 
uma das quais, se encontra na materialidade corpórea que assiste aos objec-
tos, e a permanente evocação da efemeridade e transitoriedade (movimento-
-corrida) suportada por constantes pontes entre a crescente desumanização e 
as divindades esquecidas, entendidas como «experiência arcaicas», anunciado-
ras de algo que não deveríamos ignorar.

   
Figura 9. Imagens do «arquivo imagético» da Helena José, que fazem parte do 

projecto intitulado: «Perdedores». Este registos permitiram à autora pensar-se, e 
constituir um corpus teórico-prático cujo impacto estético é de grande interesse, 

um tempo ahistórico e de apagamento da identidade do próprio artista.
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Tive também a possibilidade de orientar um pós-doutoramento prove-
niente do CIEBA – Centro de Investigação e Estudos em Belas-Artes, de Joedy 
Luciana Barros Marins Bamonte (1971), entre 2017 e 2020, cuja temática tinha 
uma ligação profunda com a dimensão tapeçaria-têxtil (titulo da pesquisa: 
Cartografias da Experiência: Investigações sobre o continuum, o sagrado e os li-
mites da materialidade na arte têxtil contemporânea). A vasta cultura artística 
de Joedy Marins permitiu-lhe criar obras de enorme intensidade existencial, que 
se coisificaram nas «latitudes e longitudes da alma», através das «Ilha 1» e «Ilha 2» 
expostas nas exposições: «Terra Incógnita – ArtLab Tapeçaria Contemporânea» 
na Galeria de Exposições Temporárias do Museu de Tapeçaria de Portalegre - Guy 
Fino (2017) e .«Puro Inóspito ou a transcendência dos objectos corpóreos - ArtLab 
Tapeçaria Contemporânea» na Galeria Exposições Temporárias do Castelo de 
Portalegre (2020). Já a série «Onde?», constituída por obras modeladas digital-
mente e impressas em 3D com a tecnologia FDM – Fuse Deposition Modeling em 
polímetro termoplástico, realizadas no ProjectLab da Faculdade de Belas-Artes, 
é patente a apropriação da iconografia dos Google Maps, incorporada nas três 
obras com caracter instalativo («Red Point», Blue Arrow» e «Pegman» (2017), que 
estiveram presentes na exposição «Em meio #9.0», no Museu da Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade do Porto. Não posso deixar de referir que foi convi-
dada e participou na Contexile 2018, nas Residências Artísticas (Sampedro) em 
que realizou a obra: «Cartografias Rendilhadas» (produção em jacquard em tea-
res digitais), que esteve também presente, a versão de impressão digital, na ex-
posição «The Image» - San Servolo/Veneza (2017). 

  
Figura 10. «Ilha 1» e «Ilha 2» da autoria de Joedy Marins, 

2017. Assemblage Polipropileno, 88x58x5cm.
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Encerro um grande ciclo académico (1980-2021) em que tive sempre 
consciência do legado e património pedagógico, artístico e científico ineren-
te ensino-aprendizagem das Belas-Artes, nos programas tentei desenvolver 
e testar metodologias e estratégias interdisciplinares que facilitassem a acti-
vidade projectual no domínio da Tapeçaria Contemporânea, com tolerância e 
respeito pelos alunos, aprofundando os conhecimentos teóricos, identifican-
do os autores mais significativos e os movimentos artísticos decisivos a nível 
nacional e internacional, no âmbito dos conteúdos lecionados, desmontando 
estereótipos instalados e reconhecendo que a Tapeçaria enquanto actividade 
artística, enquadrada e é portadora de uma dimensão social e cultural, e como 
tal fundadora da identidade e memória colectiva. Tive o privilégio de conhecer 
alunas e professores, com mentes brilhantes, e que em conjunto fomos capa-
zes de reconhecer na Tapeçaria Contemporânea a territorialidade da Arte. Este 
artigo é dedicado à Susana Pires como forma de interceder perante os deuses 
para que lhe deem a ventura de dar continuidade a esta unidade curricular que 
sei fazer parte do seu imaginário.
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Introdução

O têxtil é uma superfície que acolhe mnemonicamente as vivências, 
desde as mãos que acompanham os processos de fabricação aos encontros que 
proporcionam aos corpos que abrigam. Trabalhar o têxtil pressupõe valorizar 
os seus processos de fabrico, as suas qualidades sensoriais, mas também as 
suas tradições e mitos, histórias e práticas anexadas. 

