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Durmo pouco ou durmo muito, meu sono reflete a

incerteza da pandemia com as diferentes mudanças 

no confinamento. leio e assisto filmes varando a

noite ou durmo com as galinhas para restaurar o

corpo e a mente.

E foi numa dessas noites de insônia que assisti um

programa na BBC, Craftivism: Making a Difference

(Craftivismo: Fazendo a Diferença), e passei a noite

lendo sobre o movimento, que de modo objetivo se

resume em ações que partem da valorização do arte-
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sanato, do “ fazer com as mãos”, com o objetivo de con-

tribuir para a transformação de alguma realidade po-

litica, social ou ambiental.

Craftivismo é a arte de um protesto gentil. E gentileza

não é uma forma fraca de protesto, não é suave ou não

assertiva, requer atenção para compreender o contexto

da situação, empatia para ajudar e entender as opiniões

e ações das pessoas. Me lembrei de José Datrino, Pro-

feta Gentileza, cuja frase ”Gentileza gera Gentileza”

ficou gravada na memória da cidade do Rio de Janeiro.

Foi Betsy Greer, escritora ativista, quem cunhou o

termo “craftivismo” em 2003. Ela o define como “uma

forma de ver a vida em que expressar opiniões por meio

da criatividade torna sua voz mais forte, sua compaixão

mais profunda”. 

Em 2014,  Greer publicou o livro Craftivismo: A Arte do

Artesanato e Ativismo (Craftivism: The Art of Crafts and

Activism), onde inclui as vozes de 33 artesãos, artistas

e criadores narrando como suas habilidades criativas

podem tornar o mundo um lugar melhor.

Seu projeto, “You are so very beautiful” (Você é tão

bonita) critica o mundo onde a mídia tenta, constante-

mente, nos dizer o que é cool, legal, o que está dentro

ou fora de moda.  Todos os dias temos que lutar para

lembrar que somos quem somos. Como resultado, pe-

quenos bordados começando com a frase “Você é ...”,

seguido por uma afirmação positiva são espalhados

pelo mundo (Estados unidos, Inglaterra, Austrália etc).

Craftivismo não é uma ideia nova. Ações como o “Movi-

mento de Artes e Artesanato”,  do século XIX, liderado

por William Morris e John Ruskin, criticava, àquela

época, a sociedade industrial, o uso de máquinas, a di-

visão do trabalho, o capitalismo e a perda dos métodos

artesanais tradicionais.

Outro exemplo inesquecível é o das Sufragistas, que em

1920 usavam as cores roxo, branco e verde nos borda-

dos de suas roupas como forma de protesto para que

as mulheres tivessem o direito do voto.

Noventa anos antes, em 1830, a jovem inglesa Eliza-

beth Parker, 17 anos, produziu um bordado em ponto

de cruz narrando sua própria história de experiências

de abuso sexual e dificuldades mentais, como uma de-

núncia sobre sua existência. A sua história é uma prova

do trauma sofrido materializado em um bordado. A

obra é exibida no Museum Vitória e Albert, em londres.

Projeto "You are so veru beautiful" (Você é tão bonita)
Reprodução



Os bordados, realizados como uma forma de despertar

empatia para além das fronteiras, também foram utili-

zados pelas Arpilleras Chilenas (1973-90), que traduziram

cenas cotidianas evidenciando a repressão da ditadura

de Pinochet. Em  2013, o documentário “Arpilleras:

bordando a resistência” mostrou a história de cinco

mulheres brasileiras atingidas pelo alagamento de suas

cidades pela construção de barragens.

O ato de bordar em público faz com que as pessoas 

se interessem e perguntem sobre o que se está prote-

stando, diz Sarah Corbett, artesã que ensina sua abor-

dagem de “protesto gentil” a indivíduos  e organizações

em todo o mundo.

Corbett nasceu numa família de ativistas; com três anos

participava com os pais em passeatas de protesto. Em

2008, cansada de investir em campanhas ativistas que

demandavam muito da sua personalidade introvertida,

havia decidido “guardar as chuteiras”. Foi  quando com-

prou um kit de de artesanato de ponto cruz para costurar

numa longa viagem de trem. E não parou mais. 

Em 2009 criou o Coletivo Craftivista para reunir as pes-

soas que queriam participar dos seus projetos.  Começou

como um grupo local em londres; agora é uma rede

mundial de artesãos.  Ao longo dos anos, Sarah percebeu

que o artesanato pode ser uma ferramenta poderosa

porque é uma forma de expressar valores políticos, so-

ciais e culturais, neste mundo em constante mudança.

