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RESUMO 

 

 

As narrativas que circulam por Caicó contam-nos que a atividade de bordar teria 

chegado à cidade por volta do século XVIII, através dos colonizadores portugueses. 

Inicialmente, o bordado funcionou como elemento constitutivo na formação feminina, 

sobretudo, na construção do papel da “moça prendada”, posteriormente, foi caracterizando-se 

como atividade geradora de renda, passando a movimentar fortemente o setor informal da 

economia local. Além de fonte de renda, a prática das bordadeiras vem ressignificando a 

tradição artesanal, transformando o bordado em um dos símbolos identitários do município ao 

projetá-lo para outros mercados, carregando o nome de “bordados de Caicó”. A pesquisa tem 

como objetivo investigar a dinâmica da produção artesanal do bordado, dentro do círculo 

familiar e em seus desdobramentos após a sua entrada na esfera comercial. Também busca 

investigar como a atividade opera dentro de um contexto em que os sujeitos (bordadeiras e 

intermediários) e seus distintos agenciamentos acionam certos discursos, sobretudo aqueles 

relacionados a identidade e autenticidade, em nome de fins econômicos, políticos e culturais. 

 

 

Palavras-chave: Bordadeiras de Caicó. Artesanato. Trabalho feminino. Consumo. 

Antropologia. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The narratives that circulate Caicó tell us that the activity of embroidery would have 

come to town by the eighteenth century, by the Portuguese colonizers. Initially, the 

embroidery worked as a constitutive element in the formation of women, especially in the 

construction of the role of "talented ladies", was later characterized in a income generating 

activity moving strongly the informal sector of the local economy. In addition to source of 

income, the practice of embroiderers is redefining the craft tradition, transforming the 

embroidery on one of the symbols of identity of the city as it reaches other markets, carrying 

the name "Caicó embroidery". The research aims to investigate the dynamics of artisanal 

embroidery production, within the family circle and its consequences after its entry in the 

commercial sphere. It also seeks to investigate how the activity operates within a context in 

which the subjects (embroiderers and intermediaries) and their distinct negotiations trigger 

certain discourses, particularly those related to identity and authenticity on behalf of 

economic, political and cultural purposes.  

 

Keywords: Embroiderers of Caicó. Craft. Female labor. Consumption. Anthropology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Caicó-RN é conhecida como a “terra dos bordados”, pois a atividade faz parte do 

cotidiano e da vida de muitas mulheres na cidade. Em torno do bordado foram construídas 

formas de interpretar o mundo: seja através da ótica das convenções de gênero, pautadas na 

atividade reconhecidamente feminina e doméstica ou da organização do trabalho a partir da 

comercialização do bordado.  

A dinâmica da vida social, sobretudo, as relações sociais tecidas em torno dos 

bordados, nos revelam formas plurais, heterogêneas e complexas de conceber a realidade. Os 

vários agenciamentos entre os artesãos, longe de ser encarados de forma consensual, permite 

que façamos uma análise dos seus desdobramentos. A cultura do bordado envolve questões 

relacionadas ao entendimento acerca da tradição, da identidade e autenticidade, temas 

frequentemente percebidos nos discursos das bordadeiras e na prática artesanal.   

Pretendo mostrar nesta pesquisa à prática das bordadeiras que vêm ressignificando a 

tradição artesanal no local, transformando o bordado em um dos símbolos identitários do 

município. Para tal, busco recuperar a história dos bordados através das memórias das 

próprias bordadeiras, procurando destacar as peculiaridades da prática dos bordados dentro do 

círculo familiar bem como seus desdobramentos após sua entrada na esfera comercial.  

O objetivo central desta pesquisa é compreender como a dinâmica da produção 

artesanal do bordado opera dentro de um contexto em que, questões como a identidade e a 

autenticidade, estão sendo acionadas pelos sujeitos e seus distintos agenciamentos. 

Para tal, proponho como objetivos específicos: 

1 Fazer um levantamento histórico-cultural da prática dos bordados e das bordadeiras no 

município de Caicó; 

2 Identificar as instituições mediadoras no mercado do bordado; 

3 Pensar os bordados enquanto “propriedade”, em um processo de comodificação em que os 

bordados tornam-se “marcas identitárias” das bordadeiras e da cultura caicoense; 

4 Refletir sobre a noção de autenticidade inserida em um contexto ideológico-político da 

questão do selo de Indicação Geográfica. 

 



13 

APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS 

 

 

O presente estudo sobre bordados e bordadeiras teve suas raízes em uma pesquisa 

anterior, resultado do meu trabalho de conclusão da graduação no curso de Ciências Sociais
1
. 

A pesquisa foi retomada no programa de pós-graduação com vistas a procurar desenvolver 

reflexões acerca das novas questões que o campo empírico proporcionou nesse novo contexto. 

A escolha pelo tema se deve ao fato de toda a vivência que tive no contexto dos 

bordados. Nascida em Caicó, sempre andei em contato direto com bordadeiras e, após meu 

ingresso nas ciências sociais, despertou-me um novo olhar sobre essas artesãs e pela história 

que eu, até então, desconhecia. O universo dos bordados, de certa forma, também foi meu por 

um longo tempo. “Meu” pelas vivências que cultivei junto às bordadeiras, pelas longas 

histórias que ouvi na infância e na adolescência, as muitas memórias por parte dos familiares 

e vizinhas. Nunca aprendi a bordar, porém, sempre admirei aquelas que, com suas mãos 

habilidosas, bordam com delicadeza o belo: os motivos florais e a vegetação do sertão. 

Na minha infância (e até hoje) era comum ouvir, de minha casa, o som emitido pela 

máquina de bordar da minha vizinha, assim como, identificar o mesmo som ao passar em 

frente das casas de outras bordadeiras: o som inquestionável de quem está bordando. O som 

dos bordados, foi assim que aprendi a chamar com a bordadeira e amiga da minha família, 

Maria Do Céu
2
, tem um ritmo específico, embora nunca tenha compreendido bem essa 

particularidade, Do Céu dizia que era um “som diferente, pausado
3
”. A experiência sensorial 

entre bordadeira e seu bordado manifesta-se no gestual corporal: na posição do corpo o qual a 

bordadeira debruça sobre a máquina, no olhar atento para cada ponto bordado e também na 

audição que permite o reconhecimento do som dos bordados. Embora as experiências 

                                                 
1
 Araújo, Adrianna P. M. Bordados de Caicó: uma etnografia da prática dos bordados e da trajetória das 

bordadeiras do município de Caicó-RN. UFRN, Natal, 2009. 
2
 Maria Do Céu, 43 anos, bordadeira há 29 anos é casada, seu esposo passa a semana na zona rural, no sítio onde 

trabalha na agricultura e volta para sua casa, “na rua”, aos finais de semana. Mãe de um casal de filhos e avó de 

dois netos. Católica, certa vez, presenteou-me com uma pequena imagem de Nossa Senhora Sant’Ana, segundo 

ela, “para me proteger”.  
3
 Ana Carolina Almeida desenvolveu uma pesquisa com mulheres rendeiras da “Casa das Rendeiras”, no 

município de Parnaíba-PI, acerca das experiências sensoriais a partir da relação que essas rendeiras estabelecem 

com os bilros e o som produzido em seu manuseio. Segundo a autora “de acordo com a velocidade de manuseio 

dos bilros o som varia, o que leva a considerar também outros aspectos do campo sensível que dizem respeito 

ao processo de feitura do som, isto é, o toque das mãos da rendeira durante a produção (o tato), assim como o 

movimento dos braços, ou seja, o gestual do corpo da mulher no instante da confecção. (ALMEIDA, 2012, p. 

10). Os processos sensoriais ganham importância na interpretação da relação feita entre rendeiras e o som dos 

bilros para compreensão do campo sensível. 
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sensoriais na relação entre os sujeitos e seus objetos sejam um aspecto interessante para 

análise, não serão desenvolvidas no presente estudo.  

Diante da proximidade que tinha com meu campo empírico o que, em primeiro 

momento, imaginava poder não encontrar maiores dificuldades em minhas análises, surgiu a 

maior de todas elas: a familiaridade com o contexto estudado afastava-me, de certa maneira, 

da cientificidade que a pesquisa exigia, uma vez que eu acabava interiorizando os discursos 

emitidos por meus interlocutores. A dificuldade reside, segundo Roberto DA Matta, em “tirar 

a capa de membro de uma classe e de um grupo social específico para poder estranhar alguma 

regra social e assim descobrir o exótico
4
 no que está petrificado dentro de nós pela reificação 

e pelos mecanismos de legitimação” (DA MATTA, 1993, p. 158). Sendo assim, é preciso 

distanciar-se, estranhar o que está próximo a mim (pessoas, grupos sociais, fatos, etc.) e fazer 

com que os aspectos do meu cotidiano não venham a interferir nas interpretações acerca da 

realidade estudada, uma realidade já filtrada pelo ponto de vista do pesquisador. 

Embora seja necessário esse “processo de transformação” do ofício do etnólogo, 

conforme coloca Da Matta, também é importante relativizar as noções de familiar e exótico 

discutidos (VELHO, 1987). O estudo do familiar pode ser visto além do “exótico”, mas como 

uma realidade complexa, “o processo de estranhar o familiar torna-se possível quando somos 

capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, diferentes versões e 

interpretações, existentes a respeito de fatos, situações” (VELHO, 1987, p. 131). Estudar o 

familiar, portanto, desde que devidamente problematizado (e relativizado) é uma importante 

ferramenta para compreensão dos aspectos sociais.  

Ainda com respeito às dificuldades encontradas outro aspecto que perdurou durante 

grande parte desse estudo, foi a falta de clareza do problema central da pesquisa. O campo 

revelou-se incrivelmente atrativo e eu, neófita na área, deixei-me seduzir por tantos fossem 

possíveis os aspectos daquele contexto. Para mim tudo era importante e significativo, no 

entanto, em certo momento do desenvolvimento da pesquisa o que, inicialmente, contribuía 

para compreender o campo configurou-se na necessidade de um recorte, em outras palavras, 

da delimitação teórica que o estudo exigia. 

Diante de uma proposta metodológica de cunho etnográfico objetiva-se mostrar, 

através das memórias das bordadeiras, a trajetória dessas mulheres, desde o início da prática 

dos bordados até os dias atuais no contexto caicoense. A metodologia consiste na observação 

                                                 
4
 Acerca do trabalho de campo Da Matta disserta sobre a importância da dupla tarefa do etnólogo: a) transformar 

o exótico em familiar e b) transformar o familiar em exótico. Para melhor compreensão a respeito dessas 

“transformações” do ofício do etnólogo, ver: VELHO, 1987.  
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de campo e para isso foram utilizados fios de várias meadas para recuperar a história narrada 

pelas próprias bordadeiras. A partir daí, foi possível descrever a prática dos bordados sob 

alguns aspectos tais como o trabalho artesanal feminino, atividade de cunho familiar e 

doméstico, a mercantilização dos bordados e, representações acerca das noções de tradição, 

identidade e autenticidade. De posse desses elementos, lançar questões, visando compreender 

e problematizar esse campo de estudo.  

Recorri às narrativas das bordadeiras por entender, assim como Myrian Sepúlveda, a 

dimensão histórica presente na memória
5
. Segundo a autora “as memórias coletivas passam a 

ser sinônimo de representações coletivas que trazem com elas uma dimensão histórica” 

(SANTOS, 2003, p. 12). Recorrer às narrativas é um processo de tentar reconstruir o passado, 

tendo como ponto de partida as relações sociais que se apoiam no caráter coletivo. 

Entendo pelo método etnográfico a pesquisa de campo que tem como principal 

característica a interação pesquisador e interlocutor, em uma relação marcada, sobretudo, pela 

experiência subjetiva de contato com o outro. Embora não seja minha pretensão dissertar 

sobre as fases fundamentais que compõe a pesquisa de campo como fez Roberto Cardoso de 

Oliveira
6
, entendo que a etnografia também é resultado da interpretação e subjetividade do 

pesquisador (Agrosino, 2009), a interpretação é algo “inerente à própria relação subjetiva que 

vai marcar indelevelmente cada trabalho de campo, experiência marcada pela biografia 

individual de cada pesquisador” (GROSSI, 1992, p. 08). A seguir, mostrarei como a pesquisa 

foi realizada e como a relação pesquisador e interlocutor foi construída. 

 

                                                 
5
 Myrian Sepúlveda em “Memória Coletiva e Teoria Social” busca mostrar os limites das abordagens teóricas 

acerca da memória discutidas no campo das ciências sociais. As perspectivas trazidas pela autora relacionam-se 

a experiência espaço-temporal: a primeira relacionada a constituição do passado a partir das representações 

coletivas e, a segunda, acerca dos “processos interativos responsáveis pelas reconstruções do passado” 

(SANTOS, 2003, p. 187), ambas as abordagens são consideradas complementares.  
6
 Roberto C. de Oliveira destaca três etapas de apreensão dos fenômenos sociais que, embora sejam triviais, é 

importante que sejam problematizados: o olhar, o ouvir e o escrever. O olhar é a primeira experiência do 

pesquisador de campo e necessita de uma “domesticação teórica” uma vez que o objeto no qual dirigimos nosso 

olhar já foi previamente alterado pelo nosso próprio modo de olhar; a segunda experiência é o ouvir, sua 

complexidade reside na dificuldade encontrada entre os “idiomas culturais”, aquelas diferenças entre o mundo 

do pesquisador e o do nativo no qual objetivamos conhecer. Por último, o ato de escrever, produto final da 

pesquisa. A investigação empírica se constitui de duas etapas distintas, OLIVEIRA resgata o que Geertz chama 

de being there (“estando lá”) vivenciado pelo pesquisador no campo e o being here (“estando aqui”), a situação 

posterior a pesquisa de campo na qual seria trabalhar “estando aqui” em seu gabinete urbano. Para Oliveira, 

portanto, o olhar e o ouvir fazem parte da primeira etapa, enquanto que o escrever pertence a segunda etapa do 

trabalho (OLIVEIRA, 2000). 
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O CAMPO 

 

Após a conclusão de minha graduação em 2010 a pesquisa com as bordadeiras 

também chegou ao fim. Embora eu não estivesse fazendo pesquisa de campo, procurava ficar 

atenta aos acontecimentos com as bordadeiras, no contexto caicoense. Frequentemente, viajo 

para o município, pois tenho familiares que por lá residem. Com essas viagens procurei 

manter contato com alguns informantes que foram e continuam sendo importantes para minha 

pesquisa. Também tinha como objetivo retomar a pesquisa com meu ingresso no mestrado, o 

que veio a acontecer no ano de 2011. 

O primeiro ano no programa de pós-graduação inviabiliza, de certa forma, a pesquisa 

de campo, uma vez que os compromissos com disciplinas teóricas e estágios de iniciação à 

docência na universidade demanda grande dispêndio de tempo. Desse modo, só em 2012, foi 

possível fazer pesquisa de campo e dedicar-me a isso.  

Entre os meses de abril a julho de 2012 fiz pesquisa de campo entre as bordadeiras. 

Inicialmente procurei pelos meus principais informantes, Iracema Batista
7
 e Arlete Silva, que 

já haviam dado apoio durante outro momento da pesquisa, a monografia
8
. Novamente, elas 

contribuíram significantemente para o desenvolvimento da minha pesquisa, sobretudo por 

familiarizar-me acerca da nova questão que estava em pauta: o Selo de Indicação Geográfica, 

mais à frente retomarei esse ponto.  

Inicialmente não tinha certeza do que estava procurando, uma vez que não tinha 

delimitado o problema central da minha pesquisa, motivo pelo qual me conduziu a considerar 

todas as possibilidades do campo empírico. Nesse momento tudo servia como dado para 

minha pesquisa: novos e velhos interlocutores, as visitas as instituições e as feiras de 

artesanato.  

Nesse primeiro momento de retorno ao campo de pesquisa, visitei inicialmente as 

instituições: a Cooperativa de Produção Artesanal do Seridó Ltda/COASE, a Cooperativa das 

Bordadeiras e Artesãos do Seridó/COBARTS, o Comitê Regional das Associações e 

                                                 
7
 Iracema é uma respeitada bordadeira caicoense de 62 anos e há mais de 50 anos que é bordadeira. Sua trajetória 

é marcada por uma infância pobre na zona rural e de uma ascensão graças ao aprendizado da prática do bordado 

onde foi morar na cidade sustentando a família composta por quatorze pessoas. Posteriormente, ensinou as suas 

nove irmãs a bordar. Atualmente é microempresária e comercializa seus bordados em uma loja localizada no 

centro de Caicó.  
8
 Arlete é reconhecida no município pela militância à favor da prática dos bordados e de angariar recursos para 

as instituições que representa, o Comitê Regional das Associações e Cooperativas do Seridó – CRACAS e a 

Cooperativa das Bordadeiras e Artesãos do Seridó – COBARTS; também é organizadora, há trinta anos, da 

maior feira de artesanato da região do Seridó: Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó – FAMUSE, 

realizada no mês de julho durante os festejos da padroeira do município: Festa de Sant’Ana.  
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Cooperativas do Seridó/CRACAS e a Escola Profissional Júlia Medeiros. Tinha como 

objetivo reencontrar os representantes e os funcionários dessas instituições, bem como, 

estabelecer contatos com as bordadeiras que apareciam para adquirir matéria-prima para 

confecção dos bordados. Não sei precisar ao certo o número de vezes em que fui para a 

lojinha da COBARTS e da COASE, nesses três meses de pesquisa (abril à julho, conforme 

falei anteriormente). 

Ter contato com as representantes e funcionárias dessas instituições possibilitou-me 

ter acesso a muitas informações acerca do funcionamento, da organização e dos problemas 

enfrentados por elas, bem como, facilitar o contato com as bordadeiras. O contato direto com 

as instituições foi um ponto importante para minha pesquisa, pois a partir dele, tive acesso a 

outras bordadeiras e informantes.  

Passei muitas tardes nas instituições, em especial, nas duas cooperativas de bordados 

do município, na COASE e na COBARTS
9
, conversando com as funcionárias dos dois locais. 

Normalmente, no início da tarde, por volta das quatorze horas, horário em que as cooperativas 

abriam na parte da tarde eu saia do bairro Boa Passagem e dirigia-me às instituições, no 

centro da cidade.  

Na Cooperativa das Bordadeiras e Artesãos do Seridó/COBARTS trabalhava uma 

jovem chamada Gabriela, solteira, 27 anos, não era bordadeira e, durante seu expediente de 

trabalho tentava “estudar para passar em um concurso público” assim respondera-me certa 

vez quando percebi livros e apostilas empilhadas sobre a mesa em que ficava. Conheço 

Gabriela desde o tempo do Ensino Médio
10

, quando estudávamos juntas, coincidência que 

resultava em muitas conversas saudosas, principalmente, se ainda mantínhamos contato com 

colegas daquela época. Nesses momentos também procurava inteirar-me sobre o 

funcionamento da loja, a movimentação, as bordadeiras e até cheguei a ajudar Gabriela a 

realizar uma (única) venda. Normalmente, a movimentação nas lojas era lentíssima, às vezes, 

em uma tarde inteira (das 14hs às 17hs) aparecia um ou outro cliente, contando com as 

próprias bordadeiras que iam comprar as matérias-primas encomendadas. Isso me deixava 

frustrada e insatisfeita e não compreendia o ritmo da loja, uma vez que tomava como base 

meu próprio ritmo, sobretudo a pressa em minha “coleta de dados”. 

A Cooperativa de Produção Artesanal do Seridó Ltda/COASE era vizinha da 

COBARTS, então, era comum dividir o tempo entre as duas. A COASE mantém a mesma 

                                                 
9
 As duas cooperativas são vizinhas e estão localizadas na Av. Seridó, local de bastante movimentação no centro 

de Caicó. 
10

 Cursei o Ensino Médio nos anos de 2001, 2002 e 2003, no Centro Educacional José Augusto, em Caicó – RN.  
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funcionária há dez anos, Roberta, solteira, não borda e atualmente é estudante do curso de 

Serviço Social em uma faculdade privada na cidade. Conversávamos além dos assuntos 

relacionados à cooperativa, aspirações profissionais, principalmente, o desejo que Roberta 

nutre em se formar em sua área. Roberta, gentilmente, cedeu alguns exemplares de livros 

acerca do cooperativismo que a COASE dispunha para eu “entender melhor como funciona 

uma cooperativa”, falou.  

Nas duas cooperativas, normalmente, conversávamos não apenas assuntos 

vinculados à instituição, mas sobre assuntos variados, no qual alguém (funcionárias e 

bordadeiras – na condição de clientes) sempre deixava escapar alguma informação 

despretensiosa acerca das bordadeiras, mas que para mim era de extrema relevância: uma 

fofoca sobre outra bordadeira, quem levou bordado mal feito para vender na feira, bordadeira 

que borda ruim, bordadeira que borda bem, de certo modo, essas conversas em tom de fofoca 

acabavam revelando algo delas mesmas, tomando como pressuposto a linguagem não apenas 

como instrumento de comunicação, mas constitutiva de relações sociais (ZALUAR, 1994).  

Dificilmente encontrava com as representantes das cooperativas, exceto quando 

ligava com antecedência e marcava algum encontro, na própria cooperativa. A COASE tem 

como representante Gercineide, no entanto, a funcionária Roberta executa a maior parte das 

atividades burocráticas da cooperativa, motivo pelo qual sempre procurava Roberta para 

esclarecimentos acerca da instituição. Com relação à COBARTS, tem como representantes 

Iracema e Arlete, já mencionadas.  

Foi importante frequentar as cooperativas, pois pude conversar, embora 

informalmente, com bordadeiras que, em outras circunstâncias, não teria tido oportunidade de 

conhecer. Também pude observar a movimentação das bordadeiras que iam constantemente 

às cooperativas ora para fazer e pegar encomendas de matéria-prima (linhas, tecidos e toalhas) 

ora para deixar peças prontas na loja. Não abordei diretamente essas bordadeiras 

apresentando-me como pesquisadora, mas, inicialmente, quis apenas observar aquela rotina. 

Normalmente, as bordadeiras iam com bastante pressa fazer as compras, motivo pelo qual, 

não dava tempo conceder entrevistas, portanto, justifica-se as conversas informais, anotadas, 

até onde minha memória permite, no diário de campo.  

As outras instituições visitadas foram o Comitê Regional das Associações e 

Cooperativas do Seridó – CRACAS que engloba outras instituições (associações e 

cooperativas) localizadas em municípios do Seridó norte-riograndense, a Escola Profissional 

Júlia Medeiros e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte 

– SEBRAE. 
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No CRACAS conversei com a representante Arlete Silva e algumas pessoas que 

fazem parte do quadro administrativo do local no qual pude compreender o funcionamento do 

local. Diferentemente das cooperativas, não permaneci muito tempo no CRACAS, o primeiro 

fator foi com relação ao excesso de atribuições da presidente Arlete que, dificilmente, estava 

disponível para receber-me e muitas vezes não era simpática com minha presença. Desse 

modo, procurei ser o mais breve possível, embora, meus muitos questionamentos e perguntas 

demonstrassem o contrário. Conforme cita Roselin Buffon, “o fato de estar pesquisando um 

objeto ‘próximo’ não anulava a necessidade da conquista dos informantes e da criação de um 

envolvimento que, embora breve, propiciasse o fluir das informações” (BUFFON, 1992). 

Nesses termos, tive que encarar esse desafio para aproximar-me de Arlete e, conquistá-la para 

só então, ir além do “discurso pronto” comum aos representantes das instituições.  

Para diminuir a distância entre Arlete e eu, comecei a frequentar o CRACAS no 

horário em que ela estava mais atarefada, geralmente, pela manhã. Sempre oferecia ajuda em 

alguma tarefa o que Arlete nunca recusava, quando percebi que as tarefas estavam 

acumuladas para aquela semana, início de janeiro, ofereci-me para ir ajudá-la durante o 

restante da semana, o que foi aceito de muito bom grado. Essa semana foi bastante produtiva, 

além de ter executado algumas tarefas burocráticas como a preparação de ofícios e projetos 

também pude acompanhar Arlete em ação em seu ambiente de trabalho
11

. Com o passar dos 

dias percebi uma Arlete mais à vontade com minha presença, falava sobre as dificuldades em 

presidir um comitê com tantos problemas financeiros, queixava-se do “povo que não 

reconhecia seu trabalho na instituição”, reclamava dos membros inadimplentes e também 

dedicava muito tempo de nossas conversas em falar dos problemas pessoais que lhe “tiravam 

o sono”. E foi nessa relação de troca que me aproximei de Arlete. 