O tecido é um termo material que se empresta como estratégia con-
ceptual. A semântica do têxtil expande-se em metáforas da pele e do toque. 
Tramas, teias e fios, assim como os atos e gestos que lhe estão associados, com-
portam sentidos para além do seu significado literal, vinculados tanto à dimen-
são da intimidade como ao espaço de interação social das relações humanas.

Como artista plástica, a memória tangível da intercorporeidade é o eixo 
referencial que motoriza cada novo trabalho. No léxico do tacto procuro uma 
unicidade entre conteúdos, dispositivo expositivo e materialidade, encontran-
do no têxtil a matriz significante. 

A prática artística continuada e a investigação a ela associada conduzi-
ram-me a reforçar a importância do discurso da materialidade. Encontrei no 
têxtil não apenas o referencial do meu trabalho, como através dele estabele-
ci encontros significativos, pessoais e profissionais, com espaços e instituições 
que se têm vindo a afirmar na divulgação da arte contemporânea têxtil em 
Portugal. Neste contexto, em resposta ao convite que me foi dirigido, esta co-
municação sintetiza a parte da minha atividade académica dos últimos anos, 
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nomeadamente o trabalho de colaboração com instituições e eventos vin-
culados à arte têxtil como o Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino, a 
Contextile - Bienal de Arte Têxtil Contemporânea e, recentemente, o encontro 
“ Ponto - Textile Art in Perspective”, em Arraiolos.

Figura 1. Georg Pencz, Tacto (Tactus), 1539–1549. 

1. Uma pequena teia

O tacto como sujeito de representação em pintura foi tradicionalmen-
te evocado pela figura da alegoria. A alegoria avançou na história da pin-
tura como uma estratégia eficaz nas composições dedicadas aos sentidos 
percetivos, dado que produz a virtualização do significado, desdobrando a 
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contingência do sentido literal. De acordo com o simbolismo zoomórfico dos 
sentidos, os animais particularmente associados ao toque eram a tartaruga 
e a aranha, ambos considerados sensíveis ao menor contacto. A tartaruga e a 
aranha são animais de ação lenta, são frágeis, mas resilientes, constroem uni-
versos próprios e, por isso, foram também considerados uma alusão à matéria 
(tangível) da arte. 

Na gravura do século XVI de Georg Pencz, o tacto é representado por 
uma tecedeira que acompanha no tear a sua homóloga aranha a construir a 
teia. Na imagem, a mulher exerce graciosamente o seu ofício, num equilíbrio 
entre prazer e dever. A aranha, ou a personificação de Aracne, segue a seu lado 
compenetrada no enredo dos fios da teia. 

A tecedeira e a aranha exploram o espaço por meio de nós, ligações, cru-
zamentos e filamentos. A agilidade de ambas remete para a constatação de 
que o conhecimento têxtil se adquire em ação, pensado através das mãos, seja 
no processo de construção ou em gestos leigos como o de passar entre os de-
dos um pano, para distinguir a sua textura, a sua grossura, o quanto é macio e 
a maleabilidade. 

Entre outras hipóteses especulativas, o tecido nasceu da necessidade de 
cobrir e proteger. A história da techne invoca invariavelmente a vulnerabilidade 
da pele. Deste encontro reside ainda o facto que em biologia a pele é descrita 
pela palavra “tecido”. A semântica do têxtil revela-se assim nas metáforas da 
linguagem para a organização biológica e social: dos fios e nós das relações in-
tersubjetivas ao tecido social; das tramas políticas às redes tecnológicas.