Importante lembrar que as práticas artesanais foram

historicamente subestimadas e consideradas "trabalho

feminino", não uma expressão de arte.  No entanto, a

partir dos anos 1960, o artesanato saiu da esfera

doméstica e se tornou parte da esfera pública, através

do trabalho emergente de artistas feministas. Hoje o

craftivismo é um poderoso canal público de articulação

de mensagens políticas, uma ferramenta capaz de re-

alizar mudanças sociais positivas agora e no futuro.

As Sufragistas Reprodução

Textura foto criado por freepik



ProjetoS

marks and Spencer – a loja de departamento se negava

a pagar salário mínimo a seus empregados e Sarah Cor-

bett escolheu como alvo os 14 membros do conselho,

cinco diretores de investimentos dos maiores acionistas

e cinco modelos da M&S. Recrutou um esquadrão de

bordadeiras, comprou 24 lenços e pediu a cada uma

delas para bordar uma mensagem que se adequasse a

cada membro do conselho. O efeito foi surpreendente:

todos comentavam sobre o presente que receberam e

votaram a favor do salário mínimo para a empresa.

dare to dream (ousar sonhar) – projeto que explora

o poder da visualização positiva em efetuar mu-

danças e encontrar soluções para os problemas que

nos cercam. Através de workshops, os participantes

têm a oportunidade de pensar sobre as questões que

são importantes para eles e como podem atuar como

parte ativa para trazer mudanças positivas, tanto

local quanto globalmente.

Salma zulfiqar – Artista e ativista que usou o arte-

sanato para ajudar uma comunidade de mulheres

refugiadas costurando juntas a Colcha Migratória

(Migration Blanket).

lauren o’farrell, também conhecida como deadly

Knitshade – Artista fundadora da comunidade pioneira

no mundo do tricô de graffiti, e autora publicada.

Graffiti tricô ou tricô de guerrilha é a arte de usar itens

feitos à mão com fios para criar arte de rua:  o artesão

cria uma peça usando tricô ou crochê, instala num lugar

público e posta nas redes sociais.  Alegra a cidade,

provoca sorrisos na população e não exige muito tra-

balho para sua remoção.

Mesmo com progresso da

igualdade de gênero e de

empoderamento feminino

(Objetivos de Desenvolvi-

mento do Milênio), mulhe-

res e meninas continuam a

sofrer discriminação e vio-

lência. Para instigar uma

discussão sobre a questão,

artistas utilizaram a imagem

da boneca Barbie com men-

sagens sobre desigualdade.

Projeto "Marks and Spencer”
Reprodução

Projeto "Dare to Dream”
Reprodução

Projeto "Tricô de Graffiti”
Reprodução

Projeto "Migration Blanket”
Reprodução
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Mas há situações em que os projetos são criticados,

como foi o caso do Pussyhat e a Marcha das Mulheres

(2017), por conteram as preocupações das mulheres

brancas acima das mulheres transgênero, pessoas não

binárias de gênero e mulheres negras.

e no BraSil?

No Brasil temos múltiplas comunidades produtoras de

artesanato espalhadas por várias regiões do país, além

de importantes trabalhos de artistas contemporâneos

como Bispo do Rosário, leonilson, Hélio Oiticica, leda

Catunda, Ana Miguel, Brigida Baltar, Renato Bezerra de

Mello, Rivane Neuenschwander e Ernesto Neto, entre

outros, que utilizaram e/ou utilizam técnicas artesanais

como bordados e tricô.

Atualmente existem algumas iniciativas como Fios e

Ritos, de Curitiba, Coletivo Agulha e Projeto Ponto

Firme, ambos em São Paulo, e Manifesto Craftivista,

de lena Muniz.

Fato é que o Craftivismo soma-se a outras formas de

arte capazes de propor à sociedade um diálogo aberto

sobre questões que o mundo enfrenta, como desigual-

dades de gênero, controle de armas, relações traba-

lhistas e problemas ambientais.  

O movimento cresce e o artesanato vive um momento

de renascimento: Maria Grazia Chiuri, designer de

moda italiana e diretora criativa da  Dior, pesquisa anti-

gas técnicas artesanais e as aplica na confecção de suas

coleções de alta costura. 

Outro destaque é o Museu Whitney, em Nova York, que

apresenta Making Knowing: Craft in Art (Fazendo Saber:

Ofício na Arte), 1950-2019 (até fevereiro de 2022), com

o propósito de questionar o conceito de "belas-artes" que

marginalizou o artesanato ao longo da história. A mostra

contém cerca de 80 trabalhos de mais de 60 artistas, in-

cluindo Ruth Asawa, Eva Hesse, Mike Kelley, liza lou, Ree

Morton, Howardena Pindell, Robert Rauschenberg, Elaine

Reichek,  lenore Tawney, Shan Goshorn, Kahlil Robert 

Irving, Simone leigh, Jordan Nassar e Erin Jane Nelson.

Todos os trabalhos fazem parte do acervo da instituição.

Projeto "Pussyhat”                                       Reprodução