Ainda referente às instituições estudadas fiz algumas visitas, um número de três, a 

Escola Profissional Júlia Medeiros, situada no bairro Paraíba, distante do centro da cidade e 

das outras instituições. Em um espaço cedido pela prefeitura, são oferecidos cursos gratuitos a 

população. Na escola profissional também conheci alguns interlocutores, que mais à frente 

serão apresentados. A escola não tem o perfil burocrático do CRACAS, a relação entre 

professoras e alunas é bastante amigável, tanto na sala onde acontecem as aulas quanto na 

cozinha, no momento do cafezinho, onde pude acompanhá-las.   

Visitei também o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do 

Norte – SEBRAE – por se tratar de uma instituição que se destaca no contexto dos bordados 

                                                 
11

 Eu e Arlete ficávamos em uma sala, na sede do CRACAS: ela ficava em sua mesa e eu ficava ao lado em uma 

pequena escrivaninha com um computador e um telefone.  
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de Caicó uma vez que investe no setor artesanal do município através do 

microempeendedorismo. Observei que, tanto as cooperativas e o comitê são vinculados a ele, 

bem como algumas bordadeiras que são microempresárias. Conversei com o responsável do 

setor de artesanato, Pedro Medeiros, do escritório regional de Caicó que me explicou 

cuidadosamente as parcerias realizadas entre o SEBRAE e as bordadeiras a fim de orientá-las 

sobre o microempeendedorismo e de como este segmento é promissor tanto para a artesã 

como também para a economia do município. Tive acesso a materiais impressos voltado ao 

microempeendedorismo e ações no setor artesanal realizadas no Rio Grande do Norte.  

Em todas as instituições que visitei fui bem recebida. Um ponto positivo que ajudou 

a legitimar minha pesquisa foi o fato de que, quando eu ia a essas instituições, levava comigo 

e apresentava meu trabalho de monografia impresso acerca da prática dos bordados. De certo 

modo, percebi que após mostrá-lo fui vista com mais credibilidade. Mostrei o trabalho para 

algumas bordadeiras que olharam com aprovação e, outras, com olhos ávidos por algum 

deslize de minha parte. Duas bordadeiras Gercineide e Dona Terezinha, sugeriram algumas 

correções no trabalho (dados incorretos acerca da COASE), o que acatei com humildade. Para 

mim foi interessante, pois pude discutir alguns pontos da pesquisa com as próprias 

bordadeiras.  

Percebi que os momentos de diálogo acerca da minha pesquisa com meus 

interlocutores também eram extremamente ricos. A partir dessa primeira experiência com o 

trabalho monográfico pude direcionar minha pesquisa, buscando discutir junto com meus 

informantes alguns aspectos que estava tratando em meu estudo
12

. Esses aspectos dialógicos 

configuraram na prática da seguinte maneira: gravava as entrevistas e retornava em outro 

momento para que pudéssemos ouvir juntas, normalmente, ao ouvir a entrevista a bordadeira 

acabava fazendo interferência e trazendo mais dados. Também destacava alguns pontos com a 

finalidade de provocar a discussão. Essa estratégia funcionou com duas bordadeiras: Dona 

Terezinha e Rosário.  Esses momentos de diálogo sobre minha pesquisa também foram 

discutidos informalmente com outros interlocutores, entre eles: Iracema, Arlete, Edna, Dona 

Rosilda, entre outras. A reunião que participei com as bordadeiras e representantes do 

                                                 
12

 De forma bastante didática Michael Angrosino (2009) caracteriza o método etnográfico, sobretudo, pela 

pesquisa de campo. Outros aspectos que o autor destaca se refere: é dialógico uma vez que as interpretações e 

conclusões podem ser discutidas com os informantes; é indutivo uma vez que o acúmulo de informações 

possibilitará a construção dos modelos gerais da sociedade estudada; a interação com o objeto durante tempo 

relativamente longo; é multifatorial uma vez que é conduzido pelo uso de várias técnicas de pesquisa; e por fim, 

é personalizado e interativo uma vez que o pesquisador se encontra face a face com seus interlocutores. 
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SEBRAE, conforme será descrita no capítulo três, foi outro momento em que pude discutir 

sobre o Selo de Indicação Geográfica, aspecto que ganhou destaque nessa pesquisa.  

A abordagem hermenêutica de cunho interpretativo colabora para a proposta da 

pesquisa, principalmente, no sentido de ouvir os sujeitos e procurar interpretar o significado 

que as instituições, ações, costumes têm para seus “proprietários” (GEERTZ, 1997). Para a 

antropologia simbólica de Geertz na qual tem como preocupação analítica o significado, se 

faz necessário sua compreensão, partindo da noção de cultura como uma “teia de 

significados” em que devemos considerar o costume não de forma isolada, mas fazendo parte 

de um tipo de estrutura que abrange toda a vida social. Aqui, a cultura é tida como um sistema 

simbólico, uma vez que, o comportamento é uma ação simbólica.  

Para o texto que dará início proponho ver a cultura como a própria condição de 

existência dos seres humanos, produto das ações por um processo contínuo, através do qual os 

indivíduos dão sentido e significado à suas ações (GEERTZ, 1983). A cultura é um processo 

dinâmico e de relações simbólicas que os homens tecem o tempo todo. Nós, pesquisadores, 

temos a missão de interpretar as “teias de significados” que essas culturas constroem.  

Devemos observar o significado que as bordadeiras estão atribuindo à sua prática 

dentro de um determinado contexto cultural. A cultura é vista por Geertz como um texto, uma 

vez que inscreve o que foi dito, no sentido de fixar uma interpretação, em suas palavras, “os 

textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na verdade, de segunda e terceira 

mão, pois só o nativo faz interpretação de primeira mão, é a sua cultura” (GEERTZ, 1973). A 

análise cultural nunca é completa, quanto mais profunda, mais se torna incompleta.   

Ao longo do processo de constituição do pensamento antropológico, o surgimento de 

conceitos e teorias foi necessário para buscar explicações para o comportamento do homem. 

A análise cultural tornou-se crescentemente relacional e plural. Para ilustrar o cenário 

contemporâneo acerca da análise cultural Michael Fischer propõe definir a cultura como: 

 

Cultura é aquele todo relacional, complexo, cujas partes não podem ser 

modificadas sem afetar as outras partes, mediado por formas simbólicas 

potentes e poderosas, cujas multiplicidades e cujo caráter performativamente 

negociado são transformados por posições alternativas, formas 

organizacionais e o alavancamento de sistemas simbólicos, assim como 

pelas novas e emergentes tecnociências, meios de comunicação e relações 

biotécnicas (FISCHER, 2011, p. 19). 

 

 

Fischer procura responder a questão do lugar da antropologia no mundo 

contemporâneo, uma vez que as relações entre indivíduos e sociedade ganham, 
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gradativamente, uma escala global. A cultura, tanto é universalmente humana quanto 

particular e local, é onde o significado é tecido e renovado frequentemente para além do 

controle da consciência dos indivíduos (FISCHER, 2011). É através desse significado tecido 

em um contexto cultural específico da produção artesanal das bordadeiras caicoenses que 

procurarei compreender suas práticas e os discursos que estão emergindo em torno dela. 

Posso dizer ainda que algo que facilitou minha pesquisa nesse momento foi o fato de 

já tê-la iniciado há alguns anos, de modo que alguns caminhos por onde segui, contato com as 

instituições, por exemplo, não me pareceram tão incertos. Os dados da pesquisa de campo 

realizada em 2009 que possuo é um rico material no qual posso recorrer e comparar com os 

novos dados que obtive nesse momento da pesquisa. Desse modo, posso observar quais 

questões permaneceram e quais as novas questões emergem nesse novo contexto.  

A pesquisa foi marcada por conversas informais e/ou entrevistas semiestruturadas, 

onde a intenção era ouvir e identificar o que bordadeiras e representantes das instituições 

estavam falando sobre eles mesmos.  Concomitantemente à pesquisa de campo, busquei 

teorias e assuntos relacionados ao tema abordado, “lentes de aumento” que pudessem 

aumentar e destacar aspectos do campo pesquisado. Myrian Sepúlveda afirma que “as 

abordagens teóricas são como lentes de aumento, que nos ajudam a ver e compreender melhor 

certos aspectos da realidade. As lentes podem ser escolhidas de acordo com o interesse do 

pesquisador e à medida que são usadas deixam marcas no objeto observado” (SANTOS, 

2003, p. 13).  

Quanto às técnicas de investigação, os recursos utilizados na pesquisa de campo 

foram o uso do gravador em algumas entrevistas e a máquina fotográfica. Muitas pessoas se 

recusaram a gravar entrevistas e usaram a justificativa de terem vergonha e não saberem se 

expressar, de modo que tive que contar com a minha memória para recordar suas falas. 

Assim, foi de suma importância a escrita de um diário de campo para registrar as conversas e 

os fatos ocorridos no dia, bem como, minhas reflexões pessoais acerca do observado. Alguns 

interlocutores não autorizaram o uso dos seus nomes verdadeiras, desse modo, em alguns 

trechos de conversas transcritas nesse estudo optei pelo uso de nomes fictícios atribuídos por 

mim. Quanto às fotografias percebi o inverso, as bordadeiras não veem problema em serem 

fotografadas, principalmente, se seus bordados também aparecem na imagem.  

Durante a pesquisa de campo tive problemas técnicos com meu gravador, que veio a 

quebrar e que resultou na perda de muitas entrevistas, pois não havia transferido os arquivos 

para o computador. Fiquei angustiada e com a sensação de tempo e trabalho perdidos. 

Algumas entrevistas foram difíceis de conseguir, geralmente, em virtude da agenda cheia de 
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algumas pessoas, muitas delas, tendo sido marcadas com muitos dias de antecedência. 

Algumas das entrevistas consegui realizá-las novamente, outras, porém, ainda não foi 

possível, de maneira que tive de recorrer aos escritos do meu diário de campo. A pesquisa 

conta com um número de vinte e duas entrevistas semiestruturadas0 e diversas anotações e 

trechos de falas que tomei nota e constam no diário de campo. Esses instrumentos de pesquisa 

contribuíram para o levantamento dos dados que deram aporte para as reflexões surgidas 

nessa pesquisa.  

Embora tenha tido contato com muitas bordadeiras nas cooperativas, no CRACAS e 

na Escola Profissional Júlia Medeiros, poucas foram as bordadeiras que convivi por um tempo 

mais prolongado, dentre elas, Dona Terezinha, Gercineide, Maria do Céu, Iracema e Rosário e 

também pude desfrutar da gentileza e da receptividade com que abriram as portas de seus 

lares para mim. O cafezinho da tarde na casa de Dona Terezinha enquanto ela ouvia sua 

entrevista e ria de si mesmo ou então o almoço em família compartilhado comigo; a volta ao 

passado nas lembranças de Rosário regados pelos licores artesanais que seu esposo produz; as 

estórias que ouvia no cômodo da sala, na casa de Maria Do Céu enquanto bordava 

ligeiramente em sua máquina industrial ou o peixe frito com cuscuz compartilhado por 

Iracema. São lembranças agradáveis e que acabam servindo de dados qualitativos, pois mostra 

um pouco do modo como essas pessoas vivem e se relacionam. 

Essas visitas foram sendo feitas na medida em que a pesquisa ia sendo desenvolvida, 

normalmente, a convite das próprias bordadeiras. Não obstante, provoquei o convite em 

alguns momentos, como no caso de Dona Teresinha e Rosário, mas com o tempo, o convite 

era feito de forma espontânea pelas bordadeiras. Não existia uma forma ou conteúdo pronto 

para os encontros.  

A prática dos bordados permite que façamos leituras sobre a vida social: o modo 

como a atividade era, inicialmente, desenvolvida dentro do âmbito familiar e doméstico até, 

atualmente, chegar a uma relação de mercado e sua forma de organização de trabalho a partir 

da comercialização do bordado. Outros aspectos também se destacam no contexto atual 

voltado para o mercado: noções como as de tradição, identidade e autenticidade estão sendo 

construídas a partir do significado que essas bordadeiras estão atribuindo ao seu bordado, ao 

seu trabalho e, sobretudo a sua cultura.   

O aprendizado da prática dos bordados se dá dentro da esfera doméstica, dentro da 

casa, e seu ensinamento é transmitido, muitas vezes, de mãe para filha. É comum, segundo as 

pessoas ouvidas, aprender a bordar com familiares, vizinhas e amigos próximos, sem que para 
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isso seja pago alguma quantia. A prática dos bordados acontece entre as mulheres e para as 

mulheres
13

.  

Esse aprendizado é marcado por seu caráter tradicional uma vez que a prática dos 

bordados vem sendo desenvolvida ao longo de muitas gerações. O discurso do bordado 

enquanto elemento tradicional da cultura local é constantemente repetido nas falas das 

bordadeiras. É interessante para nosso entendimento problematizar o termo “tradição” e 

entender seu significado dentro do contexto dos bordados e também dentro do arcabouço 

teórico, por isso, voltaremos ao tema no desenvolvimento desse estudo.  

O bordado saiu do círculo familiar e ganhou destaque no âmbito comercial, 

resultando em geração de renda para o município. Percebi com as bordadeiras entrevistadas 

que algumas delas veem seu ofício como importante meio gerador de renda individual e 

familiar. A renda advinda do bordado muitas vezes é usada para pagar as despesas da família 

e da casa: gastos com alimentação, vestuário, escola, contas de água e luz ou a aquisição de 

outros bens materiais, como por exemplo, a aquisição da casa própria, como foi o caso de 

Iracema.  

O bordado, no contexto atual, é fortemente voltado para seu caráter comercial e 

dessa relação estabelecida entre produção artesanal e consumo, alguns aspectos chamaram-me 

a atenção. Pretendo tratar o consumo dos bordados dentro de uma lógica cultural na qual as 

noções de identidade e cultura vêm agregadas ao produto, portanto, dentro das reflexões do 

que se entende por comodificação da cultura (COMAROFF, 2009). 

A reivindicação de um selo de autenticidade para os bordados é um aspecto bastante 

discutido no contexto atual em Caicó, motivo pelo qual despertou meu interesse, 

principalmente, ao buscar compreender essa reivindicação por uma identidade que o grupo 

julga como intrínseca ao objeto.  

O selo de indicação geográfica revela aos consumidores a autenticidade de um 

bordado, o bordado legitimamente caicoense. Para observar como acontecem as relações entre 

bordadeiras e consumidores, pensadas dentro dos aspectos da comodificação da cultura, 

observei três feiras do segmento artesanal: Feira de Artesanato dos Municípios de 

Caicó/FAMUSE realizada no mês de julho em Caicó, Muiltifeira Brasil Mostra Brasil e Feira 

Internacional de Artesanato/FIART, essas duas últimas realizadas em Natal.  

Essa novidade em meu campo de pesquisa me fez acompanhar mais de perto os 

desdobramentos desse processo de instituição de um Selo de Indicação Geográfica (IG): 

                                                 
13

 Durante a pesquisa não conheci nenhum homem que bordava.  
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acompanhei duas reuniões promovidas pelo CRACAS e SEBRAE, algumas discussões com 

as bordadeiras e comecei a inserir esse tema da IG em conversas informais e entrevistas que 

tive com meus interlocutores.  

Para melhor organização das discussões levantadas nesse estudo, o presente trabalho 

foi organizado em três capítulos. O primeiro capítulo tratará da trajetória percorrida pelas 

bordadeiras recuperando a história dos bordados no município e o modo como essa atividade 

passou de uma prática de caráter estritamente familiar até, nos dias atuais, uma atividade 

geradora de renda. O segundo capítulo é dedicado às mediações e aos mercados envolvidos 

no processo de comercialização dos bordados. Mostrarei como é feita essa comercialização e 

os atores sociais que estão envolvidos nesse processo que vai desde a bordadeira, aos 

intermediários e, por fim, ao consumidor. Também serão identificadas as instituições 

mediadoras que estão inseridas nesse processo bem como a divulgação e comercialização dos 

bordados através de feiras vinculadas ao setor artesanal. Por fim, o terceiro capítulo, tratará do 

bordado enquanto “propriedade”, inserido em um processo de comodificação em que os 

bordados passam a ser “marcas identitárias” das bordadeiras e da cultura caicoense. Através 

do processo de instituição do selo de Indicação Geográfica é possível pensar a questão da 

autenticidade e identidade sendo reivindicadas pelos atores sociais.  
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CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA DE CAMPO: CAICÓ – “A TERRA DOS 

BORDADOS” 

 

O município de Caicó tem uma população de aproximadamente 62 mil habitantes e 

está localizado à 269 Km de distância da capital Natal, no Rio Grande do Norte – RN 

(IDEMA, 2009; IBGE, 2013). De acordo com o historiador Câmara Cascudo (1955), a 

povoação da cidade começou na Fazenda Penedo, em 1735. Foi elevada à condição de vila 

em 1787, sob o nome de Vila do Príncipe. Em 1788 chamava-se Povoado do Seridó e, 

posteriormente, foi elevada a condição de cidade, recebendo os nomes de Cidade do Príncipe 

(1868), Cidade do Seridó (1890) e, por fim, Cidade do Caicó (1890). Seu nome definitivo, 

Caicó, originou-se do grupo indígena Cariri que habitava a região. 

 

Figura 1: Mapa de localização do município de Caicó/RN 

 

Fonte: Elaborado por Maria Rosângela Gomes – Geógrafa/UFRN. 

 

Em seus aspectos econômicos, historicamente, o desenvolvimento da região esteve 

ligado às atividades da agropecuária e do algodão que afetadas pelas diversas crises 

econômicas, especificamente a de 1980, fizeram ruir os pilares da economia regional. 

(ARAÚJO, 2005)  
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Pode-se afirmar que o Seridó
14

 norte-riograndense, vive hoje um processo de 

reestruturação das diversas atividades econômicas, como: a agroindústria, a cerâmica, o 

artesanato e, especialmente, o turismo que, nos últimos anos, tem investido nos aspectos 

culturais e religiosos. 

Na dimensão econômica, percebemos em seu atual contexto a presença de uma 

desestruturação presente em sua base, tendo na economia uma vulnerabilidade originada das 

condições climáticas; a marcante presença do desemprego, do subemprego e da sub-

remuneração da força de trabalho. Por outro lado, a disponibilidade dos recursos e das 

oportunidades econômicas existentes, assim como a modernização e introdução de novos 

processos produtivos por parte dos produtores, a disposição da população no aproveitamento 

das potencialidades existentes nos municípios (pequeno comércio, por exemplo) faz com que, 

atualmente, sustentem uma grande parte da economia da região do Seridó. 

A participação da produção econômica do Seridó, em 2000, estimou-se cerca de 8% 

do PIB total do Estado, e até 2010, irá atingir 9%, segundo o Plano de Desenvolvimento 

Sustentável da Região do Seridó (2000). 

O que também tem contribuído com o crescimento do ponto de vista econômico do 

município se referem às atividades ligadas ao artesanato, sobretudo, a produção dos bordados. 

Caicó é conhecida como a “terra dos bordados”, por essa atividade está vinculada a história de 

vida de muitas mulheres e por está inserida em um contexto mais amplo da cultura local.  

Nos próximos capítulos veremos como o bordado pode nos indicar possíveis 

interpretações sobre a dinâmica da vida social tanto ao que se refere ao início da prática que 

girava em torno da família quanto em seu caráter comercial e suas implicações que com o 

tempo foi se caracterizando. 

 

 

                                                 
 
14

 A região do Seridó é composta por dezessete municípios: Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais 

Novos, Equador, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São 

Fernando, São José do Sabugi, São José do Seridó, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas.  
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1 COMO A PRÁTICA DOS BORDADOS SE TORNOU “BORDADOS DE CAICÓ” 

 

1.1 BORDADEIRAS CAICOENSES: UMA BREVE HISTÓRIA DA PRÁTICA DOS 

BORDADOS 

 

Segundo relatos a prática do bordado teria chegado à região do Seridó, 

principalmente, na cidade de Caicó, por meio das esposas dos colonizadores portugueses que 

foram ali se fixando no final do século XVIII e início do século XIX (BATISTA, 1988). Esse 

bordado foi trazido, segundo consta nas fontes históricas, da Ilha da Madeira, em Portugal
15

. 

Daí em diante, o bordado foi sendo desenvolvido e transmitido para outras mulheres na 

cidade. 

Tal prática foi difundida, inicialmente, entre as mulheres pertencentes às camadas 

sociais que tinham um poder aquisitivo maior, visto que a matéria-prima era de difícil acesso, 

tanto com relação ao local de venda quanto ao seu preço, uma vez que era considerada “cara” 

e nem todas as pessoas podiam comprar os tecidos e as linhas apropriadas. Inicialmente, as 

linhas eram trazidas da Ilha da Madeira, com certo tempo, esse material já podia ser adquirido 

na cidade de Recife, em Pernambuco. Posteriormente, com a procura por linha de qualidade 

para dar um bom efeito nos bordados, iniciou-se a comercialização da linha na cidade de 

Caicó. A bordadeira Iracema Batista lembra o modo como era adquirido o material usado na 

feitura do bordado, principalmente, as linhas: 

 

Todo o material era trazido da Ilha da Madeira: a linha, que era uma linha 

sedosa, conhecida como a “linha da Ilha da Madeira”, daí as bordadeiras 

foram fazendo esse trabalho, foram ficando conhecidas, foi quando 

começaram nossas relações político-econômicas com Recife e elas 

começaram a adquirir esse material para substituir os que vinham da Europa. 

Iracema (Informação Verbal)  

 

 

Embora não tenha dados científicos que afirmem de fato que os bordados sejam 

oriundos da Ilha da Madeira essa, pelo menos, é a versão popularmente conhecida pelas 

pessoas no contexto da cidade.  

                                                 
15

 A Ilha da Madeira localiza-se no Oceano Atlântico e pertence ao arquipélago da Região Autônoma da Madeira 

no país de Portugal, sendo sua capital a cidade de Funchal. A sua economia, gira em torno do turismo como, por 

exemplo, os artesanatos (bordados, vimes,etc.), flores e frutos tropicais e, também, o vinho Madeira (RIBEIRO, 

1985). 
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O bordado é uma prática artesanal intensamente desenvolvida no município de Caicó 

e com o tempo essa prática vem sendo, gradativamente, expandida (BATISTA, 1988). 

Centenas de mulheres bordam e retiram do mesmo, o sustento de sua casa e de sua família. 

Essas mulheres se percebem e se identificam de diversas maneiras, são representações de si 

mesmas que, em contextos distintos se veem como produtoras de arte, empreendedoras, 

microempresárias e, sobretudo, bordadeiras. O bordado faz parte, antes de tudo, da história e 

da cultura do local e carrega consigo elementos atemporais. 

O bordado não acaba em si mesmo, no processo final de sua fabricação. Está ligado a 

ele uma imensidão de elementos que vai desde a construção de uma identidade cultural local 

ao resgate histórico do modo de vida das bordadeiras. Indo desde uma rede de narrativas 

distintas e tão singulares entre si a uma atividade lucrativa e geradora de renda individual e 

que, acaba sendo refletida na economia local. 

Do ponto de vista econômico, o bordado pode ser visto como fonte de renda para 

algumas famílias e que move o comércio informal local. Muitas pessoas, talvez por não ter 

obtido emprego em outros setores, veem na prática do bordado uma oportunidade de geração 

de renda. Isso foi percebido em praticamente todas as falas das bordadeiras nas quais tive 

contato. Usaremos, a seguir, alguns trechos das entrevistas que foram realizadas com as 

bordadeiras que afirmaram ter iniciado bordar diante da falta de emprego: “Eu comecei a 

bordar porque eu não tinha estudo, não tinha emprego” (Livanúsia Freitas, 51 anos, 

bordadeira há 33 anos). Etelvina Maria (55 anos, bordadeira há 28 anos) disse que começou a 

bordar porque “em primeiro lugar, eu não tinha emprego”. O mesmo discurso da falta de 

emprego também se percebe na fala de Rita Gomes (57 anos, bordadeira há 28 anos): “Eu 

comecei a bordar porque eu não tinha uma renda, a renda era essa do bordado. Não tinha 

outra coisa.” E ainda, a bordadeira Daguia (37 anos, bordadeira há 21 anos) disse bem 

categórica quando interrogada do porquê de iniciar a bordar: “Foi porque eu estava sem 

emprego”.  

Além do fato das bordadeiras acima citadas terem afirmado que iniciaram a prática 

do bordado em decorrência da falta de emprego, o que essas bordadeiras têm em comum é 

que começaram a bordar, aproximadamente, na mesma época.  