Em “The Comfort of Things”11 o antropólogo Daniel Miller argumentou 
que há uma fisicalidade em determinados objetos que adquire uma formas de 
significação a partir de um contexto humano. Isso implica atribuir uma capa-
cidade mínima de transcendência aos objetos materiais. Tal acontece nos têx-
teis, pela história dos seus processos de fabrico e pela sua qualidade relacional. 

11  in Miller, Daniel. The Comfort of Things. Polity Press, 2009. 
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Não é só a coisa matérica em si, mas a multiplicidade de histórias a que está 
associada. 

Portugal tem uma forte tradição têxtil, com especificidades muito dis-
tintas em diferentes zonas do país. O bordado e a tapeçaria desenvolveram-
-se no seio da cultura popular e revelaram-se, ao longo dos tempos, essenciais 
para o desenvolvimentos das economias locais mas sobretudo elementos ful-
crais na criação e preservação da identidade cultural das regiões onde se de-
senvolveram. Paralelamente, com mais relevo no norte do país, a indústria 
têxtil foi durante séculos um dos pilares do tecido social. É neste contexto que 
surgem projetos de extrema relevância, como o Fórum “Ponto – Textile Art In 
Perspective” em Arraiolos, o Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino ou 
a Contextile - Bienal de Arte Têxtil Contemporânea de Guimarães, que tem 
como missão dar visibilidade à arte têxtil, promover a interação e ligação en-
tre os artistas, os criadores, a indústria, a comunidade e a cidade, contribuin-
do assim para o processo de fortalecimento da economia através da promo-
ção da inovação, criatividade e da valorização da identidade têxtil regional e 
nacional.

2. Arraiolos: Tradição e Futuro 

No passado mês de junho decorreu em Arraiolos, integrado no even-
to municipal “O Tapete está na Rua”, o encontro internacional “Ponto – Textile 
Art In Perspective” sobre arte têxtil, organizado pelo Professor Filipe Rocha da 
Silva e a Professora Cristina Barrocas Dias da Universidade de Évora, em que 
fui co-organizadora. Neste encontro transdisciplinar participaram vários espe-
cialistas e artistas, pondo em diálogo a tradição e a inovação, numa das gran-
des capitais da arte têxtil tradicional em Portugal. 
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Figura 2. Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, exposição de “Tapetes 
de Arraiolos da coleção do Museu Nacional de Arte Antiga”, 2013.

Figura 3. Detalhe de Tapete de Arraiolos.

Arraiolos é uma vila em Portugal situada na região turística do Alentejo. 
Os denominados Tapetes de Arraiolos são feitos com lã pura tingida bordada à 
mão com pontos cruzados.

A história do Tapete de Arraiolos remete para a perseguição religiosa 
sofrida pelos mouros de Lisboa a partir do século XV. Segundo o responsável 
técnico do CITA, o historiador Rui Miguel Lobo, embora faltem documentos 
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que a confirmem de forma inequívoca, uma das hipóteses mais consistentes 
sugere que a arte tapeteira de Arraiolos estará ligada à expulsão das minorias 
religiosas do nosso país, após o édito de D. Manuel I, em 1496. Os tapeteiros 
muçulmanos de Lisboa, forçados a abandonar a capital, rumaram a sul, atraí-
dos pela maior tolerância religiosa e a existência de uma tradição própria das 
comunidades muçulmanas.