Conversamos com a estudante do curso de Pedagogia, a jovem Nariele Pereira (24 

anos, bordadeira há 8 anos), questionada sobre o porquê de ter se interessado pelos bordados, 

ela responde: “Porque Caicó não dá muito emprego, então a área que abrange mais emprego é 

o bordado, toda casa em Caicó praticamente, tem uma máquina”. Percebemos que a 

justificativa da falta de emprego em Caicó ainda é um dos motivos que leva muitas pessoas a 
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começarem a bordar. Conversando informalmente com outras bordadeiras mais jovens, 

ouvimos esse mesmo discurso. Algumas acrescentaram que iniciaram a bordar pela 

flexibilidade nos horários de trabalho e pela comodidade em desenvolver a atividade em casa.  

No que diz respeito ao âmbito cultural, o bordado pode ser visto como um emblema 

identitário da cidade uma vez que carregaria consigo elementos da cultura local. Com a 

prática dos bordados pode ser recuperada a história das mulheres que exerciam essa atividade, 

seja no contexto familiar, como outrora era destacado, seja no contexto comercial em que o 

bordado foi se caracterizando com o passar dos anos
16

. Bordadeiras e representantes de 

instituições estariam acionando certos elementos, como a história dos bordados ligada a 

cultura de Caicó, para construir discursos relacionados a uma afirmação identitária e a 

preservação da memória.  

Em qualquer lugar da cidade que se perguntar por uma bordadeira ou onde vendem 

bordados, sempre haverá alguém que saberá informar, uma vez que o número de bordadeiras 

é bastante significativo. Retomando as palavras da jovem bordadeira Nariele, “toda casa em 

Caicó, praticamente, tem uma máquina”. E onde tem uma máquina, tem uma bordadeira.  

O bordado também está ligado a uma noção de pertencimento ao município, de 

identidade. Quando o produto é levado para ser comercializado em outros locais, seja a nível 

nacional ou internacional, ele aparece com o título de “bordados de Caicó”, como sinônimo 

de qualidade e envolto por valores culturais relativos ao seu local de origem, constantemente 

reafirmada pelas bordadeiras. Com relação à noção da autenticidade do bordado, retomaremos 

mais à frente. 

Podemos pensar na trajetória de bordadeiras com suas histórias particulares e não das 

bordadeiras como um sujeito coletivo com uma história homogênea na cultura local. No 

contexto histórico do desenvolvimento da atividade no município são percebidas algumas 

características que são evidenciadas, principalmente, como atividade que permeia o âmbito 

familiar, e dentro desse aspecto, suas particularidades nas quais existiam bordadeiras que 

bordavam seu próprio enxoval, aquelas que bordavam com a finalidade de ornamentação do 

lar, aquelas que terceirizavam o serviço, outras que aprendiam com seus parentes e as que 

aprendiam em escolas profissionalizantes (década de 1970) e moças que aprendiam a prática 

para serem reconhecidas como “prendadas”.  

                                                 
16

 Muito dos dados históricos citados nessa pesquisa foram baseados no trabalho de especialização de autoria de 

Iracema Nogueira Batista: bordadeira, restauradora e geógrafa. Ver: BATISTA, Iracema Nogueira. O bordado 

artesanal de Caicó: as relações de produção.  Monografia (Especialização em Geografia) – Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 1988. 
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No início, o bordado era usado como objeto de ornamentação do lar, produzido para 

presentear a família. Passado de geração para geração, o bordado era ensinado às mulheres 

com a finalidade de, além de saber desenvolver uma arte em si, preparar a mulher para 

produzir o enxoval de seu casamento e, também tinha a questão da valorização da mulher, 

pois esta seria bem vista perante a sociedade caso fosse considerada “prendada”. 

Iracema Batista relembra um pouco esse contexto inicial da prática dos bordados e 

como acabou se tornando um dos símbolos do município de Caicó:  

 

Inicialmente, elas bordavam para ornamentar o lar e depois para família.  

Começaram a incentivar esse trabalho para as filhas. Naquela época, para 

uma jovem arranjar um casamento ela tinha que ter uma prenda, tinha que 

serem prendadas: costurar e bordar. No início, o bordado era só de cunho 

familiar. Inclusive, nós temos aqui bordadeiras mais antigas e elas falavam 

muito que para uma moça se casar, arranjar um bom marido tinha que saber 

bordar, costurar e, esse trabalho ele foi se expandindo através do 

conhecimento de outras pessoas, foram se transformando em um produto 

para caracterizar o artesanato aqui de Caicó. (Informação Verbal)  

 

É nesse contexto familiar que os bordados estiveram, inicialmente inseridos, que 

podemos pensar a questão das relações de gênero, uma vez que essas mulheres tinham que 

saber desenvolver um ofício, ou seja, esperava-se que a mulher fosse “prendada” e o bordado 

exercia esse papel de “valorização”. Falo de mulheres bordadeiras, pois em sua maioria, para 

não dizer em sua totalidade, essa prática é desenvolvida apenas por mulheres. No início, os 

bordados eram confeccionados e presenteados a outras mulheres, porém atualmente, o 

bordado não é apenas visto como uma prática de valorização feminina ou como apenas 

artesanato, mais do que isso, é visto como uma atividade que gera renda e subsídios às 

famílias dessas bordadeiras. 

Vimos o resgate que Iracema fez do início da prática dos bordados no município de 

Caicó. Para isso, ela também recorreu à memória coletiva para contar como se deu esse 

processo, como ocorre com outras bordadeiras para evocar memórias de um grupo. Segundo 

Halbwachs, por mais particular que a memória individual seja, sempre ela será construída 

diante do ambiente no qual está inserido.  

 

A memória individual ela não está inteiramente isolada e fechada. Para 

evocar seu próprio passado, em geral a pessoa precisa recorrer as lembranças 

de outras, e se transporta a pontos de referência que existem fora de si, 

determinados pela sociedade. Mais do que isso, o funcionamento da 

memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as 

palavras e as ideias que o indivíduo não inventou, mas toma emprestado de 

seu ambiente (HALBWACHS, 2006, p.72).  
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Segundo Halbwachs a memória coletiva só pode existir com as memórias individuais 

para sustentá-la, portanto, em contextos sociais específicos em que os sujeitos sentem-se parte 

deles. A estrutura coletiva e os processos interativos ganham importância nas formas 

individuais do lembrar. Mais do que compreender a memória coletiva, a partir dos laços 

sociais entre os indivíduos no presente, é compreendê-la como texto simbólico a ser 

interpretado. Em alguns momentos dessa dissertação recorrerei às memórias das bordadeiras, 

afinal, a memória é um ato de contar histórias.  

Ainda tomando como referência a entrevista com a bordadeira Iracema Batista ela 

conta um pouco de sua história e de como começou a bordar, bem como da importância que o 

bordado teve em sua vida: 

 

Eu sou da zona rural, eu trabalhava na enxada, eu plantava, eu colhia, e o 

meu sonho era estudar. Só em olhar uma bordadeira, eu tinha 9 anos, quando 

eu vinha da escola eu ficava olhando, eu ficava olhando ela bordar eu 

passava horas esquecida e aprendi a fazer esse trabalho. Foi o bordado que 

me trouxe aqui para Caicó, que abriu o meu caminho e hoje eu me formei 

umas quatro vezes, e me encontrei no bordado, exatamente nesse trabalho, 

como se fosse no meu sangue e lá em casa, nós somos nove mulheres e todas 

nós trabalhamos com bordados. Partiu de mim e foi passando, uma foi 

aprendendo com as outras. O primeiro salário que eu recebi, eu comprei uma 

máquina e quando eu vi que eu aprendi a bordar em uma semana, eu disse: 

“eu vou embora para Caicó, vou bordar!” E via aqui a atividade principal 

que eu sustentava minha família de 14 irmãos, minha mãe e nem meu pai 

nem moravam aqui na época, sustentava todos eles com a produção do 

bordado a partir daí é que eu fui passando a atividade para as outras. E nossa 

atividade durante muito tempo, durante muitos anos foi o bordado.  O 

dinheiro que eu vou ganhar aqui vai dar para sustentar a minha família, vim 

para cá e comecei trabalhar e até hoje eu bordo. (Informação Verbal) 

 

Ao contar sua história, Iracema nos fala da vida difícil que vivia quando morava no 

sítio e como viu, na prática dos bordados, um meio para mudar e melhorar de vida. Destacou 

a rapidez com que aprendeu a bordar e de como a atividade trilhou novos caminhos em sua 

vida: desde sua saída da zona rural para a zona urbana – para a cidade de Caicó – e como 

sustentou sua família com a renda adquirida através dos bordados. A valorização da prática do 

bordado por Iracema faz dessa atividade um elemento libertador. Primeiro por ter sido o 

elemento facilitador no êxodo de Iracema e sua família da zona rural para a zona urbana e, 

segundo por constituir-se em sua principal fonte de renda até os dias atuais.  

No que tange o âmbito econômico, a atividade do bordado gera lucro para as famílias 

das bordadeiras e move, com isso, a economia local. O exemplo acima citado é apenas um 

dentre tantos casos de famílias que sustentam a casa com a renda adquirida através dos 
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bordados. O setor informal de comercialização dos bordados contribui para o 

desenvolvimento do comércio municipal.   

 

1.2 BORDADOS COMO ATIVIDADE DE CUNHO FAMILIAR 

 

O bordado é uma prática desenvolvida apenas por mulheres e possuía, inicialmente, 

um caráter estritamente familiar. O bordado era transmitido de mãe para filha e entre os 

membros femininos da família, tais como primas, sobrinhas e netas. Naquela época, por volta 

do século XVIII, falava-se na qualidade da mulher “prendada”, onde o sucesso para conseguir 

um bom casamento estaria ligado à ideia de que a mulher deveria ter conhecimento e 

habilidade para desenvolver a costura e o bordado. 

Nas palavras de Iracema Batista, percebemos esse caráter familiar que circundava a 

prática bordadeira: “Naquela época, para uma jovem arranjar um casamento, tinha que ter 

uma prenda, tinha que ser prendada: costurar e bordar. No início, o bordado era só de cunho 

familiar”. Para o contexto familiar da época, a jovem possuir certas habilidades, como saber 

costurar e bordar, era sinal de prestígio social.   

O bordado, até a década de 40, não tinha o caráter comercial que existe atualmente. 

As peças bordadas naquela época eram para fins de ornamentação do lar das próprias 

bordadeiras ou para presentear outras mulheres da família e amigas, não tinha objetivos com 

fim comercial sobre a peça. Possuir um bordado em casa era sinônimo de bom gosto e 

significava que ali, naquela casa, a mulher sabia desenvolver habilidades ligadas às artes 

manuais.  

Com o passar dos anos, a arte de bordar foi tornando-se mais conhecida e praticada. 

Não era apenas uma minoria das mulheres com o poder aquisitivo maior que bordava. 

Gradativamente o bordado foi se popularizando. A prática não se restringia apenas ao círculo 

das mulheres de uma mesma família, com o tempo, essas redes iam se estendendo, eram 

socializados nas rodas de amigas e tornaram-se mais populares, inclusive, entre aquelas com 

um baixo poder aquisitivo.  

Entendemos o conceito de rede social enquanto conjunto de pessoas que interagem 

em função de objetivos comuns. “Os indivíduos formam um todo social mais abrangente, 

tendo objetivos comuns, papéis independentes e uma subcultura peculiar” (BOTT, 1976, 

p.76). Segundo Bott, esses indivíduos podem estar ligados por laços de parentesco, de 

amizade e podem ser até vizinhos. Os indivíduos podem circular por vários “universos 
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simbólicos” e, portanto, não se encontram englobados por um grupo específico ou ainda, 

podem estar inseridos em várias redes distintas. 

A bordadeira Iracema Batista, em seu trabalho de especialização – já anteriormente 

citado – nos fala da prática dos bordados nas décadas de 30 e 50: 

 

O bordado era uma atividade elaborada, principalmente, entre as mulheres 

da classe burguesa que tinham maior facilidade à aquisição do material, 

especialmente, nas primeiras décadas do século passado. As antigas 

bordadeiras afirmam que até a década de 30, um número reduzido de 

mulheres bordavam, porém, tão somente com o objetivo de decorar o lar. A 

década de 50, o bordado já era bastante conhecido, pois contava com grande 

número de pessoas que sobreviviam trabalhando nesta atividade (BATISTA, 

p.21, 1988). 

 

Uma das pioneiras a praticar o bordado foi a senhora Maria Vale Monteiro
17

, modista 

de renome na cidade, conhecida entre as pessoas do município pela qualidade de sua costura. 

Maria Vale foi uma incentivadora e divulgadora dos bordados feitos à mão. Juntamente com 

sua filha Eunice Vale, a partir da década de 20, começaram a expandir os bordados para o 

enxoval de noiva através de encomendas realizadas por outras pessoas. Mãe e filha 

organizaram o primeiro grupo de bordadeiras de Caicó que recebia encomendas de vários 

lugares, dentre eles, da capital do estado do RN e de outros estados brasileiros. Na cidade de 

Caicó, quem faz parte do universo dos bordados conhece a história de Maria Vale, conhece 

seu pioneirismo frente à comercialização dos bordados. Frequentemente, ouvi Arlete, Iracema 

e Rosário falarem de Maria Vale como figura de destaque no contexto dos bordados. O 

reconhecimento de Maria Vale pelos serviços prestados ao município e pelo ser humano que 

cativou muitas pessoas, segundo Rosário, resultou em algumas homenagens: a Câmara 

Municipal de Caicó atribuiu o nome de uma rua “Dona Maria Vale”, no bairro Penedo e 

nomeou um espaço no Complexo Turístico Ilha de Sant’Ana como “Praça de Artesanato 

Dona Maria Vale”.  

                                                 
17

 Maria Vale Monteiro (1896-1979) nasceu em Caicó, casou aos 14 anos com o viúvo Carlos Vasconcelos 

Monteiro, já pai de três filhos, Belkiss, Haydée e Carlos. Em virtude do trabalho de seu esposo, além de 

advogado foi deputado federal e prefeito, residiu em vários lugares: Rio Branco - AC, Manaus - AM, Belém - 

PA, Natal - RN e Goianinha - RN. Maria e Carlos tiveram dois filhos: Eunice e Cléa. A vida de Maria Vale foi 

marcada por grandes perdas de parentes próximos: perdeu uma irmã ainda jovem, Alzira Monteiro com 37 anos; 

ficou viúva aos 24 anos, seu esposo Carlos foi acometido por uma “gripe espanhola”; Cléa, sua filha faleceu aos 

oito anos vítima de convulsões; sua outra filha Eunice faleceu vítima de um acidente de carro aos 27 anos. 

Retornou a Caicó e dedicou-se ao ateliê - costuras e bordados – até o final de sua vida, aos 83 anos. Segundo a 

memória de parentes e amigos, Maria Vale foi uma pessoa doce e amiga, além de ter o “encanto da 

conversação”, características, que cativavam as pessoas. Fonte: Essas informações estão contidas em um 

pequeno livro feito por sua neta, filha de uma enteada, Zélia Maria, em memória de Maria Vale, em 2000.  Além 

de contar a estória da vida de Maria Vale o livro reúne mensagens de amigos que conviveram com a mesma. 

Tive acesso ao livro através de Rosário, bordadeira que conheceu Maria Vale.  
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Figura 2 e 3: Maria Vale Monteiro, em dois momentos: na adolescência e adulta 

 

         

Fonte: Acervo CRACAS 

 

 

Figura 4: Praça de Artesanato Dona Maria Vale, na Ilha de Sant’Ana 

 

        

 

 

Com o passar do tempo o bordado já não ficava apenas na esfera familiar, no qual as 

noivas bordavam seu próprio enxoval, mas poderiam contar com a possibilidade de 

encomendarem as peças a outras bordadeiras, sem que, elas mesmas precisassem bordar. 

Nesse ínterim o primeiro grupo de mulheres bordadeiras iniciou suas atividades para atender 

às encomendas que estavam crescendo. O que inicialmente era tido como uma qualidade para 

as moças, começou a ser atribuído outro significado, e confeccionar o próprio enxoval deixou 

de ser uma qualidade ligada as virtudes de uma jovem. As moças que encomendavam seus 

enxovais normalmente eram pertencentes à classe abastada da região, o que levaria a pensar 
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em uma associação da categoria de “moça prendada”, um viés de classe que podia ser tecido 

em uma classe social específica. Certamente nem todas as moças da cidade podiam comprar o 

enxoval bordado para seus casamentos, ou ainda, nem atribuíssem o mesmo significado a 

eles.  

Rapidamente a procura pelos bordados foi aumentando, proporcionalmente ao 

número de mulheres que gostariam de aprender a bordar. Assim, com a crescente expansão do 

artesanato, a demanda pela procura do bordado era grande, exigindo desse modo, uma maior 

produção. O bordado que até então era feito à mão, sendo usados para isso, além da linha e 

tecido, uma agulha e bastidor, não supria a necessidade emergente. A procura estava 

tornando-se maior do que a oferta. 

Nesta época, por volta dos anos 40 do séc. XX chegaram os representantes da Cia. 

Singer
18

 no município de Caicó, empresa conhecida mundialmente na fabricação de máquinas 

de costura. Com sua vinda, a empresa promoveu gratuitamente cursos de bordados à máquina. 

Tais cursos foram oferecidos com o intuito de estimular a prática do bordado, que antes era 

feito à mão, para ser confeccionado na máquina de costura. 

Com a implantação da empresa Singer no comércio, iniciaram-se as vendas de 

máquinas na cidade a crédito próprio. Até então, as mulheres que desejassem possuir uma 

máquina de costura teria que comprar em Recife, segundo informações de Rosário. Quem 

quisesse adquirir uma máquina de costura e não tivesse condições financeiras para pagar à 

vista, poderia parcelar o valor do produto com acréscimo de pequenos juros. Surgia, então, a 

solução para suprir as duas necessidades do mercado: um mercado consumidor à procura de 

bordados e o aumento da produtividade. 

Desse modo, o bordado feito à mão começou a dar lugar ao novo seguimento que 

estava surgindo: os bordados feitos na máquina de costura. Agora, podiam bordar mais peças 

em menos tempo. Percebemos aqui que uma nova fase do bordado se inicia: a prática do 

bordado que antes girava em torno da família dá lugar, ao que chamaremos de comércio dos 

bordados, assim como o vemos atualmente.  

Algumas mudanças foram sendo percebidas no processo de feitura do bordado, não 

só com a introdução da máquina, mas também com a mudança de outras funções dentro do 

processo de feitura foram aparecendo. Agora não existia apenas a bordadeira responsável por 

                                                 
18

 Em 1851 foi introduzido o primeiro modelo comercial da máquina de costura no comércio através da marca 

Cia. Singer. A empresa cresceu no mercado mundial e o nome Singer tornou-se sinônimo de máquina de costura. 

Em 1858, foi aberta, no Rio de Janeiro, a primeira filial da empresa. Em 1888, através de um decreto, foram 

abertas outras filiais em outros locais do território brasileiro: Niterói, Campos, São Paulo, Salvador, Recife e 

Pelotas. (Companhia Singer do Brasil, 2009). 
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todo o bordado, existia a riscadeira, responsável por fazer a arte do bordado, seu desenho; a 

bordadeira, a lavadeira e a passadeira que, como o próprio nome diz, eram responsáveis, 

respectivamente, pela lavagem e engoma da peça. 

Com essa divisão de funções incorporada à prática do bordado, surge um novo 

personagem: os atravessadores ou intermediários. O atravessador é a pessoa responsável em 

fazer a mediação entre as bordadeiras e o consumidor. Em outras palavras, ele encomenda e 

compra as peças às bordadeiras, fazendo o pagamento imediato. Depois, as revende no 

comércio, onde acaba por duplicar ou triplicar o preço que, inicialmente, pagou sobre a peça.  

De acordo com a memória de algumas pessoas que mantive contato, uma das 

primeiras atravessadoras foi Maria Nely de Araújo. Ela comprava a matéria-prima, que 

consistia basicamente em linha e tecido, fazia as encomendas das peças a grupos de 

bordadeiras que a mesma mantinha em Caicó e, depois de prontas, vendia diretamente aos 

consumidores de Natal-RN. A pessoa responsável em fazer essa mediação é conhecida entre 

as bordadeiras como atravessador (a) ou intermediário (a), ou simplesmente, “a pessoa para 

quem eu bordo”, como afirmou a bordadeira Ana, certa vez. 

Com essa nova atividade a mulher começa a ter uma renda. Inicialmente o dinheiro 

advindo dos bordados era uma renda secundária para ajudar com as despesas da casa, porém, 

em alguns casos, algumas famílias têm como o principal meio de subsistência o dinheiro 

advindo desse produto. O que antes era visto como uma atividade sem fim comercial passou a 

ser visto como gerador e garantidor da renda familiar.   

Em muitas famílias, inclusive aquelas que residem na zona rural, a principal fonte de 

renda é adquirida através do bordado. Devido às intempéries do clima da região semiárida e 

sua inconstância no ciclo de chuvas, o homem do campo é castigado pela seca. Com a prática 

do bordado sendo desenvolvido nas áreas rurais que circunscrevem o município de Caicó, 

muitas vezes, de renda secundária, o bordado passa a ser a principal fonte de renda da casa, da 

família. Esse contexto foi descrito por Iracema que morava na zona rural e vivenciou a 

experiência de ter o bordado como renda principal
19

 e mudar-se para a cidade. 

Segundo levantamento realizado pelo SEBRAE - Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (Revista Artesanato - SEBRAE), muitas famílias 

da zona rural obtêm, através do bordado, sua principal fonte de renda, em momento de pouca 

produtividade no campo. O bordado passa a ser a renda principal de muitas famílias. Aqui, 

temos a prática do bordado voltada para a subsistência, para a geração de renda das famílias. 

                                                 
19

 Para esta pesquisa foram consideradas as bordadeiras residentes na zona urbana.  
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1.3 TRANSMISSÃO DO BORDADO: ATIVIDADE DE MÃE PARA FILHA 

 

Segundo Halbwachs, a memória coletiva “é uma corrente de pensamento contínuo, 

de uma continuidade que nada tem de superficial, pois não retém do passado senão o que 

ainda está vivo ou é capaz de viver na consciência do grupo que a mantém” (HALBWACHS, 

2006, p.102). Para fazer um paralelo entre o ontem e o hoje no que diz respeito à transmissão 

da prática dos bordados, recorremos às histórias que habitam a memória das bordadeiras. 

Desse modo, recuperamos sua trajetória através do que elas estão falando sobre elas mesmas. 

Como já vimos a prática dos bordados circundava a esfera familiar e depois passou a 

ser desenvolvida com fins lucrativos. Atualmente, o bordado é um dos principais elementos 

que impulsiona a engrenagem do comércio local, passando a ser, desse modo, uma peça 

importante para a economia do município. 

O processo de feitura do bordado foi mudando e com ele novas práticas foram 

surgindo. O bordado feito à mão foi substituído pelo bordado à máquina simples ou pedalada, 

assim como é conhecida, posteriormente, também foi substituída, dessa vez, pela máquina 

industrial. A mudança e/ou substituição no maquinário, não quer dizer, necessariamente, que 

uma prática tenha extinguido a outra, mas que implicou na redução de sua prática. 

Na década de 40 do século XX o bordado já não ficava restrito ao circulo familiar, 

existiam grupos de bordadeiras, devidamente treinadas e qualificadas para atender a uma 

demanda crescente que dava início à comercialização do bordado. Muitas mulheres 

interessavam-se em aprender o ofício de bordar no intuito de trabalhar para ganhar dinheiro. 

Familiares, vizinhas, amigas, sempre havia uma pessoa interessada em aprender e outra, 

disposta a ensinar a arte. 

Alguns desses ensinamentos da arte de bordar não ficaram somente no campo da 

informalidade. Uma das bordadeiras entrevistadas foi a senhora Gorete Lucena (54 anos, 

bordadeira há 25 anos), que se profissionalizou como professora de bordado e há dezenove 

anos ensina na Escola Profissional Júlia Medeiros. Segundo Gorete, a prática do bordado deve 

ser passada adiante, deve ser ensinada para outras pessoas. “Eu ensino e incentivo as pessoas 

que me procuram a bordarem, tem gente que quer só para si, eu não quero só para mim”. 

(Informação Verbal). A senhora Gorete vê a importância do bordado e a necessidade da 

transmissão de sua arte. 

Perguntei, muitas vezes, às bordadeiras com as quais conversei como elas tinham 

aprendido a bordar e, dando continuidade à fala de Gorete, ela descreve como aprendeu:  
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Nesse tempo eu não tinha emprego aí eu fiz um curso de bordado. Foi muito 

difícil! Eu fui fazer o curso com muita dificuldade, deixava meus filhos 

pequenos e ia fazer o curso, aí fui aprender. Foi por intermédio da professora 

Céu e Arlete, eu acho que foi através do governo do Estado, não lembro. 

Agente não pagava, até o material agente tinha para trabalhar. (Informação 

Verbal) 

 

No caso de Gorete, ela fala que aprendeu a bordar através de um curso que foi 

realizado gratuitamente pelo governo estadual. Interessante observar que ela ainda guarda os 

nomes de suas primeiras professoras: “Céu e Arlete”. Depois de vinte e cinco, a bordadeira 

Gorete ainda mantém laços com sua professora Arlete, atualmente, presidente do Comitê 

Regional das Associações e Cooperativas de Artesanato do Seridó – CRACAS. 

A estudante de pedagogia Nariele Pereira diz ter ensinado a mãe a bordar. “Minha 

mãe borda. Eu ensinei ela a bordar. Bem diferente, porque, geralmente, é a mãe que ensina a 

filha e, eu que ensinei a ela bordar”. Nariele resgata o caráter que existia na transmissão do 

bordado sendo ensinado de mãe para filha; agora, não só as filhas aprendem com suas mães, 

mas o inverso, a filha que ensina sua mãe a bordar. 

As filhas aprendiam a bordar com a mãe, com a tia, a irmã, prima ou vizinha. As 

filhas também podem ensinar às suas mães. Essa transmissão acontece, antes de tudo, por 

entre iguais, pela identificação com o outro. Acontece a partir do momento em que há 

interesse entre ambas as partes, interesse para aprender e interesse para ensinar, seja o motivo 

comercial ou simplesmente para manter viva a tradição que foi construída em torno do 

bordado.  

A bordadeira Livanúsia Freitas (51 anos, bordadeira há 33 anos) disse como 

aprendeu a bordar: “Eu aprendi primeiro com a maquininha simples com a finada Fátima. 

Uma conhecida minha, muito amiga da família, de Timbaúba dos Batistas. Só depois aprendi 

na máquina industrial com outra pessoa”. Perguntei se outras pessoas já se interessaram pelo 

bordado que ela faz e se já pediram para ela transmitir o conhecimento, ela diz: “Sim. Já me 

pediram para eu ensinar, mas eu nunca quis. Eu não tenho tempo para ensinar”. A postura de 

não querer ensinar de Livanúsia diz respeito ao tempo. Diz que “não tem tempo para ensinar”, 

contrariamente a opinião de Gorete Lucena que citei ainda há pouco que diz ensinar e 

incentivar as pessoas que a procuram para aprenderem a bordar. Este exemplo mostra que não 

são todas as bordadeiras que estão dispostas a ensinar outras pessoas a bordar. 

A bordadeira Maria Cleide (33 anos, bordadeira há 11 anos) diz ter aprendido a 

bordar com sua irmã, que já havia aprendido com uma prima: “Aprendi a bordar com minha 
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irmã que já bordava e ela me ensinou. E ela já aprendeu com uma prima”. A bordadeira 

Etelvina Maria (55 anos, bordadeira há 28 anos) diz ter aprendido a bordar também com uma 

pessoa da mesma família: “Eu comecei a aprender a bordar na máquina de outra pessoa, a 

pessoa me ensinando na máquina comum, ela era da família”. (Informação Verbal) 

Por volta da década de 50, quando o bordado já estava bastante conhecido e já 

iniciara sua comercialização, intensificou-se o número de pessoas que buscavam seu 

aprendizado. Gradativamente, pessoas com baixo poder aquisitivo buscavam desenvolver essa 

atividade com fins de angariar subsídios que ajudassem nas despesas do seu lar. Etelvina 

Maria diz que “apesar da renda ser baixa, é de onde tiro minha renda”. Mesmo diante de um 

retorno financeiro baixo, Etelvina diz que borda, pois vê na atividade um meio de ajudar nas 

despesas da casa. 

O que mais se percebe na fala das bordadeiras quanto à forma de aprendizagem do 

bordado é que a maioria declarou que aprendeu com suas amigas, vizinhas ou com familiares; 

enquanto outras disseram ter aprendido em cursos promovidos pelas instituições que têm 

algum vínculo com os bordados, como por exemplo, a Escola Profissional Júlia Medeiros. 

Mesmo com a atividade do bordado voltado para sua comercialização, algumas práticas 

concernentes ao aprendizado se repetem, como por exemplo, aprender a bordar com 

familiares e amigos próximos.  

Como podemos perceber, algumas práticas continuam, porém, não são todas que 

permanecem. Iracema Batista conta que ensinou sua sobrinha a bordar e mesmo tendo 

aprendido, a garota diz não querer ser bordadeira: 

 

Sou separada, não tenho filhos. Crio uma sobrinha que tem treze anos. Tento 

passar a arte do bordado para essa menina que está comigo. Ela já borda 

alguma coisa. No dia que ela sentou na máquina ela já fez tranquilamente. Aí 

ela diz: “mas eu não quero ser bordadeira mainha, quero ser médica!”. Então 

eu digo que estude minha filha! [risos] (Informação Verbal) 

 

Iracema tenta transmitir os conhecimentos do bordado para sua sobrinha, entretanto, 

ela deseja dar continuidade à prática dos bordados. Iracema não questiona ou obriga sua 

sobrinha a fazer o que ela não deseja, pelo contrário, incentiva a seguir seus objetivos, mesmo 

que não estejam ligados ao bordado.  

Atualmente, a prática do bordado é exercida com destaque no município de Caicó. 

Não ficou só na esfera familiar ou no artesanato em seu sentido de produção cultural. Agora 

as bordadeiras se reconhecem como capazes de ganhar dinheiro com sua produção, a 
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comercialização dos bordados deu um forte impulso na economia local e contribuiu para o 

desenvolvimento do setor informal no município.  

Algumas bordadeiras entrevistadas veem seu ofício apenas como gerador de renda, 

como meio de poder ajudar nas despesas da família ou simplesmente ajudar em seus gastos 

pessoais. Ao serem questionadas sobre o aspecto financeiro dos bordados, algumas 

bordadeiras atribuíram muita importância à prática, é o caso de Rita Gomes (57 anos, 

bordadeira há 28 anos): 

 

Tudo o que eu tenho lá em casa consegui através do bordado. Tudo que eu 

tenho ta ligado ao que vem do bordado: eu construí uma casa. Quando eu 

comecei a bordar, eu fazia 30 anos de casada e hoje já sou avó e tudo que eu 

consegui foi com a renda do bordado e ainda hoje estou nessa rotina 

(informação Verbal).  

 

O que justificaria a crescente expansão do setor informal e a variedade de atividades 

que estão ligadas a prestações de serviços seria a carência quanto à demanda de empregos no 

município. A senhora Gorete atribui a importância do bordado a seu caráter econômico 

quando diz que “é bom porque a pessoa ganha bem, né?! De primeiro ninguém tinha emprego 

e muitas pessoas que não tinham emprego sobreviviam com o bordado”.  

Em muitos casos ouvidos, as bordadeiras tinham iniciado sua vida de artesã por falta 

de opção, por falta de empregos. Na busca por uma fonte de renda e, muitas vezes, com baixa 

escolaridade para conseguir melhores empregos, as mulheres viam no bordado um meio 

acessível e menos exigente no mercado competitivo do trabalho. Mesmo não gostando da 

atividade, elas viam o bordado como alternativa última para obtenção de renda. 

A bordadeira Rita afirma que aprendeu a bordar porque, na época, era a única opção 

de renda que poderia ter: “eu comecei a bordar porque eu não tinha uma renda, a renda era 

essa. Não tinha outra coisa”. Na época Rita viu no bordado uma oportunidade de geração de 

renda, diante da falta de emprego. A bordadeira Etelvina complementa: 

 

No início eu gostava, mas se eu tivesse oportunidade de trabalhar em outro 

lugar, em outro emprego, eu deixaria o bordado. Até porque eu já tenho 

muito problema de coluna que eu adquiri através do bordado. O médico já 

disse várias vezes que eu deixasse de bordar. Não tem nenhum direito que a 

bordadeira pague que garanta sua aposentadoria. Até porque se você tiver 

algum problema de saúde, você fica parado sem trabalhar. Não tem nenhum 

direito. (Informação Verbal) 
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Nas palavras de Etelvina, o problema da falta de emprego no município contribui 

para a procura do bordado, ela aponta mais alguns outros fatores como, por exemplo: os 

problemas de saúde adquiridos pela má postura no ato do bordado e também pela falta de 

direitos trabalhistas que assegure a artesã benefícios em caso de doenças ou, em um contexto 

futuro, ser assistida pela Previdência Social.  

 

 

1.4 RELAÇÕES DE GÊNERO: CONCEPÇÕES DE SER MULHER E SER BORDADEIRA 

 

Percebemos que o caráter inicial da prática dos bordados que antes girava em torno 

da família, vai se modificando com o passar do tempo e dá lugar a uma esfera comercial. A 

bordadeira passa a ser reconhecida por seu ofício de bordadeira e muitas vezes, como aquela 

que sustenta a casa com o dinheiro dos bordados.  

Essa questão nos possibilitaria pensar na esfera dos estudos das relações de gênero, 

entendendo por estudos sobre gênero a ideia fornecida por Scott, no qual “gênero deve ser 

construído como uma categoria analítica, como um instrumento metodológico para o 

entendimento da construção, da reprodução e das mudanças das identidades de gênero” 

(SCOTT apud BENTO, 2006, p.75). Segundo outra autora, “a sociedade nasce com a divisão 

sexual e, na linguagem de hoje, com a definição de dois gêneros” (ALMEIDA, 1995, p. 73), o 

senso-comum vê o sexo como caráter definidor do gênero, onde cada indivíduo deve agir e 

manifestar certos comportamentos de acordo com o sexo ao qual pertence. 

Quanto às bordadeiras, a transmissão do bordado era passada de mãe para filha e 

entre os membros femininos da família, tais como cunhadas, primas, sobrinhas e netas, há 

nesse caso, um discurso feminino no qual afirma que bordar é atividade de mulher. Nessa 

oposição dos sexos e os papéis que são desempenhados por cada um, o homem não entra 

nesse universo, pelo menos, não como aquela pessoa que borda. Segundo Linda Nicholson, 

enquanto o “sexo” está relacionado ao biológico, a identidade de gênero é construída 

socialmente:  

 

O gênero foi desenvolvido e é sempre usado em oposição a “sexo”, para 

descrever o que é socialmente construído, em oposição ao que é 

biologicamente dado. Aqui, “gênero” é tipicamente pensado como 

referência, personalidade e comportamento, não ao corpo; “gênero” e “sexo” 

são, portanto, compreendidos como distintos (NICHOLSON, 2000, p. 02).  
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Bordar, desse modo, é considerado uma atividade para mulheres e seu aprendizado 

também se deu entre elas. No ciclo de ensino e aprendizagem da arte de bordar, quem 

aprende, busca encontrar a quem ensinar e, sempre há mulheres dispostas a apreender essa 

prática. Mesmo com a atividade do bordado voltado para sua comercialização, percebemos 

que ainda são repetidas algumas práticas que eram reproduzidas no círculo íntimo e familiar, 

como por exemplo, a transmissão do conhecimento do bordado através de membros da 

própria família ou por amigos.  

A prática dos bordados é uma atividade prioritariamente feminina e é desenvolvida 

no âmbito doméstico, dentro do lar. As bordadeiras bordam no âmbito doméstico produtos 

para sua casa e para a casa de outras pessoas. A casa pode ser vista como o lugar de 

excelência da bordadeira trabalhar, seja no início da prática quanto na atualidade. Podemos 

pensar nesse contexto a oposição presente entre o doméstico e o público presente na 

identificação da mulher com a vida doméstica e do homem com a vida pública (ROSALDO, 

1979, 1994). As bordadeiras se incluiriam, dessa forma, no âmbito doméstico por 

desempenharem função considerada feminina, entretanto, a bordadeira não limita suas ações a 

esse espaço. Com a comercialização dos bordados, as bordadeiras passam a “vender para 

fora”, esse “fora” não é apenas com relação a outros mercados além daquele do próprio local, 

mas além do espaço da casa, ganhar o espaço público, o que seria, segundo Rosaldo, o espaço 

do masculino. Não há, portanto, uma fronteira rígida entre os espaços considerados de uso 

estritamente feminino ou masculino o que levaria as mulheres bordadeiras a circularem entre 

esses dois espaços com relativa autonomia. O bordado, nesse aspecto, transcende sua função 

prática e adquire outra função simbólica que contribui para a organização social que gira em 

torno da constituição dos modelos tradicionais de arranjos familiares.  

Ser mulher, ser bordadeira e ser possuidora de atributos considerados aceitáveis à 

vista dos membros da sociedade local estava dentro dos padrões de ser uma boa moça, logo, 

de uma boa esposa. Nesse sentido podemos pensar a autora Simone de Beauvoir onde afirma 

que a “mulher não nasce, torna-se”. Esse tornar-se mulher está inserido em um contexto 

familiar da época, onde a jovem possuir certas habilidades, como saber costurar e bordar, era 

sinal de prestígio social, uma vez que era tida como uma mulher delicada, zelosa, sobretudo, 

virtuosa. 

 

[...] a bordadeira é a representação da mulher virtuosa. Quando se quer dar a 

imagem de uma vida familiar harmoniosa, a figura preferida é a mulher 

cosendo [...]. A agulha aparece nesse contexto como um instrumento por 
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excelência de afirmação de uma suposta “natureza feminina”. Passando por 

uma estrita disciplina do corpo e da atenção necessária para a boa realização 

de pontos minúsculos, de motivos regulares, a costureira instalava também 

as mulheres no seu papel social e restringia-as a ele (DURAND apud 

BRITO, 2010, p. 67).  

 

A representação do papel da mulher em sua condição de bordadeira carrega 

elementos de valoração social que a coloca em um contexto no qual assume um papel que é 

reconhecido e compartilhado pelos demais membros da sociedade. Podemos observar o 

sistema de significados e símbolos culturais que estão operando nos discursos e nas práticas 

das categorias de gênero, no caso específico, a identidade feminina agregada a prática dos 

bordados, valor socialmente compartilhado, uma vez que a cultura é pública (GEERTZ, 

1973). Se a cultura é compartilhada, podemos então dizer que é composta por relações 

macrossociológicas onde há interação entre os sujeitos e as decisões e ações dos membros da 

comunidade, uma vez que são públicas são exibidas, mediadas e pautadas na opinião pública. 

Novos modelos e arranjos dentro da prática dos bordados foram sendo 

descaracterizados com o passar dos anos, porém, outros elementos ainda permaneceram, tais 

como, a tradição quanto ao ensinamento de mãe para filha e o predomínio quase que absoluto 

pela prática dos bordados se constituírem apenas por mulheres. 

Em seguida, trago pequenas estórias de vida de mulheres, caicoenses, bordadeiras, 

que são reconhecidas pelo trabalho que desenvolvem na cidade. Nessas histórias são 

resgatadas memórias e vivências de suas vidas, com elas busco compreender o significado 

que atribuem aos bordados, sobretudo, o que entendem por ser bordadeira. 

 

1.4.1 Dona Terezinha – “O bordado é tudo na minha vida!” 

 

Conheci Dona Terezinha antes de iniciar minha pesquisa com as bordadeiras, antes 

mesmo de iniciar minha vida acadêmica. Em 2005, quando eu ainda morava em Caicó e 

trabalhava em uma empresa que realizava recebimento de títulos, conheci Ritinha, filha de 

Dona Terezinha. Com a amizade entre Ritinha e eu, aos poucos, fiz algumas visitas à sua casa 

e de Dona Terezinha (sua mãe) e alguns poucos passeios juntamente com sua família, 

momentos sempre agradáveis em sua companhia.   

No início do ano de 2006, com meu ingresso na universidade, no curso de Ciências 

Sociais (UFRN), mudei-me para a capital, Natal. Obviamente, sai do emprego que mantinha 

em Caicó e distanciei-me de tantas outras coisas da cidade que até então residia: família, 
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amigos, antigos costumes e rotinas. Distanciar, nesse sentido, não significa perder o contato 

ou romper com os laços que fiz com os velhos conhecidos.  

Em 2009 conclui minha graduação na qual iniciei minha pesquisa com as 

bordadeiras de Caicó. Embora essa pesquisa tenha resultado em uma monografia, sabia que 

ela não encerraria por aí, então, em 2011 ingressei no mestrado e dei continuidade a minha 

pesquisa. Com o retorno da pesquisa e suas implicações, principalmente com as idas a campo 

em 2012, pude retomar os contatos com os antigos e novos informantes. Com meu acesso às 

instituições mediadoras do artesanato, no caso, a COASE. Retomei contato com sua 

presidente Gercineide, irmã de minha amiga Ritinha e filha de Dona Terezinha. Minha 

intenção inicial era de conhecer a instituição, sua logística, seu funcionamento, seu ritmo, 

seus frequentadores, enfim, sua dinâmica. Até, certo dia, Gercineide, presidente da COASE, 

convidar-me para falar com sua mãe, Dona Terezinha, bordadeira muito antiga e uma das 

fundadoras da COASE. A partir desse convite inicia minhas visitas à casa de Dona Terezinha.  

Pude contar sete anos da primeira vez que fui à casa de Dona Terezinha e o meu 

retorno no início de 2012. Embora muitos acontecimentos tenham se passado com a família 

de Dona Terezinha, que marcaram profundamente sua história, outras parecem inalteradas: 

sua gentileza no acolher e o sorriso com que recebe as pessoas. Aqui, eu e Dona Terezinha 

somos pessoas diferentes daquelas de sete anos atrás. Eu não sou mais vista como a “colega 

de trabalho e amiga” de Ritinha, agora sou vista como uma pesquisadora, embora ainda na 

condição de estudante, no entanto, não fui recebida com a frieza e cautela que, comumente, se 

recebe os desconhecidos, mas com simpatia e gentileza de quem recebe um amigo que estava 

ausente. Dona Terezinha, para mim, não é só a mãe da minha amiga Ritinha ou mãe da 

presidente da COASE, agora ela aparece como minha informante com uma trajetória singular 

e um papel importante na história do bordado em Caicó.  

Com o decorrer da pesquisa fiz algumas visitas à casa de Dona Terezinha
20

, não sei 

quantificar ao certo o número de visitas, mas afirmo que algumas das vezes que fui, foi sem 

grandes pretensões em favor da pesquisa. Normalmente minhas visitas se concentravam às 

tardes e, anteriormente, acertava minhas idas por telefone, com sua filha Gercineide. Mas não 

seria qualquer horário da tarde que eu podia visitá-la, não que isso tenha sido imposto em 

algum momento por ela ou por outro membro da família, mas porque identifiquei o horário 

em que Dona Terezinha descansava das tarefas de casa, de seus trabalhos artesanais e 

                                                 
20

  Dona Terezinha reside no bairro Paraíba, próximo ao centro da cidade, bem localizada se pensada em termos 

da oferta de serviços público e privado, uma vizinhança “calma” e com baixo índice de violência.  



46 

também, porque não afirmar, das visitas. Diante dessa observação minhas visitas eram 

realizadas, normalmente, após às 16 horas. 

As visitas à Dona Terezinha foram sempre articuladas previamente com sua filha 

Gercineide, a única das filhas que trabalha em casa, como bordadeira. Em umas das minhas 

primeiras visitas que fiz a Dona Terezinha, em abril de 2012, conforme consta em meu diário 

de campo, pedi gentilmente para conceder-me uma entrevista, tive meu pedido atendido com 

prontidão, entretanto, essa primeira entrevista, perdi antes mesmo de ouvi-la, em decorrência 

de problemas técnicos com o gravador. Pedi, um pouco sem jeito e com muitas desculpas pelo 

imprevisto com o gravador, uma nova entrevista, meses depois (no mês de agosto do mesmo 

ano), a Dona Terezinha, que novamente concedeu-me, sem ver nenhum problema em atender 

meu pedido. É a partir dessa entrevista e de outras tantas conversas que tive com Dona 

Terezinha que construí, mesmo diante da limitação de detalhes, sua história de vida.    

Dona Terezinha, ou Terezinha Silveira de Araújo, conforme consta em sua certidão 

de nascimento, nasceu no dia 22 de outubro de 1940, hoje, com 72 anos, casou-se jovem, aos 

17 anos, com Zózimo Inácio de Araújo e teve 12 filhos, desses, dez se criaram, sendo 6 

meninas e 4 meninos (Gercineide, Gercilene, Ritinha, Fafá, Gilvaneide, Maria, Jerônimo, 

Givanildo, Josanildo e Zózimo Filho).  D. Terezinha ensinou todas as filhas a bordar, dessas, 

apenas Gercineide faz da atividade sua profissão se dedicando integralmente à prática. Dona 

Terezinha relembra que ao ensinar o bordado as filhas procurava sempre mostrar a 

importância de um bordado bem feito: “caprichado e com qualidade”, diante de eventuais 

erros por parte das aprendizes era sempre solicitado para que fosse refeito, daí, a paciência 

que ela julga necessário para uma boa bordadeira.  Gercineide, além de bordadeira, também 

preside a COASE, na qual está à frente há dois anos. É importante destacar que D. Terezinha 

foi umas das primeiras sócias fundadoras da COASE, em 1978, e até hoje, ainda mantém o 

vínculo, inclusive, leva constantemente seus produtos para serem expostos e comercializados 

na loja da cooperativa. As outras filhas de Dona Terezinha não trabalham com o bordado. 

Aos dezoito anos, já casada, iniciou a prática do bordado à mão e relembra com 

carinho a pessoa com a qual aprendeu os pontos iniciais do bordado: Jacira, uma vizinha que 

além de ensinar a técnica fez a mediação entre Dona Terezinha e uma fornecedora de 

bordados da época, Dilma de Atino (mora no centro da cidade). Passado alguns anos de 

casada e já com filhos Dona Terezinha relembra que o intuito inicial de aprender a bordar era 

para confeccionar os enxovais de suas crianças, pois os recursos financeiros que a família 

dispunha eram limitados e a única renda de sua casa, até então, vinha através do seu esposo 

que trabalhava como pedreiro. Com o tempo, D. Terezinha viu na prática do bordado um 
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meio para ganhar um “dinheirinho”, como afirma, e também por ser a única atividade que 

podia desempenhar sem sair de casa uma vez que tinha muitos filhos e não podia se ausentar 

desse cuidado. Posteriormente, aperfeiçoou a técnica do bordado em um curso 

profissionalizante realizado pelo Clube das Mães localizado no bairro em que residia. 

A primeira máquina de Dona Terezinha foi uma máquina simples (máquina 

pedalada) comprada pelo seu esposo, com o dinheiro que ganhava como pedreiro. Depois, a 

partir do dinheiro que Dona Terezinha foi ganhando com a venda de seus bordados começou 

a comprar suas outras máquinas. Ao apontar sua primeira máquina industrial, por exemplo, D. 

Terezinha relembra que comprou através de um financiamento do Balcão de Ferramentas e 

foi pagando aos poucos com o dinheiro de seus bordados. Hoje, entre máquinas simples e 

industriais, totaliza um número de dez máquinas que Dona Terezinha possui em sua casa. 

Suas máquinas encontram-se no primeiro cômodo de sua casa: a área, vista por todos que 

passam através do portão de ferro que protege a residência. Suas máquinas são guardadas com 

cuidado, com proteção na parte inferior e cobertas com tecidos para evitar que a poeira 

acumulada as estrague. É interessante observar como D. Terezinha mostra com orgulho cada 

uma das máquinas e diz em que situação comprou cada uma. As máquinas também possuem 

uma história, ou melhor, suscita na memória de D. Terezinha sua própria história. A história 

da aquisição das máquinas de bordar acaba se misturando com sua própria história de vida. 

Perguntei se podia tirar uma foto, D. Terezinha não hesitou em escolher uma máquina e 

mostrar seu melhor sorriso, com orgulho de suas aquisições ao longo do tempo.  