Hoje, a ameaça principal a esta arte é a escassez de mão-de-o-
bra e os custos a ela associados. Trata-se de um trabalho moroso em con-
tracorrentecom a globalização da cultura e dos meios de produção. A au-
tarquia de Arraiolos e os profissionais do setor tapeteiro têm tentado por 
diversos meios dinamizar o setor, enfrentando no entanto dificuldades. 
Foi neste cenário que foi pensado e estruturado o encontro “Ponto – Textile 
Art In Perspective”, apoiado e financiado pela autarquia, a Universidade de 
Évora, o Laboratório Hercules e o Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos. 
Este encontro teve como objetivo defender e valorizar o tradicional tapete de 
Arraiolos, promover a inovação e a criatividade das artes e design têxteis de 
forma transversal e transdisciplinar aliando os recursos culturais e materiais do 
têxtil tradicional ao potencial da tecnologia mais avançada. 

Este primeiro encontro ficou marcado por algumas restrições pelo con-
texto pandémico, contudo ambiciona voltar a repetir-se e tornar-se uma refe-
rência, entre outras, na vanguarda da arte têxtil contemporânea.
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Figura 4. Tear - Manufactura de Tapeçarias de Portalegre. 
Fotografia de Fernando Guerra - imagem do catálogo “O Ponto e o Píxel”

3. Portalegre: Modernismo e Contemporaneidade

A narrativa do fazer na Tapeçaria de Portalegre é uma história de 
cumplicidade entre as tintas da pintura e a lã da tecelagem. Estas tapeça-
rias apresentam a presença da pintura num outro suporte, com caraterísticas 
sensoriais distintas. Afastando deste discurso discussões territoriais entre ar-
tes visuais, artes decorativas e design, que aqui apenas se poderiam referen-
ciar pela convergência.

Iniciada em 1946, a Tapeçaria de Portalegre, no contexto português, 
sintonizou-se com o espírito moderno tardio de cooperação entre todas as 
formas de arte, num mundo que se queria predisposto a aceitar o que era 
novo, belo e bom. No respeito pela vocação expressiva dos materiais, num 
equilíbrio prodigioso entre o visual e o tátil, esta técnica inovadora, apos-
tou (e aposta) num projeto ampliado de introdução de linguagens pictóricas 
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contemporâneas, conseguindo revitalizar a indústria têxtil manufaturada, 
criando obras de valor estético reconhecível e admirável.

Neste fazer acontecer, que é o trabalho da Manufactura Portalegre, 
existem vários personagens: os gestos e o pensar do pintor, a tinta em com-
posição, a cor milimétrica circunscrita do cartão, as linhas verticais do tear, 
o dedilhar das tecedeiras, linhas e linhas tingidas e tecidas e, sempre um 
diálogo afável com o espaço arquitetónico a que muitas vezes se destina. 
O processo começa no cartão original de um artista. Já na Manufactura am-
plia-se a obra na para a dimensão final. As formas e as fronteiras de cor são 
meticulosamente estudas para que todas as porções de superfície colorida 
encontrem correspondência em uma paleta que possui mais de sete mil co-
res em lã e combinações.

Manufactura de Tapeçarias de Portalegre, surgiu de um sonho audaz 
de Guy Fino e que manteve -se pela sua resiliência. A Tapeçaria de Portalegre 
distingue-se, para além de toda a conceção técnica, pela singularidade do 
ponto. O ponto utilizado, denominado ponto de Manuel do Carmo, poste-
riormente conhecido como Ponto de Portalegre, consiste no envolvimento 
completo dos fios de teia pela trama decorativa, correspondendo a uma den-
sidade de 2500pontos/dm2. Cada trama é formada por oito fios de lã. A fi-
delidade à composição pictórica, base da tapeçaria, decorre da capacidade 
executiva aqui desenvolvida, capaz de realizar linhas muito finas, traçados 
circulares e oblíquos. 
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Figura 6. Maria Helena Vieira ds Silva - Biblioteca, 1982, 219x164 cm, 
Tapeçaria de Portalegre - Fio de lã policromado, tecelagem manual. 

Em 2017 realizei, a convite, um trabalho de curadoria para o Museu da 
Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino. A exposição a que dei o nome de “O Ponto 
e o Píxel” integrou a coleção de Tapeçarias dos CTTs (Correios de Portugal) na 
exposição permanente museu. 