Atualmente Dona Terezinha não borda com o ritmo de antes devido ao “cansaço” 

acumulado com o passar dos anos e quando o faz prefere pegar as peças menores ou ajudar 

Gercineide com as varandas de rede. Além do bordado D. Terezinha desenvolve outras 

tipologias artesanais como o capitunê, o fuxico, a pintura e bonecas de pano, todas aprendidas 

em cursos ofertados pelo Clube de Mães, atualmente, ativo no local conhecido como Ciclo 

Operário. Todas às vezes em que pude visitar D. Terezinha ela me mostrou um novo tipo de 

artesanato que estava fazendo: lindas almofadas feitas em capitunê ou com o fuxico, pintura 

em panos de pratos, bonecos, tapetes, bijuterias (pulseirinhas com cordão e missangas) e 

tiaras. Ganhei duas lindas pulseiras de Dona Terezinha. Sempre algo novo e quando achava o 

trabalho monótono voltava aos bordados. Todos os produtos artesanais confeccionados tem 

uma finalidade: a comercialização. Se não forem através de encomendas são levados para 

serem comercializados na loja da COASE. E assim D. Terezinha passa seus dias: dedicando-

se aos seus artesanatos, como meio de garantir um “dinheirinho” e sair da ociosidade que sua 

vida de aposentada proporciona, frequentando os cultos religiosos da igreja católica e 
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participando de cursos e encontros promovidos pelo Clube de Mães, pois também é nesse 

clube que interage com outras pessoas e compartilham momentos de lazer.   

Dona Terezinha borda há 54 anos e sua rede de conhecidas que também bordam é 

extensa bem como acaba tornando-se conhecida no município de Caicó pelo tempo de 

dedicação aos bordados. Na XVIII FAMUSE, em 2001, Dona Terezinha recebeu da 

organização da feira uma comenda de honra pelos serviços prestados como bordadeira, um 

reconhecimento por parte dos representantes das instituições do bordado materializado em 

uma plaquinha na qual D. Terezinha exibe toda cheia de orgulho na estante de sua casa. Nesse 

dia falávamos sobre o tempo que Dona Terezinha se dedicou e ainda se dedica aos bordados e 

destacou o “prêmio” que havia ganhado, pediu que Gercineide, sua filha, trouxesse a 

plaquinha com a menção honrosa e me mostrou, sorridente e orgulhosa, como quem de fato, 

tivesse ganhado um prêmio, um reconhecimento pelo seu trabalho. 

Diante de tantos anos bordando, Dona Terezinha fala com a experiência que adquiriu 

com o tempo e que acredita ser capaz de avaliar e comparar os bordados produzidos com o 

passar dos anos: ela acredita que há diferenças nos bordados que eram feitos antigamente para 

os que são feitos atualmente. As pessoas de hoje, segundo suas palavras, não estão 

preocupadas em “aperfeiçoar” o bordado e só querem “vender”, se auto intitulam bordadeiras, 

no entanto, exibem bordados cheios de falhas e imperfeitos. Os bordados das bordadeiras 

antigas eram “bem-feitos” e “feitos com amor” enquanto que as novas bordadeiras só estão 

preocupadas com as “vendas” e não com a qualidade.  

Essa relação do bordado com o tempo que D. Terezinha afirma pode ser pensada 

como um elemento estabelecido na relação presente entre memória, tempo e sociedade. 

Muitas outras bordadeiras, principalmente, as mais antigas, como é o caso de Iracema e 

Rosário utilizam como diferencial para destacar seu próprio trabalho “bem feito e de 

qualidade” em detrimento dos bordados das novas bordadeiras “interessadas só no dinheiro”. 

A memória, considerada como representação do passado, pode ser utilizada (e manipulada) 

para atender aos interesses específicos de grupos, no caso, das bordadeiras antigas (SANTOS, 

2003).  

Se a própria Dona Terezinha pensou em bordar para suprir com a necessidade 

financeira, pode ser um tanto equivocado não pensar as bordadeiras mais antigas como 

interessadas no retorno financeiro também. Podemos observar, muitas vezes, nas falas das 

bordadeiras, incongruências quanto suas formas de pensar que normalmente vem com 

concepções ideológicas sobre o saber-fazer e o agir diferentes daquilo que elas estão 

defendendo. Longe de querer generalizar esse pensamento, reconheço que muitas bordadeiras 
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podem ter desenvolvido a prática dos bordados com a intenção de ornamentação do lar e sem 

nenhum intuito comercial envolvido.  

Dona Terezinha postula: “o bordado é tudo na minha vida”. Diante dessa frase e do 

pouco conhecimento da história de vida compartilhado por ela podemos dizer que esse “tudo” 

está relacionado à importância atribuída à prática dos bordados por marcar várias fases de sua 

vida: o início marcado pela necessidade de montar o enxoval dos filhos; o aperfeiçoamento da 

técnica com a finalidade de gerar renda para a família, a transmissão da prática às suas filhas; 

a ocupação do tempo ocioso proporcionado pela idade sendo preenchido pelos bordados; a 

sociabilidade promovida no Clube de Mães ao compartilhar momentos com as amigas e por 

fim, a própria noção que Dona Terezinha entende do que é bordar e do que é viver. 

 

Figura 5 e 6: Na primeira imagem: máquinas de bordar na área da casa de Dona 

Terezinha e, na segunda imagem: Comenda de Honra conferida a Dona Terezinha 
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Figura 7: Dona Terezinha em uma de suas máquinas 

 

 

 

1.4.2. Rosário - “Eu nasci no bordado, dentro do bordado e desde o ventre da minha 

mãe... porque minha mãe já bordava comigo na barriga”.  

 

“Rosário é umas das melhores riscadeiras de Caicó”, assim falou certa vez Iracema, 

quando perguntei quem, em sua opinião, era a melhor bordadeira
21

. Também já tinha ouvido 

falar sobre Rosário em algumas conversas informais que tive no decorrer da pesquisa, por 

isso, irei afirmar que a conheço antes mesmo de sermos apresentadas, em agosto de 2012, 

durante uma reunião no SEBRAE
22

. Nesse dia não foi possível pegar o contato de Rosário em 

virtude de a mesma ter ido embora rapidamente após o término da reunião. 

Alguns meses se passaram após essa reunião e, em maio de 2013, em outra reunião 

no SEBRAE que tratava acerca do selo de Indicação Geográfica
23

 reencontrei Rosário. Nessa 

ocasião, abordei Rosário, falei de minha pesquisa e do meu interesse em conhecer um pouco 

de sua história. Gentilmente, fui convidada para ir à sua casa para conversarmos melhor, 

                                                 
21

  Rosário, embora seja bordadeira, é reconhecida na cidade por ser riscadeira, ofício pelo qual se dedicou a 

maior parte de sua vida. Categorias como bordadeiras e riscadeiras, parecem se misturar, em alguns momentos.  
22

 Em agosto de 2012, a antropóloga e pesquisadora Thaís Brito com o apoio do CRACAS e do SEBRAE 

convidaram as bordadeiras de Caicó para uma palestra na qual tinha por objetivo expor sua tese de doutorado 

(“Bordados e bordadeiras – um estudo etnográfico sobre a produção artesanal de bordados em Caicó”, São 

Paulo, 2010) resultado de sua pesquisa com as bordadeiras caicoenses.  
23

  Ver Cap. 4. 
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entregou-me o número de telefone rascunhado em um pedaço de papel e disse: “vou aguardar 

sua ligação!” 

Na semana seguinte liguei para Rosário e marquei uma visita à sua casa. Era tardinha 

e ela me aguardava sentada na calçada com um sorriso terno. Ficamos sentadas conversando 

por volta de uns 20 minutos até ser convidada para entrar em sua casa. Aqui realmente 

começa a história de Rosário, a partir do momento em que adentro em sua casa, um lugar que 

estimula sua memória. 

Rosário reside em uma casa grande, se bem me lembro, com mais de oito cômodos 

(térreo), e um primeiro andar, reformado há pouco tempo. Do lado externo da casa vemos a 

janela do quarto em que Rosário usa como ateliê para seus trabalhos, foi lá onde passamos 

parte do tempo conversando. O quarto possui uma mesa na qual Rosário faz seus riscos, ao 

lado, uma estante onde guarda seu material de trabalho: fitas e bicos, tesouras e, por fim, a 

abundância de riscos, organizados de acordo com a finalidade: vestidos, estolas, toalhas, 

dentre outros. Rosário reagindo a minha expressão de surpresa diante da quantidade de riscos 

que possui afirmou: “isso é só uma parte, eu já risquei muito em minha vida... se eu fosse 

guardar todos meus riscos não caberia nessa casa”. 

A casa de Rosário deixa qualquer visitante desavisado, assim como eu, perdido com 

a riqueza de detalhes ao que se refere aos móveis (estantes, cadeiras, mesas, balcões, baú, 

estantes, dentre outros), aos inúmeros objetos decorativos, quadros, enfim, uma mistura de 

tamanhos e cores distribuídos em seus cômodos que possuem uma singularidade: uma coleção 

particular de antiguidades herdadas de seus familiares, em especial, seus pais e tias. Mas vai 

além de coisas antigas, cada objeto carrega uma lembrança, uma estória, um significado para 

Rosário. Ela conta que sua casa é “para preservar a memória de minha família”. 

A memória que Rosário afirma preservar é evocada cada vez que mostra um dos 

inúmeros objetos antigos espalhados por sua casa: máquinas de costura, bonecas de louça que 

fizeram parte de sua infância, um órgão antigo, chapéus que pertenciam ao seu pai expostos 

na sala, móveis de madeira herdados de seus parentes como balcões, baús, camiseiros, camas 

devidamente polidos e lustrados em todo o decorrer da casa. São muitos os objetos antigos 

que Rosário preserva com muito cuidado em sua casa: conjuntos de chá (ainda encaixotados), 

uma latinha que Maria Vale guardava suas agulhas, um oratório, a primeira máquina de 

costura de sua mãe, souvenirs (lembrancinhas de viagens que ganhava dos amigos),e outros 

inúmeros objetos que careceriam, ouso dizer, de catalogação diante do tempo e da história a 

eles associados. Esse é um dos sonhos de Rosário: “queria catalogar todos os objetos, 

contando a estória de cada um para que não fossem esquecidos”. A empolgação de Rosário 
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aumentava na medida em que mostrava cada objeto e resgatava uma pequena história sobre o 

mesmo.  

Visitar a casa de Rosário é um mergulho no passado, na memória que ela não se 

limita em compartilhar. Achei interessante iniciar essa narrativa descrevendo a casa e os bens 

nela dispostos, pois para Rosário os objetos estão intimamente relacionados com suas 

lembranças, como ela afirma “não só minha casa, mas minha vida é um museu”. E ao mostrar 

seus objetos, passamos a conhecer um pouco sua história, pois a memória também é 

transmitida através de objetos, máquinas, textos, enfim, reproduzem, em parte, o que foi 

anteriormente vivenciado muito embora nos dê a “impressão de preservar o passado em sua 

totalidade” (SILVA, 2003, p. 19). 

Rosário nasceu em 1958, em Caicó e sempre morou no centro da cidade, 

inicialmente no “Morro da Graça” assim como é popularmente conhecida à rua Cel. Manoel 

Vale. Atualmente mora nas proximidades da Catedral de Sant’Ana, também no centro. 

Rosário lembra que na época de cheia, o rio Seridó passava por trás de sua casa, motivo o 

qual fez com que ela, ainda criança, fosse morar com as tias, após a morte de sua mãe, “não 

deixava papai dormir com medo da água me levar”. Acerca de como aprendeu a bordar, 

Rosário nos conta: 

 

Eu nasci no bordado, dentro do bordado e desde o ventre da minha mãe... 

porque minha mãe já bordava comigo na barriga. Comecei bem 

pequenininha mexendo nos carretéis de linha da minha tia que bordava na 

máquina juntamente com mamãe. Daí minha mãe morreu quando eu tinha 6 

anos e eu continuei na casa dos meus avós com minha tia Alice [...]. Depois, 

viemos morar com outra tia, irmã de meu pai que na época casou-se 

novamente, tia Chaguinha, essa tia riscava bordado. Essa tia costurava no 

ateliê de Maria Vale Monteiro que era prima legítima de minhas tias. Então 

Maria Vale, viúva tinha o ateliê e preparava enxovais de noiva, então lá 

tinha as costureiras, as riscadeiras e tinha as bordadeiras. Minha tia riscava e 

fazia flores para o solidéu e a rosa que a noiva levaria na mão, fazia 

cachinhos de rococó para colocar nas camisolas do enxoval das noivas e 

riscava os monogramas dos lenções, das toalhas... isso foi mais ou menos 

nos anos 60. [...] Eu comecei a bordar à mão muito pequena, quando tinha 

uns 7 anos. Quem me ensinou foi minha tia Chaguinha. Eu tinha vontade 

que minha tia Maria me ensinasse a bordar na máquina, mas como eu era 

muito criança tia Chaguinha disse ‘primeiro você vai aprender a bordar na 

mão’
24

. (Informação Verbal) 

 

Com 7 anos Rosário começou a bordar à mão e, aos 14 anos, começou a riscar os 

bordados, continua: 

                                                 
24

 Entrevista, maio/2013. 
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Eu sou louca por bordado: bordei muito tempo, desde os 7 anos, sempre 

bordei na mão e nunca bordei na máquina [...] A turma todinha da rua vinha 

bordar: veio dona Adi minha vizinha que hoje é minha sogra com as filhas. 

Tinha dia que a gente fazia uma sala com 6 a 8 bordadeiras. Antigamente 

toda moça sabia bordar à mão. Quem não bordava não era prendada. Juntava 

tudo que era menina nova dessa rua, as meninas-moças e a gente ia bordar 

na mão [...] Mas comecei a riscar bordado quando tinha uns 14 ou 15 anos, 

comecei a riscar roupa de bebê, um vestido aqui, outro acolá... eu andava na 

casa de uma amiga que sua mãe, Dona Luiza, era costureira e ela estava 

precisando de alguém para riscar um vestido, porque a pessoa que riscava 

para ela não podia naquele momento. ‘Dona Luiza vou ver se eu sei’, eu 

disse, de lá para cá não parei mais de riscar e abandonei o bordado à mão. Eu 

comecei a riscar bordado escondido de tia Chaguinha ela não queria que eu 

riscasse bordado queria que eu estudasse. Quando eu fiz 18 anos arranjei um 

emprego, comecei a ensinar no município, mas mesmo assim fiquei 

intercalando o risco com o emprego. Mas nunca deixei de riscar, sou louca 

por risco. Eu entendo de bordado porque nasci dentro do bordado e já bordei 

muito bem à mão. (Informação Verbal) 

 

Rosário, desde pequena, conviveu com familiares próximos que costuravam, 

bordavam e riscavam e, à medida que narra suas memórias nomes vêm à tona: sua mãe 

bordadeira; sua tia Chaguinha sempre presente, inclusive, foi ela a responsável por sua 

criação e por ensiná-la a bordar;  Alice e Luiza, suas outras tias que contribuíram em sua 

formação; Maria Vale, renomada estilista e bordadeira da época que abria a porta do ateliê, 

prima de suas tias; Dona Luiza que lhe confiou os primeiros riscos; esses nomes volta e meia 

aparecem na fala de Rosário, que segundo ela, foram as responsáveis por ela “ vivenciar os 

bordados”.  

Rosário casou com 28 anos, segundo ela, “já moça velha” para os padrões da época, 

seu esposo chama-se Armando, carinhosamente apelidado de “Paixão”, como observei. 

Optaram por não ter filhos. Atualmente, moram sozinhos, ambos aposentados, no entanto, 

desenvolvem seus trabalhos em casa: Rosário dá continuidade aos seus riscos e Armando com 

a fabricação de licores caseiros. Segundo Rosário, não depende financeiramente mais do 

risco, mas desenvolve a atividade por lazer: “eu não sei viver sem o risco, se eu passar uns 3 

dias sem riscar eu sinto um vazio imenso em minha vida É isso, o risco é tudo na minha vida, 

adoro!” 

Alguns objetos que Rosário preserva: a primeira máquina de costura de sua mãe e a 

lata em que Maria Vale guardava suas agulhas: 
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Figura 8 e 9: Na primeira imagem a máquina à manivela que pertenceu a mãe 

de Rosário; na segunda imagem, uma lata que pertenceu a Maria Vale 

             

Fonte: Acervo Rosário 

 

É através da memória que Rosário reescreve seu passado em uma relação 

estabelecida com o tempo: passado, presente e futuro. Como afirma Myrian Sepúlveda “o que 

recordamos não é exatamente igual ao que já aconteceu, uma vez que ao mesmo tempo em 

que construímos o passado, ele também nos constrói” (SANTOS, 2003, p. 93). É através das 

memórias, do modo como interpreta o passado que Rosário constrói seu presente, matizando a 

história dos seus familiares com sua própria estória de vida: “o bordado faz parte da minha 

vida”. Nessa produção de significados alguns valores são destacados a exemplo da família, 

descrita como apoio nos momentos de dificuldade: do medo das enchentes, na infância e dos 

cuidados, e na responsabilidade pela criação, após a morte da mãe; do ensinamento dos mais 

velhos, notadamente de suas tias que a acolheram para criar e por ensinar o ofício de bordar e 

riscar.  
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2 MEDIAÇÕES E MERCADOS 

 

Por volta de 1940, o bordado deixou de ter circulação apenas no âmbito familiar e 

ganhou uma nova forma: seu caráter comercial. As mulheres não precisavam bordar seus 

próprios enxovais, tinham como opção comprar o enxoval de outra pessoa que cobraria por 

aquele (novo) serviço. A procura por esse serviço impulsionou a criação do primeiro grupo 

organizado de bordadeiras de Caicó que recebia as encomendas e produzia os bordados de 

acordo com os pedidos dos clientes. A partir de então, deu-se início, de fato, a 

comercialização dos bordados. 

De acordo com Iracema a primeira peça bordada comercializada teria sido 

encomendada à senhora Maria Afra de Medeiros por Brasileira Bezerra de Brito, ambas 

residentes no município de Caicó. A encomenda consistiu em um conjunto de cama com 

lençol e fronhas. A partir desse momento, com o aumento da procura pelos bordados e as 

crescentes encomendas, também surgiram mais mulheres dispostas a aprender a prática. A 

atividade começou a ganhar novos significados por meio de mulheres que viram nessa prática 

uma fonte de renda o que, com o tempo, transformou-se em uma das principais atividades 

responsáveis pelo crescimento econômico local. Chamarei de “mercado do bordado” o 

processo de comercialização que gira em torno das bordadeiras e de sua prática, perpassando 

o comércio, os personagens envolvidos nesse processo – bordadeiras, intermediárias (os), 

empresárias (os), consumidores – e as feiras desse segmento artesanal – Feira de Artesanato 

dos Municípios de Caicó (FAMUSE), a Multifeira Brasil Mostra Brasil e a Feira Internacional 

de Artesanato (FIART). 

Inicialmente, as peças bordadas eram encomendadas pelas jovens moças da cidade 

para seus enxovais de casamento. Com o passar do tempo, essas encomendas foram se 

diferenciando quanto a sua finalidade e variedade das peças. O mercado do bordado estava 

crescendo e havia a necessidade de ampliação da mão-de-obra. Precisava-se de mais 

bordadeiras na produção do bordado e diante dessa necessidade, muitas pessoas viram nessa 

prática uma fonte de renda. 

Diante da expansão do bordado, de sua oferta e procura, aos poucos, o bordado de 

Caicó foi tornando-se conhecido e admirado em todo o Estado do Rio Grande do Norte, bem 

como em outras localidades do Brasil. Atualmente, o bordado caicoense tem seu lugar de 

destaque no setor artesanal brasileiro, principalmente, quando comercializado nas feiras 

artesanais, momento de divulgação dos bordados. 
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Muitas são as pessoas envolvidas no processo de produção do bordado. Percebemos 

que nesse processo existem também as especialidades quanto às funções executadas, além da 

bordadeira, tem as desfiadeiras de crivo, a desenhista do bordado responsável pelo design 

(“riscadeira”), aquela que dá o acabamento da peça e, por último, o processo de final dos 

bordados: a lavagem e a engoma. Todas essas etapas podem ser desenvolvidas por uma 

mesma pessoa, porém, não são todas as bordadeiras que sabem ou querem desenvolvê-las. 

Algumas dessas etapas são consideradas mais simples e rápidas do que outras, como é o caso 

das desfiadeiras de crivo; outras exigem maior dedicação e conhecimento sobre a técnica é o 

caso das bordadeiras propriamente ditas e das riscadeiras.  

Quanto à comercialização dos bordados as principais lojas desse segmento artesanal 

funcionam nas sedes das instituições em que as bordadeiras estão vinculadas: as cooperativas 

(a Cooperativa das Bordadeiras e Artesãos do Seridó/COBARTS e a Cooperativa de Produção 

Artesanal do Seridó Ltda/COASE) e o Comitê Regional das Associações e Cooperativas de 

Artesanato do Seridó/CRACAS no município de Caicó. Apenas os bordados das associadas 

podem ser expostos e comercializados nessas lojas. Um personagem que ganha destaque na 

comercialização dos bordados é o intermediário ou o fornecedor, reconhecido dessa maneira 

por aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas no processo de produção: a bordadeira 

que produz e aquele que negocia com esse produtor. Outro aspecto de destaque na 

comercialização dos bordados são as feiras e as exposições voltadas para o artesanato, 

momento propício para as bordadeiras intensificarem suas vendas e realizar contatos 

profissionais.   

 

2.1 A COMERCIALIZAÇÃO DO BORDADO 

 

Existem muitas pessoas envolvidas no processo produtivo dos bordados. Podemos 

pensar em três grupos: o primeiro compreende as pessoas que estão envolvidas diretamente 

no processo de feitura do bordado que são as responsáveis pela arte, aquelas que desenham ou 

“riscam” a peça (design); as pessoas que bordam à mão ou à máquina (pedalada simples ou 

industrial), aquelas que desfiam os crivos e elaboram o richelieu e, por fim, aquelas que 

fazem o acabamento e que irão lavar e engomar a peça bordada. 

No segundo grupo, estão as pessoas que irão fazer a mediação entre a bordadeira e o 

consumidor, conhecidos como intermediários ou fornecedores. É o intermediário ou 

fornecedor, como também foi, e é conhecido esse personagem, que irá levar as matérias-

primas, usadas na confecção do bordado, e fazer o pagamento do valor correspondente das 
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peças diretamente à bordadeira para, posteriormente, vender esses bordados no comércio. E, 

por último, no terceiro grupo, estão as pessoas que compram os bordados, os consumidores.  

Inicialmente as peças bordadas eram feitas à mão, utilizando apenas o tecido, as 

linhas e o bastidor de madeira (instrumento em formato de círculo que normalmente media 

entre 10 à 20 centímetros de diâmetro, usado de acordo com a peça), uma agulha nº 7 e uma 

tesoura pequena com ponta curva. Para que uma peça bordada fosse produzida havia um 

grande dispêndio de tempo em virtude da demora que a atividade à mão exigia. Com a 

inserção da máquina de bordar pedalada e posteriormente industrial, por volta de 1940, do 

séc. XX (BATISTA, 1988), o bordado passou a ser feito com mais rapidez o que possibilitaria 

atender a um público de consumidores que vinha crescendo. Com a incorporação de novas 

tecnologias ao processo de produção o bordado passou a ser feito em série. O trabalho que 

antes era feito apenas por uma única bordadeira começou a ser produzido por várias pessoas, 

dividindo assim, as funções de confecção sobre a mesma peça. Essa característica foi descrita 

por Iracema: 

 

Quando falo que o bordado está sendo feito em série quero dizer que está 

sendo feito por várias pessoas, uma pessoa cria o designe e outra risca, tem 

aquela que cobre o bordado na máquina industrial, depois vai para outra 

pessoa para desfiar a bainha e o crivo, e em seguida vai para a máquina 

simples, pedalada. Porque na industrialização poucas pessoas fazem esse 

trabalho de acabamento, mesmo assim algumas pessoas ainda fazem, mas de 

baixa qualidade. (Informação verbal)  

 

Podemos observar na afirmação de Iracema que os bordados anteriormente 

produzidos por uma mesma pessoa atualmente têm divisões em seu processo de feitura. Ela 

traz o exemplo das diversas funções executadas na elaboração de uma peça, com a pessoa que 

cria o design, aquela que borda na máquina industrial, a riscadeira, a desfiadeira de bainha e 

crivo e, por fim, aquela que faz o acabamento à máquina simples ou pedalada. A divisão de 

funções, o que poderia ter sido resultado da incorporação de novas tecnologias à prática dos 

bordados, pode gerar significados distintos a cada uma dessas pessoas envolvidas no processo 

de produção e interdependência mútua, no qual, cada pessoa que exerce uma atividade é vista 

de forma diferente pelas outras.  