Acreditando que a poética da materialidade reconfigura o entendi-
mento da obra, esta exposição teve como objetivo ampliar o discurso material 
da tapeçaria nas diferentes etapas do seu processo de execução. Procurou-se 
valorizar a especificidade do Ponto como unidade sígnica e significante nas 
Tapeçarias Pontilhistas de Portalegre. 

Concebida como exposição temporária, nesta mostra as obras dos 
CTT unificaram-se com o espólio do Museu, e com elementos da coleção da 
Manufactura de Tapeçarias de Portalegre, num percurso uno, reestruturado 
para o efeito pelo arquiteto Rui Órfão. 

Os conteúdos da exposição distribuiram-se por três núcleos temáticos, 
articulados entre si: 

• “O Ponto e o Píxel”: núcleo que sustentou o conceito operativo da 
exposição, tornando palavra e imagem, a arquitetura da unidade 
processual da tapeçaria; 
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• “Mesclas e Hachuras”: Almada Negreiros, Vieira da Silva, Carlos 
Botelho, Costa Pinheiro e Lourdes Castro protagonizaram sa-
las autorais, possíveis de conceber pela aposição de três cole-
ções. A Manufactura de Tapeçarias de Portalegre acompanhou 
e divulgou a produção artística nacional ao longo de sete déca-
das. Almada, Vieira, Botelho, Pinheiro e Castro representam ge-
rações, processos produtivos e diagramas expressivos díspares. 
Indubitavelmente, a tradução têxtil dos seus cartões permite re-
conhecer a evolução técnica da Manufactura. Este núcleo que 
reapresentou o discurso material da tapeçaria na obra de cin-
co pintores, indagava, simultaneamente, a reciprocidade entre a 
plasticidade e a operatividade de dois suportes materiais (pintu-
ra e tecelagem). No caso de Maria Helena Vieira da Silva, a rela-
ção da pintora com a Manufactura iniciou-se em 1960, a convite de 
Guy Fino. Em resposta a este primeiro contacto, Vieira concebeu 
o cartão Mouraria, que viria a ser tecido em 1975. O diálogo entre 
a pintora e a Manufactura de Tapeçarias de Portalegre nunca ces-
sou e, durante os anos 60, iniciou-se a ampliação de um outro car-
tão, desta vez a partir de um óleo (Janela). Subsequentemente 
foram tecidas várias tapeçarias vinculadas à sua obra. 
A trama pictórica de Vieira da Silva, um jogo dinâmico de linhas e 
cores, torna sensível o ritmo e movimento das coisas. As linhas im-
plícitas das construções arquitetónicas, as malhas das cidades redi-
recionam a geometria para um fluxo, ora vibrante ora melancólico, 
de uma existência sempre em construção. O diagrama expressivo 
desta pintora trouxe às desenhistas e tecedeiras um desafio com-
plexo, apenas superado pela mestria, evolução técnica e um tra-
balho meticuloso. Cumprido o repto, a cadência do gesto das suas 
composições trespassa da plasticidade do óleo para a tateabilidade 
do têxtil, reconhecendo-se a natureza individual do seu trabalho a 
cada tapeçaria executada;
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• “Fazer o Lugar”: A denominação «mural portátil» sintetiza a indisso-
ciável relação que a arte da tapeçaria historicamente estabeleceu 
com o lugar a que se destina. Para além da sua natureza material de 
absorção lumínica e térmica, e consequente conforto, esta veiculou 
durante décadas a iconografia do estado e das instituições. Mesmo 
quando, recentemente, afastada desse papel, a integração de uma 
tapeçaria num determinado espaço, está muitas vezes implica-
da num processo idiossincrático. A Carta, de Luis Filipe Abreu, as 
Lisboa, tecidas segundo Carlos Botelho e a reprodução dos estudos 
efetuados para os frescos da Gare Marítima de Conde de Óbidos de 
Almada Negreiros possibilitaram, neste novo percurso expositivo, 
ver problematizadas equações díspares da qualificação têxtil no es-
paço arquitetónico. 