Ainda nesse processo de produção, surge a figura do intermediário ou fornecedor, 

como também é conhecido. Os intermediários, podendo ser mulheres ou homens, compram os 

bordados em grande quantidade diretamente às bordadeiras por um preço mais baixo do que o 

de mercado e os revendem no comércio por uma quantia superior ao que tinham inicialmente 
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comprado, garantindo assim, uma margem de lucro sobre a peça. Essa mesma categoria 

também é conhecida como fornecedor uma vez que é responsável por fornecer às bordadeiras 

a matéria-prima para a confecção dos bordados, tais como: o tecido já riscado (já acrescido 

com o design), as linhas e o cordão. O tecido que é deixado para a bordadeira produzir e já 

vem com os requisitos pré-determinados e que devem ser obedecidos em função: do desenho 

(a peça já vem riscada), da forma da peça (cama, mesa, vestuário), do tamanho, dos pontos e 

das cores que serão usadas. Normalmente, o tipo das peças que são encomendadas é devido a 

uma exigência de mercado traduzida pela maior procura por determinados bordados quando, 

frequentemente, solicitado pelos consumidores. A procura por um determinado tipo de 

bordado vai ter influência direta nas encomendas, pois elas guiarão o tamanho do desenho, 

seu design, sua cor, seus motivos e seu formato. Maria Do Céu é uma das bordadeiras que 

recebe encomendas através de intermediários: “As pessoas trazem para a gente bordar. Eles já 

trazem o bordado riscado, a gente só faz o bordado. Eu já bordei para muitas pessoas: Cleide, 

Sônia, Joaquim, já bordei para várias pessoas”.  

Muitas bordadeiras com quais tive contato falaram que bordam “para outras 

pessoas”, referindo-se ao que elas também chamam de intermediários ou fornecedores, em 

alguns casos, chamam de atravessadores. Assim como Maria Do Céu, Etelvina
25

 também tem 

um fornecedor para quem ela borda: 

 

Eu pego as peças com ela [intermediária/fornecedora] e bordo, depois 

entrego a peça e recebo o dinheiro. Ela traz todo o material: o tecido, a linha, 

eu faço só o trabalho. Já vem no ponto de bordar, já vem desenhado. Quem 

lava e passa já é outra pessoa. Faz uns 5 anos que eu vendo para essa mesma 

pessoa”. (Informação Verbal) 

 

Na citação anterior Etelvina mostra a divisão de funções na produção dos bordados, 

destacando seu papel de bordadeira e as atividades desempenhadas por outras pessoas, como é 

o caso daquelas que lavam e passam o bordado. O que podemos observar em comum nas falas 

de Maria Do Céu e Etelvina é que ambas bordam para intermediários, a primeira diz já ter 

bordado para muitos deles, enquanto a segunda borda há bastante tempo para um único 

intermediário. Tanto Etelvina quanto outras bordadeiras com quais conversei mostraram que é 

bastante comum a permanência de contato comercial com apenas um intermediário, mantendo 

o vínculo por tempo prolongado. Entretanto, essas relações entre as bordadeiras e os 

intermediários poderiam ser consideradas fluidas, pois não há um acordo definindo essa 

                                                 
25

 Etelvina tem 55 anos de idade e borda 28 anos, separada, mora atualmente com dois filhos adolescentes. A 

principal renda da casa é advinda dos bordados.  



59 

parceria nem tampouco o tempo em que uma bordadeira fornecerá bordado para um 

intermediário. No momento em que uma bordadeira achar mais conveniente e vantajoso 

trocar de intermediário ela o fará. Essa vantagem, normalmente é expressa pelo pagamento 

antecipado da peça encomendada.  

Muitas bordadeiras que recebem as encomendas pelos fornecedores não têm 

liberdade de escolha sobre seu bordado, pois estes chegam até suas mãos com as 

características pré-definidas: o tamanho da peça, o desenho, as cores e os pontos. Muitas 

vezes o resultado final do bordado é comprometido em virtude da baixa qualidade das 

matérias-primas trazidas por esses fornecedores, o que demonstra a queixa de Livanúsia
26

: 

 

A pessoa que eu bordo, só traz a linha ruim para eu bordar, aí perde a 

qualidade. Ele [intermediário/fornecedor] vem deixar o tecido já desenhado 

com a linha, aí depois eu entrego a peça e ele revende para outros cantos, 

Natal, por exemplo. O valor do bordado para eu bordar é a mesma coisa, 

mas para eles não. O atravessador é quem ganha mais, mas a gente... é a 

mesma coisa. (Informação Verbal) 

 

Livanúsia aponta que a baixa qualidade na matéria-prima entregue pelos 

fornecedores compromete o resultado final do bordado e esse produto final considerado de 

baixa qualidade não depende exclusivamente do trabalho e competência da bordadeira. Esse 

aspecto pode também ser usado como justificativa por parte de algumas bordadeiras, de fato 

como ouvi, para um bordado ser considerado mal feito ou de baixa qualidade.  

O fato de algumas bordadeiras aceitarem essa negociação está ligado diretamente a 

fatores econômicos. No ato da encomenda das peças, as bordadeiras já recebem dos 

intermediários e/ou fornecedores o valor previamente combinado por seu trabalho. De certo 

modo, pode ser cômodo para a bordadeira receber em sua casa a peça a ser bordada e o 

pagamento antecipado pela sua feitura, mesmo que para isso, o preço atribuído ao bordado 

seja inferior ao que será vendido no comércio pelo intermediário. 

 Outra forma de comercialização que a bordadeira utiliza é quando dispensa o 

intermediário ou fornecedor para vender o seu produto. Nesse caso, a bordadeira deve possuir 

um capital de giro para investimento e aquisição de matéria-prima, tais como tecidos e linhas. 

Uma vez bordadas, as peças serão deixadas, geralmente, no comércio local, mais 

especificamente nas lojas da COBARTS, COASE e CRACAS, no caso da bordadeira ser 

associada.  
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 Livanúsia tem 51 anos e há 33 anos borda. É solteira e mora com os pais. 
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A dificuldade em optar por esse tipo de comercialização, no qual a própria 

bordadeira faz todo o processo de venda do bordado, consiste na incerteza ligada às vendas. O 

bordado pode ficar exposto ao público consumidor por muitos meses e não ser vendido, assim 

como a peça pode ser vendida rapidamente. É um investimento que a bordadeira pode fazer, 

mas que não tem garantia de retorno financeiro rápido. Não são todas as bordadeiras que 

dispõem desse capital excedente para investir em seu próprio negócio, em especial na compra 

de matéria-prima. Essa justificativa foi citada por muitas bordadeiras quando questionadas 

acerca do motivo pelo qual não deixam seus produtos nas lojas do ramo artesanal. A resposta 

é imediata: “tenho retorno rápido”, diz Etelvina, referindo-se aos intermediários. 

Diante disso, muitas bordadeiras preferem contar com a mediação dos fornecedores, 

pois têm garantia de recebimento pelo trabalho uma vez que o pagamento é feito no ato da 

encomenda. Bordando para si, a bordadeira aguarda um tempo indeterminado até que sua 

peça seja vendida no local onde está exposta para só então ter retorno financeiro. A 

bordadeira Etelvina justifica não querer deixar seu bordado exposto na loja da cooperativa: 

“Eu não tenho tempo de bordar para deixar lá exposto. Porque lá demora a sair. E aí, a gente 

bordando para uma pessoa, um fornecedor, a gente entrega o bordado e já recebe na hora”.  

Podemos sintetizar da seguinte forma: de um lado temos o fornecedor que deixa as 

encomendas com a bordadeira, juntamente com a matéria prima e faz o pagamento imediato. 

Do outro lado, temos a comercialização por conta própria da bordadeira, sem a mediação do 

fornecedor, que deixa seu produto exposto em uma loja ou em feiras de artesanato e só terá o 

retorno do investimento feito após a venda da peça. Nesse último caso, a bordadeira tem um 

maior lucro, uma vez que vende diretamente ao consumidor, no entanto, não sabe quanto 

tempo demandará para a venda ser efetivada. 

Quando as bordadeiras expõem à venda seus bordados nas lojas das cooperativas e 

do comitê ou nas feiras do segmento artesanal não se sabe quanto tempo levará até alguém 

comprar a peça, de modo que, é mais vantajoso para algumas bordadeiras venderem 

diretamente para um intermediário e receber o pagamento imediato da peça. 

Por outro lado, os fornecedores ou intermediários sofrem com os calotes, ou débitos 

não pagos, tanto por parte das próprias bordadeiras, quanto por parte de alguns clientes. Esse 

aspecto mencionado por Iracema não pode ser generalizado, mas ela afirma que algumas 

bordadeiras, após pegarem as encomendas e, consequentemente, receberem o pagamento 

adiantado, muitas vezes não bordam a peça e pegam uma nova encomenda para bordar com 

outro fornecedor, deixando o fornecedor anterior no prejuízo. Ou então, durante a 

comercialização do bordado com o consumidor, se a forma de pagamento escolhida entre as 
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partes (vendedor-intermediário e o cliente) for a crediário, o fornecedor corre o risco do 

cliente não pagar, ficando desse modo, no prejuízo.  

 

Para você ter uma ideia, nenhuma bordadeira borda para pagar amanhã, 

próximo mês ou dividir em duas ou três vezes, e acabou a história. É tanto 

que algumas pedem o dinheiro adiantado, sabe o que acontece? Quando elas 

vêem que você pagou, dois, três meses, que elas foram acudidas, vou falar 

nesse linguajar bem regional, elas pagam o que estava em débito delas e sabe 

o que elas fazem? Elas deixam você, ficam devendo a você e vão bordar 

para outra. E acabou. Você perde tranquilamente. (Informação Verbal) 

 

Iracema, além de produzir seus próprios bordados, também faz encomendas a outras 

bordadeiras servindo assim de intermediária para outras artesãs. Um dos pontos negativos 

citados por ela foi com relação a falta de comprometimento da bordadeira em entregar o 

bordado pronto na data combinada, mesmo quando o pagamento já fora efetuado. Iracema 

continua: 

Outra coisa que ainda tem: você faz a peça, paga todinho e quando é para 

vender, se você vender no cartão tudo bem, mas, se você vender em cheque 

ou na promissória, você vende em duas, três, quatro... até em seis vezes, tem 

meses que você recebe, tem meses que não, tem umas pessoas que pagam as 

duas primeiras e esquece das outras. Por isso que eu coloquei cartão aqui. 

Pelos calotes que eu tive aqui, já tive calote de sete mil reais aqui 

(Informação verbal).  

 

Ao falar de seus prejuízos Iracema aponta o que seria uma solução viável, pelo 

menos no seu caso, para os calotes sofridos: o uso do cartão de crédito. Aqui, percebemos que 

o desenvolvimento tecnológico não ficou restrito às máquinas de bordar, mas também à 

formas de comercialização dos bordados. Observei que nas três lojas de artesanato, 

COBARTS, COASE e CRACAS, todas possuem o sistema eletrônico para o uso do cartão, 

como podemos ver nas imagens abaixo:  
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Figuras 10, 11, 12: COBARTS, COASE E CRACAS, respectivamente 

             
 

 

Outro problema observado que o mercado do bordado enfrenta é com relação a 

questão da sazonalidade. Entendemos por sazonalidade algo relativo à estação do ano ou 

próprio dela. É um fenômeno caracterizado pela instabilidade entre a oferta e a demanda em 

um período determinado do ano, conhecidos também como épocas de alta e baixa estação. No 

caso dos bordados, estes são vendidos e comercializados em maior quantidade em alguns 

meses do ano do que em outros.  

O comércio do bordado em Caicó passa por períodos de baixa e alta estação de 

vendas durante o ano. Há meses em que a procura pelos bordados aumenta, 

consequentemente, as bordadeiras produzem mais peças, em virtude da maior procura; esses 

meses são julho, dezembro e janeiro. No restante dos meses do ano a procura diminui, bem 

como a produção dos bordados
27

. 

No mês de julho, o município de Caicó conta com a realização da tradicional festa 

religiosa de Nossa Senhora Sant'Ana
28

 e dentro de suas festividades, acontece a  FAMUSE – 

Feira de Artesanatos dos Municípios do Seridó. Nesta feira, diversos segmentos do artesanato 

dos municípios do Seridó são expostos em stands: trabalhos em argila, pinturas em tela, uma 

riquíssima variedade em bordados, bijuterias e comidas típicas regionais. 

                                                 
27

 Embora haja a diminuição na produção dos bordados, a maior parte das bordadeiras não para de bordar, pois 

comercializam seus bordados aos intermediários que por sua vez revendem esses bordados em outros mercados 

além do local. 
28

 A festa de Sant’Ana, realizada no município de Caicó, é um dos maiores acontecimentos religiosos do Estado 

do Rio Grande do Norte. A festa de Sant'Ana acontece tradicionalmente no mês de julho, e, durante seus 

festejos, a cidade revive um pouco da sua história, reaviva laços, rememora tradições, que estão intimamente 

ligadas à sociabilidade e tradição do povo caicoense. Em 2013, faz 265 (duzentos e sessenta e cinco anos) que a 

festa é comemorada no município, uma celebração de expressividade religiosa, símbolo maior da região do 

Seridó.  
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Com o turismo que permeia a festa da padroeira do município há um aumento nas 

vendas do bordado. São pessoas que vêm de outras cidades, estados e até de outros países, 

que se encantam com a beleza do trabalho artesanal dessas bordadeiras. O tipo de bordado 

que é comercializado varia entre a venda de um simples lenço como “lembrancinha” às 

encomendas feitas em grande quantidade e só poderão ser entregues em um momento 

posterior.  

Os bordados expostos nas feiras são os mais variados: além das tradicionais toalhas 

de mesa, de cama, de banho, toalhinhas de centro, bordados nas varandas das redes de dormir, 

em panos de prato, em roupas do vestuário feminino, roupinhas e fraudas para recém-

nascidos, dentre outros. Há uma infinidade de bordados que são produzidos pelas mãos 

habilidosas das artesãs caicoenses, que, com dedicação e criatividade, faz o bordado se 

destacar no comércio das feiras de artesanato. 

Nos meses de dezembro e janeiro também há grande procura pelos produtos 

bordados. As bordadeiras acreditam que por serem meses que compreendem o período de 

férias e de veraneio, o momento seja propício às vendas, principalmente, porque grande parte 

dos bordados é comercializada na capital do Estado, Natal. Durante os primeiros meses do 

ano, a capital faz parte do roteiro turístico do Brasil. 

A bordadeira Daguia
29

 a respeito da sazonalidade e ao comércio do bordado diz que 

“é assim: existe a alta estação que é dezembro, julho e janeiro. É a época em que se vende 

mais, durante o restante do ano vende menos”. A bordadeira Nariele
30

 acrescentou: “A 

demanda é maior próximo a Festa de Sant'ana e logo após a festa, porque os visitantes vem e 

fazem encomendas, aí eles pedem e nós fazemos. Logo após a festa a gente já começa a se 

preparar.”  

Vimos na fala de Nariele que, com a festa de Sant'Ana, além de aumentarem as 

vendas no seu período de realização, o evento também é um momento propício para se 

fazerem os contatos com pessoas do ramo, que irão proporcionar oportunidades de trabalhos 

futuros. Em outras palavras, o momento da comercialização dos bordados na FAMUSE não 

se limita ao período de sua realização, indo além, uma vez que o momento é favorável para 

estabelecer contatos com compradores e assim, ampliar os mercados para o bordado. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 

existem, atualmente, cerca de 8,5 milhões de famílias de todas as regiões do Brasil, que 

                                                 
29

 Conheci Daguia durante a realização de uma FAMUSE, em 2009. Em seus 37 anos, há 19 que é bordadeira.  
30

 Também conheci Nariele durante a realização da FAMUSE de 2009. Nariele é jovem, na época tinha 24 anos 

e já bordava há 8 anos. Uma jovem cheia de sonhos, o maior deles: a formatura em Pedagogia – curso no qual 

cursava na época.  
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sobrevivem da fabricação e da venda de produtos artesanais, o que representa anualmente 

2,8% do Produto Interno Bruto – PIB do país. (Revista Valor do Seridó, p. 13). O bordado do 

Rio Grande do Norte integra os dados do setor artesanal do país que vem crescendo na 

economia nacional, revelando o quanto essa produção ganha destaque na geração de renda do 

Estado. 

 

2.2 INSTITUIÇÕES MEDIADORAS 

 

Com o passar do tempo, diante das mudanças sofridas na prática do bordado, novos 

agentes entraram em cena, novas relações foram se constituindo e, com isso, instituições 

ligadas ao bordado foram criadas. Essas instituições podem ser reflexos da organização 

política que as bordadeiras vêm, aos poucos, revelando através da articulação com outras 

bordadeiras, da escolha de representantes e outros fatores tais como a crescente 

comercialização dos bordados.   

 Muitas bordadeiras acreditam que por estarem agrupadas, articuladas e 

representadas podem ser beneficiadas em diversos campos, como por exemplo, maior 

produtividade, oportunidade na qualificação de mão-de-obra, acesso facilitado a feiras e 

exposições, compra de matéria-prima por um menor preço e, desse modo, podem estar 

atuando como agentes políticos dentro do contexto artesanal do município.  

Com o passar dos anos e o crescente aumento na produção dos bordados, as 

bordadeiras já não supriam essa demanda e poderiam estar diante de uma necessidade em que 

houvesse alguém para representá-las. Uma instituição que pudesse beneficiá-las em alguns 

quesitos, como por exemplo, na compra de matéria-prima em grande quantidade, o que 

diminui o preço da mercadoria; fazer mediação entre bordadeiras e lojistas, administrando as 

grandes encomendas que chegam até a cidade. Os interesses e as necessidades são particulares 

a alguns casos e a criação de instituições ligadas ao bordado se desdobrou de modos distintos. 

 As instituições ligadas ao setor artesanal e diretamente vinculadas às bordadeiras 

são: a Associação das Bordadeiras do Seridó – ABS, a Cooperativa das Bordadeiras e 

Artesãos do Seridó – COBARTS, a Cooperativa de Produção Artesanal do Seridó Ltda – 

COASE, o Comitê Regional das Associações e Cooperativas de Artesanato do Seridó – 

CRACAS e a Escola Profissional Júlia Medeiros. A seguir, descreverei o funcionamento de 

cada instituição e sua representatividade no campo estudado. 
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2.2.1 Associação das Bordadeiras do Seridó – ABS 

 

Em 2009, durante a realização de minha pesquisa de campo para a graduação, pude 

fazer a primeira visita a esta instituição. Lembro-me que sua localização foi mostrada por 

Iracema, na ocasião, ela sugeriu ser interessante eu conhecer o funcionamento da associação.  

A estrutura física da associação era modesta: algumas poucas estantes para expor os 

bordados e um birô no qual ficava a funcionária. Na época, quem me explicou o 

funcionamento foi a funcionária do local, dados que foram complementados posteriormente 

em conversas com Arlete Silva.   

A Associação das Bordadeiras do Seridó – ABS foi criada há mais de  trinta anos, 

em 1976. Porém, foi legalmente fundada em janeiro de 2004. Tem como principal objetivo a 

união das bordadeiras para que, organizadas institucionalmente, possam gozar de alguns 

benefícios tais como a aquisição de matéria-prima por um menor preço e um espaço 

disponível para a comercialização de suas peças. 

A ABS funcionou ao lado da Cooperativa de Produção Artesanal do Seridó Ltda – 

COASE e, assim como ela, seu imóvel foi cedido pela prefeitura do município. Inicialmente, 

a Associação contava com um grande número de associados, com o passar do tempo esse 

número foi diminuindo e, antes de sua extinção, contava-se apenas com nove associados 

ativos, problema esse, percebido em todas as instituições. Por volta do ano de 2009, a 

associação entra em processo de extinção e suas atividades se mesclam com a Cooperativa 

das Bordadeiras e Artesãos do Seridó – COBARTS e passam a funcionar no mesmo espaço 

físico. As atividades que antes eram desenvolvidas pela ABS foram incorporadas a 

COBARTS.  Segundo sua representante, Arlete, a COBARTS veio para suprir as 

necessidades da associação, principalmente, no que diz respeito à emissão de Nota Fiscal e a 

produção de códigos de barras em seus produtos que esta não contemplava. O local onde 

funcionava a associação esteve fechado por, aproximadamente um ano, até que Arlete e 

Iracema Batista com o apoio do CRACAS reativaram o lugar e reiniciaram as atividades da 

COBARTS.   

Segundo Ferreira (2000), cooperativa é uma empresa organizada e dirigida 

democraticamente pelos usuários de seus serviços, visando o benefício destes e não o lucro. 

Então, é através da cooperação e entre ajuda dos seus membros e dos princípios cooperativos 

que visam, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades e aspirações econômicas, sociais 

ou culturais daqueles. Partindo dessa noção de cooperativismo foram criadas duas 
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cooperativas no município de Caicó voltadas para o artesanato, em especial, para os bordados: 

a COBARTS e a COASE.  

 

Figura 13: Associação das Bordadeiras do Seridó – ABS, em 2009 

  

 

 

2.2.2 Cooperativa das Bordadeiras e Artesãos do Seridó – COBARTS 

 

A Cooperativa das Bordadeiras e Artesãos do Seridó – COBARTS, funciona no 

mesmo local onde estava localizada a ABS, no mesmo prédio cedido pela prefeitura, à Rua 

Seridó, no centro da cidade. Após o período em que o local esteva sem funcionamento, a 

presidente do CRACAS, Arlete Silva, buscou apoio para a reforma do lugar, foi muito 

significativa, uma vez que seu interior estava em más condições: ganhou um novo piso, um 

novo teto e uma mobília nova, trazida da lojinha de artesanato que funcionava no interior da 

Central do Cidadão do município.  Após essa reforma a loja ganhou mais sofisticação e 

beleza, analisando as imagens (Figura 9 e 10), percebemos a mudança tanto na estrutura física 

quando na disposição de móveis e quantidade de mercadorias expostas.  

Em 2012, quando iniciei esta pesquisa, quem estava à frente da instituição era 

Iracema, embora tendo o apoio de Arlete. Iracema na ocasião explicou-me o funcionamento 

da COBARTS: segundo Iracema a instituição visa articular e organizar a prática dos bordados 

no município, trazendo benefícios para seus associados, principalmente, no que concerne a 

compra de matéria-prima (tecidos, linhas), a emissão de nota fiscal, loja para expor o produto 
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para venda, durante a realização da FAMUSE, são disponibilizados três stands para expor os 

produtos dos associados e facilitar acesso aos mercados. 

As associadas preenchem uma ficha e se comprometem em pagar, mensalmente, uma 

quantia no valor de R$ 5,00 (cinco reais) para contribuir com as despesas do local: pagamento 

da única funcionária, Gabriela, e pagamento com as despesas com a máquina de cartão de 

crédito. Esse foi um dos pontos mais criticados por Iracema: a inadimplência por parte das 

associadas.  

Os problemas enfrentados pela COBARTS assemelha-se com os da COASE, como 

vermos a seguir, principalmente, com relação ao afastamento por parte de algumas 

associadas, as bordadeiras dificilmente participam das reuniões promovidas pela cooperativa, 

não colocam seus produtos para serem comercializados na loja e não querem pagar a 

mensalidade. 

 Embora algumas associadas estejam perdendo seu vínculo com as cooperativas, 

muitas ainda são associadas e veem positivamente o papel exercido por essas instituições. A 

bordadeira Gorete fala das vantagens em ser associada: 

 

É bom ser associada, porque tudo o que vem para o bordado passa pela 

cooperativa antes. A linha que a gente compra é mais em conta, o tecido a 

gente compra mais barato. As encomendas que vem, a gente pega antes. 

Você sendo sócia você tem direito antes. Tudo o que chega, primeiramente, 

procura logo as sócias. (Informação Verbal) 

 

De acordo com as palavras de Gorete, ela atribui importância em ser associada uma 

vez que tem muitos benefícios, dentre eles, ela destaca a prioridade que as associadas tem em 

ser as primeiras contatadas ao chegar grandes encomendas de bordado, geralmente, de outras 

localidades do país, de bordado a serem confeccionados. 
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Figura 14: Cooperativa das Bordadeiras e Artesãos do Seridó – COBARTS, em 

2012 

 

 

 

2.2.3 Cooperativa de Produção Artesanal do Seridó LTDA – COASE 

 

A Cooperativa de Produção Artesanal do Seridó Ltda – COASE é vizinha da 

COBARTS, também em um local cedido pela prefeitura, localizado à Rua Seridó, no centro 

da cidade. Todas as informações referentes ao funcionamento da instituição foram-me 

passadas pela funcionária Roberta. Dificilmente a representante Gercineide se encontrava na 

cooperativa. Roberta, Gabriela (funcionária da CBARTS) e eu passamos muitas tardes 

conversando, conforme falei na introdução desse estudo, na época da realização dessa 

pesquisa de campo. O que foi interessante para eu observar o funcionamento das cooperativas 

e as relações que se manifestavam na compra e venda dos bordados.  

Segundo Roberta a cooperativa começou a funcionar em 1978, com 

aproximadamente trezentos e sessenta e oito sócias, dentre elas bordadeiras, fornecedoras ou 

comerciantes, e foi instituída em 2006. No primeiro ano de seu funcionamento, a cooperativa 

recebia apoio financeiro por parte do governo estadual, no segundo ano, entretanto, só recebia 

um pequeno incentivo por parte do poder local.  
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Hoje, segundo os dados da instituição, conta com, aproximadamente, trezentos 

associados; dentre eles, estão as bordadeiras, em seu maior número, e outros associados que 

desenvolvem outras tipologias artesanais dentre as quais, trabalhos em madeira, palha, biscuit 

e licores. Seu principal objetivo, assim como a COBARTS é a articulação e organização entre 

as bordadeiras, principalmente, no que concerne a comercialização de seus produtos. Os 

benefícios em ser associado consistem em: a aquisição de matéria-prima com preços 

reduzidos visto que a compra é feita em grande quantidade, emissão de nota fiscal e um local 

fixo onde possa ser realizada a comercialização dos produtos. Por se tratar de uma 

cooperativa possui isenção fiscal e não paga impostos. 

Para ser associado, o artesão precisa preencher uma ficha simples no qual ele deverá 

informar seus dados pessoais e residenciais, bem como descrever a tipologia artesanal que 

desenvolve. Uma vez cadastrado, o associado deverá pagar um valor mensal de cinco reais e 

já tem o direito de deixar seu produto exposto na loja pertencente à Cooperativa. De todo 

produto vendido, 5% do valor da peça é destinado à própria instituição, para custear as 

despesas como a manutenção do local, o pagamento da única funcionária do local e despesas 

com a máquina de recebimento do cartão de crédito.  

Embora tenha cadastrado de 388 membros associados, segundo a funcionária do 

local, Roberta, apenas 42 membros estão ativos. E esse é um dos problemas que a cooperativa 

enfrenta, seguidos de outros tais como, falta de incentivo do poder público e falta de políticas 

sociais de incentivo. Roberta se queixa que as bordadeiras associadas não trazem seus 

produtos para serem comercializados na cooperativa e atribui a isso a relação atravessador-

bordadeira. Roberta acredita que esse é um dos motivos pelo qual as bordadeiras não querem 

expor seus produtos na Cooperativa, sabendo da demora nas vendas dos produtos, as 

bordadeiras preferem vender seus bordados diretamente aos intermediários uma vez que já 

recebem o pagamento da peça no ato da encomenda.  
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Figura 15, 16 e 17: Cooperativa de Produção Artesanal do Seridó Ltda – COASE 

                                   

  

 

2.2.4 Comitê Regional das Associações e Cooperativas de Artesanato do Seridó – 

CRACAS 

 

O Comitê Regional das Associações e Cooperativas de Artesanato do Seridó – 

CRACAS foi criado em 2000 e legalizado em 2002. Criado com o objetivo de articular e gerir 

o grupo das associações e cooperativas da região do Seridó. Segundo informações de Arlete, 

presidente da instituição, atualmente, o CRACAS agrega vinte e quatro entidades, dois Clubes 

de Mães e beneficia oitocentos artesãos da região. Para ser associado ao CRACAS não é 

necessário possuir vínculos com a associação ou com a cooperativa, o vínculo pode ser feito 

diretamente no próprio Comitê.   
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A sede do CRACAS está localizada em um complexo de lojas de vários segmentos 

comerciais, à Rua Otávio Lamartine, centro da cidade, seu imóvel é cedido pela Prefeitura 

Municipal de Caicó. No CRACAS funciona o Complexo de Artesanato Maria Vale Monteiro, 

um espaço otimizado para a realização de oficinas de produção e oficinas de vários segmentos 

de bordados, que capacitam centenas de pessoas. Em 2006, foram capacitadas cerca de 

quinhentas bordadeiras (Revista Terra Potiguar: a revista do Seridó).  

Segundo Arlete, os benefícios em ser associado consistem na redução de custos nas 

compras em grande quantidade de matérias-primas e equipamentos; acesso a mercados por 

meio da participação em feiras e exposições em eventos regionais ou internacionais; e, acesso 

aos espaços da própria instituição, na qual são oferecidos cursos, capacitações e consultorias. 

As encomendas feitas ao CRACAS são repassadas para as associadas, a mediação é feita 

através da representante do CRACAS. A COBARTS está vinculada diretamente a gerência do 

CRACAS, uma vez que essa deu lugar ao que antes era a ABS.  

Arlete me explicou quando indaguei o motivo pelo qual a ABS tinha sido extinta ela 

disse que foi devido ao aumento na demanda de pedidos pelos bordados e, consequentemente, 

a exigência pela emissão de notas fiscais para os compradores. Então, com o grande número 

nas vendas fez com que a associação desse lugar a uma cooperativa em virtude de atender aos 

pedidos e encomendas de grandes empresas do Brasil. Para isso, um ponto importante foi a 

implementação da emissão de Nota Fiscal (para abrir Nota Fiscal é necessário pagar um valor 

de R$ 1.000,00 – um mil reais e, mensalmente, alimentar o sistema com o valor de R$ 103,00 

– cento e três reais) que contribuiu para aumentar as vendas dos bordados em virtude do 

maior número de pedidos. Arlete fala de um pedido que encomendou cinco mil peças de uma 

vez: 

 

Conseguimos pedidos de cinco mil peças, daí fazemos uma reunião e 

comunicamos. Então, cada uma mostra o interesse em suprir a necessidade 

do cliente. Na data marcada, recebemos o material, repassamos e recebemos 

o dinheiro. Em seguida, realizamos o pagamento para cada uma, que nos 

repassam 5% do valor final (Informação verbal).   

 

Em 2007, a SEDEC – Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, 

concedeu a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS, para a comercialização de bordados, de 17% e 1%, a ser paga pelo lojista que vender 

os produtos, desde que adquiridos de associações ou cooperativas de artesãos. Com isso, 

diminuiu a carga tributária sobre os bordados comercializados nas lojas e facilitou para as 

bordadeiras associadas. 
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Nota-se que as possibilidades para quem é associada são mais abrangentes. As 

encomendas, geralmente em grande quantidade, são feitas diretamente nas instituições e, 

mediadas por elas, chegam às bordadeiras associadas. Cada bordadeira recebe de acordo com 

sua produção.  

As bordadeiras associadas destacam as vantagens em ser vinculadas as instituições, 

Gorete é uma delas: 

 

É bom ser associada, porque tudo que vem para o bordado passa pela 

cooperativa. Como por exemplo, vai ter um empréstimo agora que eu vou ter 

direito já que eu sou funcionária. A linha que a gente compra é mais em 

conta, o tecido agente compra mais barato. As encomendas que vem a gente 

pega antes. Você sendo sócia você tem direito antes. Tudo que chega, 

primeiramente, procura logo as sócias (Informação verbal). 

 

Frequentemente o discurso utilizado pelas bordadeiras associadas quanto aos 

benefícios das cooperativas é parecido: compra de matéria-prima mais barata, recebimento de 

encomendas através das instituições, empréstimo e linha de crédito através de parcerias com o 

Banco do Brasil e local fixo disponível para expor os produtos (lojas das cooperativas). 

Segundo os gestores das instituições ligadas ao bordado, cooperativas e comitê, mostraram 

que com o passar dos anos o número de associadas diminuiu consideravelmente, 

aproximadamente, 30% do número inicial de sócias de cada instituição mantém o vínculo. 

Um dos motivos apontado por Iracema, Arlete e Roberta que poderia impulsionar essa evasão 

seria a presença do intermediário e/ou fornecedor. Como já foi mostrado anteriormente o 

intermediário leva a encomenda até a bordadeira e faz o pagamento correspondente àquela 

peça, ficando sob sua responsabilidade a comercialização posterior no mercado.  

Pelo viés institucional esse intermediário não é visto com bons olhos pelos 

representantes das instituições. Iracema o vê como problema: 

 

Acho que o problema é com o intermediário. Por exemplo, tem mulher que é 

chefe de família, então borda e precisa do dinheiro para pagar as contas: a 

energia, os remédios, então, aí aparece essa fulana, ela vende para uma 

empresária pelo custo muito baixo só para ter aquele dinheiro. Então eu acho 

isso um problema muito sério. (Informação Verbal) 

 

O intermediário, na fala de Iracema é visto como um “problema”, pois ele usaria a 

necessidade financeira da bordadeira para se beneficiar. Entretanto, esse é o ponto de vista da 

representante de uma instituição que vai ser diferente do ponto de vista de quem produz. 

Algumas bordadeiras como já foi mostrado anteriormente, acham cômodo receber os 
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trabalhos e o pagamento em sua casa. Desse modo, o papel do fornecedor pode ser encarado 

de formas distintas: pela representante da instituição e pela bordadeira. Se, por um lado, ele é 

visto como um “problema”, pelo viés das bordadeiras ele poderia ser visto como alguém que 

traz garantia de trabalho e renda para as famílias dessas bordadeiras.  

 

 

Figura 18 e 19: Comitê Regional das Associações e Cooperativas de Artesanato do 

Seridó – CRACAS 

  

 

 

Figura 20: Memorial das Bordadeiras, CRACAS 
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O CRACAS e as cooperativas as quais estão integradas a ele, são um importante 

veículo de mediação entre bordadeiras e consumidores. Embora o número de associados 

ativos não coincida com os registros, portanto, não tendo um número tão expressivo de 

bordadeiras, não podemos deixar de destacar as novas formas de relações que tais instituições 

inseriram no contexto artesanal do município.  

 

2.2.5 Escola profissional Júlia Medeiros 

 

O CRACAS e as cooperativas as quais estão integradas a ele são um importante 

veículo de mediação entre bordadeiras e consumidores. Embora o número de associados 

ativos não coincida com os registros, portanto, não tendo um número tão expressivo de 

bordadeiras, não podemos deixar de destacar as novas formas de relações que tais instituições 

inseriram no contexto artesanal do município.  

 O que me chamou a atenção na Escola Profissional Júlia Medeiros, em primeiro 

momento, foi por se tratar da única escola que oferta cursos para bordadeiras 

ininterruptamente ao longo dos anos, diferentemente dos cursos esporádicos ofertados pelo 

CRACAS. Esse foi o motivo que me levou a conhecer a escola. 

A Escola Profissional está localizada no bairro Paraíba, distante do centro da cidade. 

Dificilmente encontrava com a coordenadora do local Rita Fernandes, apenas uma única vez 

na qual me foi concedida uma entrevista.  

Segundo informações de Rita, à frente da gestão da escola há oito anos, a mesma foi 

fundada em abril de 1975, há trinta e oito anos. Mantida pela prefeitura do município, no local 

são oferecidos os cursos profissionalizantes de bordado clássico, bordado industrial, bordado 

fauna e flora, rebordado com pedraria (sandálias e roupas), ponto cruz, crochet, pintura em 

tecido e tela (frutas, flores e recém-nascido), corte e costura em malha, corte e costura em 

tecido, redender (bordado à mão usando bastidor), flores artificiais, culinária, digitação, 

informática e capitunê para fazer almofada e colcha de cama. Os cursos são realizados 

semestralmente, abrindo duas turmas por ano em cada uma dessas modalidades.   

O curso gratuito é realizado por etapas em que, semestralmente, são formadas novas 

turmas de alunos. O que não é disponibilizado pela instituição para os alunos é o material 

usado nos cursos, ficando o aluno responsável por adquiri-lo, ao ter em mãos a lista que a 

Escola orienta comprar.  A Escola Profissional Júlia Medeiros atende a um público de 

trezentas e cinquenta pessoas por semestre, normalmente são pessoas residentes no município 
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de Caicó. Essas pessoas buscam participar dos cursos oferecidos pela Escola Profissional, 

visando desenvolver alguma atividade que lhes possam gerar renda no futuro. 

É importante mostrar que a Escola Profissional tem uma ligação com o primeiro 

grupo de bordadeiras que foi formado na década de 20 por um dos grandes nomes do bordado 

em Caicó: Eunice Vale Monteiro. Esse grupo visava à confecção dos bordados – ainda feitos 

à mão – para atender a um público crescente que estava surgindo. Quem nos conta melhor 

essa história é a bordadeira Iracema Batista: 

 

Eunice Vale Monteiro trabalhava com a mãe e vendo esse trabalho, essa 

demanda, ela fundou um pequeno grupo de bordadeiras à mão que se 

encontravam na casa dela - na praça da Liberdade – isso foi por volta da 

década de 20, essas pessoas começaram a trabalhar, a bordar à mão, e Dona 

Maria Vale acoplou essa arte, a costura dela e na Festa de Sant'Ana elas 

faziam uma exposição na Escola Municipal Senador Guerra e expunha as 

peças mais bonitas para os turistas para conhecerem a arte. Então, esse 

pequeno grupo deu origem a primeira escola profissional feminina de 

bordado aqui de Caicó. Depois, ela se mudou para a Escola Profissional Júlia 

Medeiros – encontra-se na lateral do Hospital do Seridó – além do bordado à 

máquina, lá são desenvolvidos outras atividades como a pintura, tapeçaria, 

etc. A prefeitura que mantém. (Informação Verbal) 

 

Percebemos que esse grupo formado pela bordadeira Eunice Vale Monteiro e 

auxiliado por sua mãe Dona Maria Vale, cresceu e deu origem à primeira escola feminina de 

bordado de Caicó. Na década de 70, esse grupo instalou-se junto à Escola Profissional Júlia 

Medeiros, onde desenvolve suas atividades até os dias atuais, oferecendo ainda o curso de 

bordado, porém, não mais o bordado feito à mão, como era no princípio, sendo agora 

bordados feitos à máquina.  

Na Escola também conversei com duas professoras de bordado: Lucineide e Gorete, 

muito ocupadas, entre uma explicação e outra para suas alunas procuravam dar-me atenção.  

Ambas falam da satisfação em ensinar o bordado e de como essa prática foi significativa em 

suas vidas. Lucineide, gentilmente me concedeu uma entrevista falando dos bordados em sua 

vida, no entanto, essa foi uma das entrevistas que perdi em decorrência de problemas técnicos 

com o gravador, de modo que muitos dados por ela citados não me recordo tão bem, exceto as 

anotações que fiz em meu diário. O que destaquei em sua história foi a importância que o 

bordado ocupa em sua vida, principalmente, por ter sido possível através dele a compra de sua 

casa: “o responsável por tudo o que eu conquistei, principalmente a compra da minha casa foi 

o bordado”.  
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Gorete
31

, mais tímida e introspectiva diante de minhas perguntas não quis ceder 

entrevista e se manteve mais reservada, muito embora, fosse a primeira pessoa a convidar-me 

para juntar-se ao grupo para tomar um cafezinho, pontualmente, às dezesseis horas da tarde. 

Foi assim nas três tardes em que visitei a Escola.  

Com relação à turma que estava aprendendo a bordar no turno da tarde era bem 

heterogênea quanto a faixa etária e os objetivos: as mais jovens disseram-me que tinha como 

finalidade aprender uma profissão e objetivavam ganhar dinheiro. Não disponho de mais 

dados sobre as alunas (nomes, idades, ocupação profissional), pois o momento em que eu as 

abordava não era interessante, uma vez que elas estavam em aula e eu, inconvenientemente, 

ficava distraindo-as com minhas perguntas que pouco foi dado importância da parte delas.  

Uma senhora chamou-me a atenção, Dona Maria
32

, que em suas mais de setenta 

décadas de idade vê no bordado uma forma de terapia, conforme me falou. Casada, 

aposentada e com os filhos criados, ela disse que o bordado é um meio de passar o tempo, “se 

distrair para não ficar em casa sem fazer nada”.  

Em um mesmo ambiente os objetivos em aprender o bordado se configuram de 

formas distintas: seja pela questão mercadológica ou simplesmente como atividade para 

“passar o tempo”.  

 

Figura 21 e 22: Lucineide ensinando a bordar e Dona Maria – “o bordado como terapia” 

   

 

 

                                                 
31

 Gorete tem 54 anos e borda há 25 anos. Após ter “se profissionalizado” no bordado, como se auto define, 

Gorete é professora de bordado e há dezenove anos ensina na Escola Profissional Júlia Medeiros. 
32

 Nome verdadeiro preservado. 
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Figura 23: Escola Profissional Júlia Medeiros (fachada)  

 

 

 

2.3 FEIRAS E EXPOSIÇÕES 

 

Periodicamente são realizados eventos com o objetivo de divulgar e comercializar o 

artesanato, como é o caso das feiras e exposições organizadas por instituições ligadas ao 

segmento artesanal. Os artesãos expõem ao público seus produtos em stands que são 

montadas dentro das dependências de cada feira. Esses eventos são propícios tanto para a 

comercialização quanto para a divulgação dos produtos artesanais. 

Grande parte das bordadeiras não participa das feiras por motivos variados, como por 

exemplo, pelo dispêndio de tempo e de financeiro que a feira exige, como veremos ainda 

nesse capítulo. Outras, no entanto, consideram esses eventos importantes, principalmente, 

pela comercialização dos bordados. Algumas bordadeiras expõem seus bordados em feiras 

realizadas no próprio município durante a realização da FAMUSE; em outras localidades, 

principalmente, na capital Natal, como é o caso da Multifeira Brasil Mostra Brasil e FIART e 

também em outros Estados e até, recentemente, em outros países, como por exemplo, 

Argentina e Portugal, como foi comentado por Arlete: “Nosso produto já foi para França, eu 

já fiz um catálogo de roupas para um desfile em Paris, fomos para uma feira em Madri, outra 

em Portugal, em Lisboa, na Argentina” .  
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A participação de Arlete nessa feira internacional foi possível com o apoio do 

CRACAS, instituição na qual preside. A mediação entre bordadeiras e o consumidor é feita 

através da mediação de Arlete, que nesse contexto, apresenta-se como a “intermediária”, uma 

vez que leva os bordados produzidos por outras bordadeiras da região que são associadas nas 

cooperativas.  

Normalmente, as feiras são promovidas pelas instituições ligadas ao artesanato. Em 

alguns casos, contam também com o apoio dos poderes públicos municipal e/ou estadual, bem 

como apoios financeiros por parte de outros órgãos, tais como o SEBRAE e o Banco do 

Brasil, dentre outras parcerias. Em geral, as bordadeiras e outros artesãos recebem apoio 

dessas instituições, normalmente, são oferecidos os espaços para expor os produtos e o stand. 

Entretanto, os custos da viagem serão de responsabilidade do artesão: despesas com 

alimentação, transporte e hospedagem. 

Nessas feiras o número de stands dependerá da proporção da exposição podendo 

chegar a mais de cem stands em uma mesma feira. Normalmente, a jornada de trabalho para 

os expositores é longa e exaustiva, chegando a ser superior a doze horas diárias, visto que 

passam o dia inteiro e uma parte da noite nesses stands. Pelo que observei, esse fator 

influencia bastante para que muitas bordadeiras não queiram participar dessas feiras, pois 

muitas delas são donas de casa e não podem se ausentar de seus lares e de suas tarefas de casa 

para participarem delas.  

Não são todas as bordadeiras que participam ou que atribuem importância às feiras 

de artesanato, seja por não terem oportunidade de conhecer seu funcionamento, seja por não 

terem trabalhos próprios em quantidade suficiente para uma exposição, no caso de Maria Do 

Céu: “como bordo para outras pessoas não tenho muitos bordados em casa e a feira é cara”. 

Como Maria do Céu borda por encomenda, feita através de um intermediário, dificilmente, 

ela borda peças para vender, tampouco dispõe de uma quantidade mínima necessária para 

levar para as feiras. Algumas dizem que preferem a comodidade de seus lares do que a 

jornada de trabalho cansativa nas feiras, segundo Daguia (37 anos, bordadeira há 19 anos): 

“Eu não participo das feiras, melhor ficar bordando em casa, é mais cômodo”. Esses dentre 

outros aspectos são fatores que justificariam o porquê de muitas bordadeiras não participarem 

dessas feiras.  

Outras bordadeiras já atribuem significado diferente às feiras de artesanato. 

Questionada acerca do motivo que teria levado a comercialização dos bordados nas feiras 
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Edna
33

 responde que “primeiramente foi a divulgação, a gente vai fazendo cliente, vai ficando 

conhecida através de contatos, e são nessa feiras que a gente faz muito contato”; outra 

bordadeira fez um comentário parecido “coloco meus bordados na feira porque ganho 

dinheiro com as vendas e outras pessoas podem ver meu trabalho” (Nara); “sempre que posso 

eu exponho meus bordados na feira, mas só na FAMUSE porque é aqui em Caicó” (Fátima, 

45 anos, bordadeira há 20 anos); “é importante porque o povo conhece nosso trabalho, vende 

bastante e a gente ganha um dinheirinho, né?” (Jussara)
34

. Nas citações acima percebemos 

que é atribuída importância a essas feiras por ser, inicialmente, um momento que contribui na 

divulgação e comercialização do bordado. Diria mais do que divulgar um trabalho é tornar 

conhecida uma arte, uma forma de “o povo ver que aqui no sertão faz coisas bonitas 

também”, conclui Jussara.   

A participação das bordadeiras nessas feiras por si só ainda não explicaria o porquê 

dos consumidores comprarem os bordados. No intuito de lançar luz sobre essa questão, trago 

o estudo de Néstor Canclini acerca das culturas populares e seus artefatos dentro do sistema 

capitalista no qual interessou-se em investigar a vida interna das vilas e acompanhar os 

artesãos e seus produtos nos mercados e nas feiras, visando conhecer sua interação com 

pessoas que são alheias aos seus lugares de origem, para só então, entender como o consumo 

urbano altera o significado da produção material e simbólica das culturas tradicionais. 

Canclini afirma que o capitalismo reestrutura a função e o significado da produção artesanal 

de certas sociedades, sobretudo, porque 

 

o crescimento da produção artesanal depende de um novo tipo de demanda 

motivado pela avidez turística pelo pitoresco, por um certo nacionalismo que 

é mais simbólico do que efetivo e pela necessidade de se renovar, 

oferecendo variação e rusticidade dentro da padronização industrial. 

(CANCLINI, 1983, pág. 100).  

 

Nesse sentido, pensando a questão da prática artesanal dos bordados relacionada ao 

consumo, podemos observar que as bordadeiras, no momento da negociação nas feiras, 

acionam certos discursos ligados à produção do bordado, tais como: a origem, a tradição, a 

autenticidade e outros elementos que vão além da funcionalidade da peça, mas um conjunto 

de símbolos que podem ganhar significado quando encontra o consumidor, sobretudo o 

                                                 
33

 Edna tem 42 anos e desde os 12 se dedica aos bordados, portanto, há mais de 30anos. Atualmente não borda 

como antes uma vez que se dedica integralmente junto com seu esposo Gilberto, seu sócio, a administração de 

sua empresa no ramo dos bordados.  

 
34

 Nara, Fátima e Jussara são bordadeiras pelas quais conversei durante a realização da FAMUSE de 2012. As 

conversas foram informais e aconteceram no próprio momento da realização da feira.  
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turista, que valoriza uma peça daquela outra que é produzida em série: uma peça autêntica, 

artesanal e com uma história particular. 

 O artesanato deve ser pensado enquanto produto inserido em relações sociais e, 

portanto, de modo processual e não como resultado último de uma determinada cultura. É 

nesse processo, portanto, que os artesanatos vão ganhando significados outros diferentes 

daqueles que motivaram inicialmente sua produção. O capitalismo, segundo Canclini, acaba 

influenciando a produção, a circulação e o consumo dos artesanatos e, sobretudo, o modo 

como esses artesãos resignificam e refuncionalizam os papéis que a eles são impostos.  

Por fim Canclini defende que o popular não deve ser apontado apenas como um 

“conjunto de objetos, mas sim, como uma posição e uma prática”, acrescenta: 

 

Ele não pode ser fixado num tipo particular de produtos e mensagens, 

porque o sentido de ambos é constantemente alterado pelos conflitos sociais 

[...]. O sentido e o valor populares vão sendo conquistados nas relações. É o 

uso e não a origem, a posição e a capacidade de suscitar práticas ou 

representações populares, que confere essa identidade (CANCLINI, 1983, p. 