A Manufactura das Tapeçaria de Portalegre continua hoje a trabalhar 
em colaboração com artistas nacionais e estrangeiros, ainda que com uma 
produção bastante mais reduzida. O Museu Guy Fino por seu lado, mantem 
uma programação ativa, sempre com grande público e com uma estreita re-
lação com a unidade curricular de Tapeçaria da Universidade de Belas-Artes 
de Lisboa. Este espaço tem acolhido todos os anos os trabalhos dos alunos, em 
diálogo com o espólio do museu. 

3. Guimarães: Criação e Internacionalização 

A Contextile – Bienal de Arte Têxtil Contemporânea, é um projeto de 
carácter internacional, que a cidade de Guimarães e seu território acolhe des-
de 2012, ano em que Guimarães foi Capital Europeia de Cultura A cada edição, 
intervém nos diversos espaços culturais e áreas públicas da cidade, sempre 
com o objetivo de disseminar o que de mais significativo e qualitativo se pro-
duz na arte têxtil contemporânea, em Portugal e no mundo. Sempre partindo 
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do desafio instaurado desde a sua génese e matriz conceptual: colocar o têxtil 
noutro contexto, no contexto da arte contemporânea. 

Em 2016 participei pela primeira vez na Contextile, com o meu trabalho 
representado na Exposição Internacional. A experiência foi para mim extrema-
mente enriquecedora uma vez que estrutura do evento me proporcionou um 
contacto priviligiado com vários artistas internacionais ligados ao têxtil. A tro-
ca de experiências, o diálogo efusivo e o espirito de camaradagem reforçaram 
a minha relação pessoal e profissional com o discurso da materialidade. 

Em 2018 colaborei voluntariamente com a organização do evento, no 
mesmo ano em que acompanhei a exposição dos alunos da unidade curricu-
lar de Tapeçaria, da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, onde era Assistente 
Convidada. No no seguinte, no âmbito da programação da Bienal, foi-me diri-
gido um convite para dirigir um projeto artístico colaborativo de criação têxtil 
em forma de workshop, a que dei o nome de “In.tacto”.

A maioria dos participantes deste encontro tinham formação têxtil 
(como engenheiros têxteis, figurinistas e antigos funcionários de fábricas têx-
teis). Estando familiarizados com questões da materialidade, as suas áreas de 
ação incidiam sobre as questões técnicas, estéticas e funcionais. 

O primeiro exercício proposto foi a criação de pequenos artefactos des-
tinados ao toque, literalmente objetos para tocar. A minha dúvida era, então, 
até que ponto a exploração criativa dos materiais para exercícios sensoriais se-
ria um evento inibidor ou desinibidor. Confirmou-se a segunda hipótese. Não 
só proliferaram as experiências como todos elementos do grupo se envolve-
ram numa dinâmica de experimentação dos trabalhos uns dos outros. 

Este workshop decorreu durante sete sessões, os exercícios foram muito 
dirigidos e o objetivo não se centrava na construção de um objeto final, mas na 
vontade de combinar as histórias e experiências dos participantes com o imagi-
nário do têxtil por via da estimulação sensorial. 

A partir de uma simples camisa, saia ou luva, foram partilha-
das entre desconhecidos histórias de vivências, acompanhadas pe-
los relatos dos antigos funcionários têxteis sobre as mudanças de 
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cenário numa cidade que, outrora, viveu quase exclusivamente desta indústria. 
O “In.tacto” foi, para mim, uma experiência frutífera pelo que me fez observar, 
aprender, mas, sobretudo, por ter encontrado um espaço adequado para tra-
duzir, partilhar e ouvir a opinião dos outros sobre muitos dos conteúdos inda-
gados na minha investigação, fora do contexto académico e junto de pessoas 
que trabalham o têxtil diariamente. 

Figura 8. Alguns exercícios resultantes do workshop In.tacto.

4. Tramas 

A tecelagem constrói um plano maleável, unindo fios, camada após ca-
mada. O fio da trama passa pelo fio da teia numa melodia que se corporiza.

Nos têxteis existe uma forte ideia de conexão, ditada pela necessidade 
de unir partes para construir um todo. O fio é um elemento de ligação entre 
partes. Malha, laço, nó, ponto e costura, são formas de juntar. Todas derivam 
de um significado primordial de ligação e de conectividade.

Talvez uma das inferências mais significativas da investigação sistemá-
tica no meu percurso pessoal se tenha manifestado numa necessidade de ma-
ximizar o discurso da materialidade. Interessa-me num tecido tanto os seus as-
petos sensoriais como semânticos. 

Nesta comunicação optei por falar na primeira pessoa da minha ex-
periência com projetos distintos ligados à arte têxtil em Portugal, nos quais 
tive oportunidade de participar. Desta forma entendo reforçar a ideia que 
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o trabalho de investigação em arte pode e deve passar “as portas” do ate-
lier, permitindo ao artista um trabalho colaborativo no seio da comunidade. 
Simultaneamente, estes exemplos demontram que os modos de fazer tradicio-
nais, ou as práticas têxteis no geral se expandem em Portugal rumo ao futuro. 

Entre 2017/19 foi assistente convidada da unidade curicular de Tapeçaria 
na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Foi deveras gratificante assistir ao au-
mento significativo de alunos inscritos na disciplina, sinal do protagonismo que 
os modos de fazer têxtil alcançaram nos últimos anos. As artes têxteis e o de-
sign estão em grande expansão a nível internacional, exigindo uma quantida-
de cada vez maior de serviços. Recentemente, as Bienais de Veneza e Kassel, 
por exemplo, comprovam uma presença cada vez mais forte das artes têxteis, 
tanto em obras com caráter de objetos negociáveis no mercado de arte, como 
na forma de arte efêmera ou performativa. 

Com o têxtil conectam-se significados que derivam da sua natureza an-
cestral, da sua funcionalidade e do seu aspeto. Ancorados nas mitologias de 
Aracne e Penélope, estes processos herdam uma dimensão temporal signifi-
cante para as narrativas coletivas. Dobras, emaranhados e vincos, conforto e 
contenção, fios entrelaçados, pontas soltas, fios que se desfazem, costuras e 
nós, desgaste, invenção e imaginação, magia e simbolismo, são eventos em-
butidos nos tecidos que sintonizam uma metáfora por excelência da condição 
humana.

A história recente expôs uma fragilidade da condição humana que de-
sencadeou necessariamente uma reflexão sobre a identidade, a ausência, 
a perda irrecuperável da morte, o estar só e a vontade de fazer em conjunto. 
Num tempo marcado pela distância social, o isolamento e a comunicação vir-
tual as manifestações artísticas sucedem-se como reações às ameaças con-
temporâneas ao corpo e à precariedade das vidas. A discussão em torno do 
têxtil, como uma materialidade que se relaciona proeminentemente com o 
sentido do tacto, e das práticas coletivas a ela associadas alude ao quão estas 
são necessárias para a sobrevivência. Estes diálogos são sempre enriquecedo-
res, pois no contexto da arte contemporêna têxtil, os artistas descobrem novos 
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horizontes conceptuais, instauram novos projetos simbolizando as suas visões 
do mundo, levando ao limite instrumentos, técnicas, matérias, materiais e pro-
cedimentos que permitem expressar e reafirmar o legado e património têxtil.

Figura 9. Susana Pires, Incorpo, 2014 -2019. Veludo, cetim, arame. Dimensões variáveis.
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