135).  

 

São nas relações sociais que os significados são atribuídos e esse sentido pode ser 

fluido e constantemente alterado, tendo em vista que as práticas e representações suscitadas 

estão em processo de mudança dentro da dinâmica cultural. Poderíamos pensar o bordado 

como um produto que transcende sua funcionalidade e vai sendo incorporado à vida social 

mais pelo seu significado e sentido estético.  

O artesanato mantém uma relação de complexidade no que se refere a sua origem e 

ao seu destino por ser um fenômeno econômico e estético, embora seja considerado artesanal 

mediante seu processo de confecção
35

 acaba inserindo-se no capitalismo uma vez que se torna 

uma mercadoria. E, nesse processo de transformação podemos observar os mercados em que 

esses artesanatos estão sendo comercializados. No caso de Canclini, este, interessou-se, não 

apenas da vida interna das vilas, mas também buscou acompanhar os artesãos e seus produtos 

nas festas e mercados: Pátzcuaro, Morelia e Distrito Federal, como finalidade de conhecer a 

interação dos artesãos com outras pessoas e instituições para só então procurar entender como 

                                                 
35

 Segundo Ricardo Lima em “Artesanato e arte popular”, o artesanato tomado em sua concepção artesanal 

“significa um fazer ou o objeto que tem por origem o fazer ser eminentemente manual. Isto é, são as mãos que 

executam o trabalho. São elas o principal, senão o único, instrumento que o homem utiliza na confecção do 

objeto. O uso de ferramentas, inclusive máquinas, quando e se ocorre, se dá de forma apenas auxiliar, como um 

apêndice ou extensão das mãos, sem ameaçar sua predominância”. O uso de certos instrumentos não define o 

processo, “pois no artesanato o que importa é o fazer com as mãos, o fazer manual. É o gesto humano que 

determina o ritmo da produção. É o homem que impõe sua marca sobre o produto”.   
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o consumo urbano poderia alterar o significado de uma determinada produção material e 

simbólica (CANCLINI, 1983).  

No caso dos bordados preocupei-me em acompanhar as bordadeiras nas feiras do 

segmento artesanal, buscando compreender as relações entre bordadeiras e consumidores, 

bem como observar os discursos que estão sendo acionados nesse processo. Para efeito de 

investigação, optei por visitar três feiras do segmento artesanal: a Feira de Artesanato dos 

Municípios do Seridó – FAMUSE, realizada em Caicó durante os festejos da padroeira, em 

2012; a Multifeira Brasil Mostra Brasil, realizada em Natal no ano de 2012 e a Feira 

Internacional de Artesanato – FIART, realizada em Natal, em janeiro do ano de 2013, sendo 

todas elas realizadas no Estado do Rio Grande do Norte. 

Não pretendi nesta pesquisa fazer uma etnografia das feiras do segmento artesanal, 

para isso demandaria tempo e dedicação em acompanhar cada uma dessas feiras em seus 

respectivos contextos e desdobramentos tendo em vista que a preparação exigida em cada 

feira é desenvolvida com muitos meses de antecedência. Meu objetivo, portanto, é observar as 

relações estabelecidas entre bordadeiras e consumidores no contexto em que é realizada a 

feira.    

Cada feira tem suas particularidades, a FAMUSE, é realizada em Caicó e conta com 

a participação de muitas bordadeiras da cidade e de municípios vizinhos, embora seja menor 

em tamanho comparada a Multifeira Brasil Mostra Brasil e a FIART. Poderia justificar a 

maior participação
36

 das bordadeiras em virtude da comodidade da feira ser realizada na 

mesma cidade onde residem, diminuindo desse modo os custos que uma feira acarretaria para 

o artesão, sobretudo, para aqueles que são oriundos de outras localidades. 

A Multifeira Brasil Mostra Brasil é realizada em Natal e é uma feira que agrega 

vários setores não apenas o artesanal, mas também o alimentício, o imobiliário, dentre outros. 

O foco da feira não gira em torno de pequenos objetos de consumo, mas, principalmente, em 

divulgar marcas que estão no mercado no setor de vendas de móveis e apartamentos. São 

poucos artesãos que expõem nessa feira, no momento em que acompanhei a feira, em 2012, 

apenas dois stands comercializavam os bordados.  

A FIART também é realizada em Natal. É uma feira direcionada para o artesanato 

não apenas do Rio Grande do Norte como de outros estados brasileiros e de outros países, 

notadamente, da América Latina, sendo uma das feiras mais importantes do segmento 

artesanal no Estado, quiçá, do país.  

                                                 
36

 Segundo estatísticas do CRACAS, em 2012, dos oitenta e sete stands comercializados  na FAMUSE, dezesseis 

deles foram comprados pelas bordadeiras.  
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Meu intuito em investigar essas feiras é observar não apenas as rotas que os bordados 

fazem ao saírem de Caicó, mas, sobretudo, os desdobramentos do mercado: o contato entre 

bordadeiras e consumidores e quais discursos estão sendo acionados no momento da venda. 

Desse modo, as feiras podem dar-me respostas acerca de como as bordadeiras estão vendendo 

seus bordados e entender quem são esses consumidores do ponto de vista das bordadeiras. 

 

2.3.1 Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó – FAMUSE 

 

A FAMUSE é o evento mais aguardado pelas bordadeiras de Caicó, sobretudo, 

porque é o momento de maior comercialização dos seus bordados. Não foi difícil escolher 

essa feira como observatório para minha pesquisa, pois desde criança quando minha mãe 

levava-me para a feira os bordados chamavam-me a atenção: coloridos, grandes, vistosos e 

sempre acompanhados por uma vendedora, na época não sabia que ela era a mesma pessoa 

quem produzia, com uma história bonita para contar daquela peça. A FAMUSE, assim como 

a Festa de Sant’Ana insere-se no calendário anual da cidade e também no costume dos seus 

habitantes.  

A FAMUSE – Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó é a maior feira ligada 

ao setor artesanal realizada na região do Seridó. Nesse evento, os artesãos do município de 

Caicó e de municípios circunvizinhos expõem seus produtos, de variadas tipologias 

artesanais
37

 em stands comprados com alguns meses de antecedência. A organizadora da 

FAMUSE e coordenadora do CRACAS, Arlete Silva, diz que a realização da feira contribui 

em vários aspectos, dentre eles econômico e social, para o desenvolvimento do município de 

Caicó:  

 

A FAMUSE nasceu apenas com 50 barraquinhas e hoje, nós temos 100 

stands. Possui uma contribuição imensa na questão social, na questão 

econômica e também política. Social porque é um momento em que há uma 

integração do artesão de todo o Seridó, do Rio Grande do Norte e também de 

outros Estados, porque vamos nos encontrar e trocar ideias. 

Economicamente porque é a oportunidade que eles tem de fazer a divulgação 

de seus produtos e fazer a comercialização (Informação verbal). 

 

Arlete Silva destaca a importância da realização da FAMUSE para o município, uma 

vez que é o momento onde os artesãos, de modo geral, têm oportunidade de expor seus 

produtos. As feiras de artesanato são geradoras de renda em virtude da movimentação de 

                                                 
37

 Além do bordado são expostos diversos produtos artesanais: produtos em cerâmica, esculturas, pinturas em 

tecidos (roupas), bonecas de pano, bijuterias e bolsas em capim dourado, cestos e bolsas de palha.  
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compra e venda de produtos, também é uma ocasião propícia para, possivelmente, fazer 

negócios e também para conhecer novas pessoas.  Durante a feira é intensa a movimentação 

de pessoas em seus espaços, moradores caicoenses, turistas e expositores que se encontram e 

que se reencontram. O que estou chamando de encontro são esses momentos de interação e 

sociabilidade entre as pessoas característicos das feiras, o que pode resultar em amizade ou 

apenas contato profissional e ainda reencontrar quem já tinha se conhecido, tecido laços, os 

caicoenses residentes fora do município, os expositores com seus clientes fidedignos.  

 Entendemos por sociabilidade a interação entre os indivíduos dentro da sociedade e, 

essa interação, dá-se mediante o surgimento de determinados impulsos ou da busca de certas 

finalidades (SIMMEL, 2006). Os indivíduos da sociedade exercem efeitos sobre os demais e 

também sofrem efeitos por parte deles. Os encontros que giram em torno da feira são 

momentos de socialização entre as bordadeiras, entre os intermediários e o produtor, entre 

comerciantes e consumidores e, na FAMUSE, os encontros e a interação entre os atores 

sociais envolvidos podem girar em torno do bordado.  

No momento da feira também se percebe certa competição entre as bordadeiras. Elas 

observam quem veio expor seus bordados na feira, qual o preço que estão cobrando pelas 

peças e se, essas peças estão “à altura” de uma feira. A crítica ocorre quando uma bordadeira 

percebe que alguns desses critérios não estão sendo seguidos por outra bordadeira. 

Notadamente, esse aspecto vira fofoca, o que cheguei a ouvir nos momentos em que fiquei 

nas cooperativas.  

A FAMUSE é realizada há 30 anos e desde seu início conta com a participação de 

Arlete Silva em sua organização. Ela recupera a história da FAMUSE: 

 

Nós começamos em 1983, começamos com 50 barracas, eu trabalhava com 

Maristela Diniz, ela era coordenadora da STBES, Secretaria de Trabalho e 

Bem Estar Social e eu era sub-coodenadora. Então nós começamos esse 

trabalho porque Caicó tinha uma oportunidade: as bordadeiras, as pessoas 

que faziam cerâmica ou que fazem biscoito tinha uma oportunidade de 

apresentar seu trabalho. Então isso foi crescendo, crescendo e passou a ser o 

Seridó. Primeiro quem realizava a FAMUSE era o próprio governo, mais foi 

passando de governo para governo, tinha dia que chegava o mês de junho 

sem saber se tinha ou não a feira. Então nós abraçamos a FAMUSE, e 

criamos o CRACAS em 2000 justamente para fazer a administração, quatro 

anos o SEBRAE ficou realizando, mas depois voltou para a gente, era a 

associação das bordadeiras no inicio quem tomava a frente, depois passou a 

ser o comitê. Hoje, graças a Deus, o comitê é o realizador e também temos 

alguns apoios como o SEBRAE, o Governo do Estado e do Banco do Brasil 

(Informação verbal). 
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Do seu início até os dias atuais a coordenação da FAMUSE, certamente, deve ter 

vivenciado muitas experiências, seja na mudança dos coordenadores da feira, seja com a 

incerteza de sua realização ou até mesmo com a busca de apoio (ou falta dele). Não irei fazer 

um levantamento de toda a trajetória da realização da feira do município, mas um 

levantamento da última FAMUSE realizada, no ano de 2012.  

A organização e preparativos para a FAMUSE acontecem com alguns meses de 

antecedência, normalmente, no final do segundo semestre do ano anterior, entendemos que, 

pouco tempo após a realização de uma feira já começa a pensar a organização da próxima. As 

deliberações e decisões sobre a feira começaram em janeiro e a preparação para feira logo em 

seguida: preparação de ofícios e solicitações para os órgãos públicos, fabricação de folders e 

cartazes para a divulgação, contratos com meios de comunicação como a televisão e o rádio 

para fazer a divulgação da FAMUSE e, por fim, a comercialização dos stands, obedecendo 

uma ordem de prioridade nas vendas quanto a seus expositores. “Os critérios: primeiro a 

gente começa a vender aos artesões de Caicó, depois do Seridó, depois o pessoal das outras 

regiões e da capital para só então, vender para outros Estados”. Informou Arlete, 

coordenadora da feira.   

Durante os meses de janeiro a junho os stands são comercializados, os interessados 

procuram Arlete no escritório do CRACAS. Até chegar o mês de julho, o CRACAS fica bem 

movimentado, sobretudo, pelos artesãos que almejam comprar os stands. Nesses meses, 

frequentemente, Arlete respondia às minhas visitas: “Não tenho tempo agora, venha depois”. 

Até o mês de julho foi difícil para eu conseguir a atenção de Arlete por tempo prolongado, 

normalmente, eram conversas curtas, salvo a entrevista que me concedeu diante de minhas 

tantas insistências.  

No mês de julho, definitivamente, a atenção de Arlete foi voltada especialmente para 

a FAMUSE e pouco, ou nenhuma, para mim ou minha pesquisa. Entre os dias 25 e 29 de 

julho de 2012 foi realizada a 29ª edição da Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó, 

com o título: “Seridó: terra de riquezas”. Sua realização aconteceu durante os festejos da 

Festa de Sant’Ana, padroeira do município, no Complexo Turístico Ilha de Sant’ana. Os 87 

stands foram organizados em um espaço fechado ficando agrupadas de acordo com a 

tipologia artesanal. Nesse mesmo ambiente há um espaço destinado para apresentações 

artísticas com cantores e grupos de dança de Caicó e de municípios circunvizinhos. Abaixo, 

segue o mapa com a distribuição dos stands.  
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Figura 24: Distribuição dos stands, na Ilha de Sant’Ana.  

 

Fonte: Acervo CRACAS 

 

Segundo Arlete, “a feira não serve só para vender, serve para você fazer negócio, 

divulgar, comercializar e fazer negócios futuros”. Assim como Arlete, algumas bordadeiras 

acreditam que a feira pode trazer algumas vantagens, principalmente, financeira.  Edna, 

expositora da FAMUSE há sete anos diz que é na feira que se “faz bastante venda, fica muito 

conhecida e o trabalho é divulgado”. Assim como Edna a bordadeira Nariele também expõe 

na FAMUSE: “é durante a festa de Sant’Ana que a gente vende mais, por isso que eu vendo 

na feira”. As bordadeiras que estavam expondo seus produtos na feira mostraram-se 

satisfeitas com o resultado, principalmente, com relação às vendas. Edna conclui que “todo 

ano para mim é bom: eu vou com preço bom para vender, meus produtos são bons, são 

bonitos, eu vou para vender! Todo mundo reclama, eu não tenho que reclamar estou muito 

feliz”. Não encontrei nenhuma bordadeira que tenha se mostrado insatisfeita com a FAMUSE 

este ano, embora, não tenha falado com todas as bordadeiras que estavam expondo, 

principalmente, em virtude do tumulto da feira e o grande número de artesãs. 

As bordadeiras compraram os stands no início do ano no CRACAS, após o 

lançamento da feira, em fevereiro. Cada stand, para as bordadeiras, custou aproximadamente 

R$ 800,00 reais, a forma de pagamento do stand podia ser feira à vista ou no cheque (dividido 

em prestação, se desejar). Segundo Arlete esse dinheiro é revertido para as despesas da feira: 
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O dinheiro serve para pagar a equipe de limpeza, nós temos oito pessoas 

para limpar direto, que você vê que a feira é limpinha, nós temos 16 homens 

fazendo a segurança, nós pagamos a energia, nós pagamos essas 

apresentações, é o cachê deles né, simbólico né. E tem crachá, convite, 

divulgação nas emissoras, carro de som, toda essa parte. O dinheiro, como se 

diz, é só para fazer acontecer a feira. (Informação verbal) 

 

É certo que a FAMUSE gera renda para o município, tanto em decorrência das 

vendas no período de sua realização como também em virtude das encomendas deixadas 

nesse período. Não tive acesso à movimentação financeira da FAMUSE, no entanto, o retorno 

deixado por ela vai além do âmbito financeiro. A feira inicia-se muito antes da data de sua 

realização, ela começa durante a organização da compra e venda de stands, de reuniões com 

os expositores, da articulação com os serviços contratados, da preparação das bordadeiras em 

adiantar seus bordados para a exposição e, por fim, termina meses depois com a última 

entrega de mercadorias que foram encomendadas durante a data do evento.   

 

2.3.2 Multifeira Brasil Mostra Brasil 

 

A 18ª Multifeira Brasil Mostra Brasil foi realizada entre os dias 07 e 16 de Setembro, 

no Centro de Convenções, em Natal. É considerada uma feira de visibilidade por parte do 

público devido, principalmente, ao grande número de expositores e diversidade de produtos. 

O que eu não compreendi inicialmente foi o interesse da participação de algumas bordadeiras 

nessa feira. Mas como sabia que as bordadeiras iriam ter um stand e eu pretendia analisar as 

relações entre as bordadeiras e os consumidores, não hesitei em acompanhar uma bordadeira, 

Edna, nesse evento. 

A MBMB conta com uma variedade de tamanhos de stands e o seu valor será 

definido de acordo com o tamanho e sua localização na feira. Segundo Edna, para expor seus 

produtos nessa feira, ela e seu esposo (também seu sócio) pagaram um montante de R$ 

1.650,00 aos organizadores do evento pelo stand, durante os dez dias de feira. O stand de 

Edna não era um dos menores disponíveis na feira, media cerca de 2x4 metros, espaço 

decorado cuidadosamente para que chame a atenção do público. Segundo Edna a arrumação 

do estante é muito importante para atrair os olhares dos consumidores.  
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Figura 25: Entrada do evento Multifeira Brasil Mostra Brasil 

 
 

 

A feira MBMB não é considerada um evento de artesanato, pois são comercializados 

vários segmentos de produtos, tais como: vestuário, alimentos, acessórios, calçados, móveis e 

artigos para decoração, distribuídos em dezenas de stands dos mais variados tamanhos. Para 

ter acesso à feira era cobrado um ingresso no valor de R$ 5,00 reais por pessoa o que não 

dava direito a ser revertido em nenhum produto ou serviço em seu interior.  

Dentro da feira localizei apenas dois stands que comercializavam os bordados 

caicoenses, optei em ficar em apenas um stand e acompanhar e registrar o processo das 

vendas. Conheci Edna e seu esposo Gilberto em minha uma visita a campo, em agosto de 

2012. Fiz contato previamente e articulei minha ida à feira, de modo que eles já estavam 

cientes de minha presença (e das minhas incessantes perguntas). Questionada acerca de como 

foi o processo para chegar até a MBMB, Edna descreve: 

 

Foi difícil a primeira vez, mas depois que a gente vem a primeira fica fácil. 

Já vim a primeira, a segunda e estou na terceira feira Brasil mostra Brasil. 

Hoje, já estou negociando para o próximo ano. O difícil é na primeira vez 

que ainda não tem contato nenhum. Quando começa a vendar os stands eu já 

procuro comprar logo. Esse stand ficou em torno de R$ 1.650,00 para nós 

que somos artesãos. No ato da compra dá a primeira parte do dinheiro, 30% 

do valor do stand e o restante eu parcelo. O importante é chegar o dia da 

feira e que a gente esteja aqui (Informação verbal).  

 

Em uma feira desse porte percebemos que há um grande gasto tanto com o valor do 

stand, quanto a alimentação e hospedagem dos expositores. Para uma bordadeira vir expor 
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seus bordados ela teria que ter além desse capital para o investimento um grande número de 

produtos para suprir com as vendas durante todos os dias da realização da feira. “Na MBMB 

você passa dez dias aqui e tem muitos gastos, daí tem que vender, para cobrir as despesas com 

o stand, hospedagem, alimentação, combustível, tem tudo. Tem que vender para tirar o lucro”. 

No stand em que Edna expõe, particularmente, a movimentação e venda dos bordados 

mostrou-se intensa, dificilmente o stand ficava vazio, sem compradores. Pelo que eu percebi 

entre os consumidores, estes sabiam o produto que ali era comercializado: “Edna bordado de 

Caicó-RN”, como o letreiro do stand indicava. Em alguns momentos em que observava a 

intensa comercialização eu me disponibilizava para ajudar com as vendas. No entanto, eu não 

possuía a habilidade com as palavras que aparentavam tão “naturais” a Edna, tampouco 

consegui efetivar um negócio. Percebi que para vender bordado também se exige habilidade. 

 

Figura 26: Expositora Edna na Multifeira Brasil Mostra Brasil 

        
 

 

Para Edna o fato de seus bordados serem bastante comercializados, deve-se à 

divulgação que é feita diante de sua participação nas feiras: “Eu exponho nas feiras, 

primeiramente devido a divulgação, a gente vai fazendo cliente, vai ficando conhecida através 

de contatos, distribuo panfletos e assim, fico conhecida e recebo encomendas”. Edna participa 

de muitas feiras do seguimento artesanal e acredita ser uma oportunidade para divulgar os 

bordados e fazer novos contatos e destaca, como momento propício para fazer muitas 



89 

encomendas, o chamado “mercado pós-feira” resultante das encomendas realizadas no 

período das feiras, mas que são consolidadas e entregues alguns dias ou meses depois.  

A feira mostra a bordadeira e mostra os bordados, divulga e comercializa o trabalho 

artesanal. A feira mais do que a comercialização dos produtos, mostra o trabalho das 

bordadeiras, é um momento onde comprador e produtor estão frente a frente, onde os 

“bordados de Caicó” assim como são conhecidos, são constantemente exaltados. Esse 

discurso ligado a noção de pertencimento a região pode carregar uma marca identitária 

reafirmada constantemente pelas bordadeiras. 

 

2.3.3 Feira Internacional de Artesanato – FIART 

 

A Feira Internacional de Artesanato, a FIART, acontece na cidade de Natal-RN 

desde o ano de 1995, completando, em 2013, seu 18º aniversário. A FIART é considerada 

uma das feiras mais importantes do segmento artesanal com expositores do próprio estado do 

Rio Grande do Norte e de outros estados brasileiros e também de outros países, destacando os 

da América Latina. Diferentemente da MBMB, a FIART não disponibiliza stands para setores 

de empreendimentos imobiliários ou outros produtos que não tenham relação com o 

artesanato.  

Assim como a MBMB, a FIART tem duração de dez dias e seu funcionamento inicia 

às 15 horas e encerra às 22 horas, entretanto, os expositores chegam antecipadamente para 

organizarem seus stands. Nessa feira pude observar que havia mais stands com as bordadeiras 

de Caicó, aproximadamente, 4 stands, dentre eles, o stand do SEBRAE, que disponibilizou 

um espaço para as bordadeiras de Caicó e demais artesãos do estado do RN.  
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Figura 27: Entrada do evento da FIART. 

  

 

 

Nos dias que antecederam à feira, pude observar o processo de escolha das 

bordadeiras que iriam representar o CRACAS, na FIART. Arlete foi a encarregada para 

selecionar as bordadeiras que iriam para FIART, no stand do SEBRAE juntamente com 

outros artesãos do Rio Grande do Norte. Conforme pude perceber, Arlete recebeu muitas 

recusas por parte das bordadeiras frente ao convite para participar da feira, embora a 

bordadeira não tivesse que pagar o stand, uma vez que era ofertado pelo SEBRAE, este não 

iria arcar com as demais despesas, tais como: passagens de ida e volta a Natal, hospedagem e 

alimentação. Esses fatores foram os que mais contribuíram para que as bordadeiras perdessem 

o interesse em ir para a feira. Com muita insistência Arlete conseguiu apenas uma bordadeira 

para representar o CRACAS, Maria Helena. Outro ponto conflituoso além da recusa das 

bordadeiras é acerca da escolha das peças, que diante do tamanho do stand ofertado as peças 

maiores não poderiam ser levadas, como por exemplo, redes e toalhas.   

Na FIART o espaço do stand do SEBRAE era grande, medindo cerca de 10x10 

metros aproximadamente, no entanto, tornou-se pequeno para a grande quantidade de artesãos 

que foram contemplados com um espaço de apenas um metro para expor seus produtos. 

Espaço limitado exige uma quantidade também limitada de bordados, essa era uma das 

queixas citadas por Maria Helena, a representante do CRACAS. 

Escolhi um dia da feira com maior movimentação, julguei que esse dia seria o 

sábado. Já na feira fui fazer companhia a Edna e Gilberto. O stand de Edna raramente 

esvaziava e sua atenção assim como do seu esposo Gilberto era solicitada pelos consumidores 
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que queriam saber mais do que o preço, detalhes ligados ao produto: combinação de cores, 

pontos, origem, história. Consumidores, turistas buscam mais do que a funcionalidade das 

mercadorias e querem mais do que simples lembranças querem mercadorias com “histórias de 

vida”. É assim que Edna mantém as relações de compra e venda com o cliente, fornecendo em 

sua fala histórias do bordado ligadas a tradição de um povo, de identidade e de autenticidade.  

Na FAMUSE, na MBMB e na FIART podemos perceber o momento em que 

bordadeira e consumidor estão dialogando sobre o bordado. Ora negociando preços ora 

certificando que a “história de vida” do bordado foi descrita e apreendida de forma clara pelo 

cliente. Nesse momento a bordadeira assume dois papéis: a de bordadeira e de vendedora, 

embora, tenha por finalidade vender seu produto, seu discurso para atingir tal meta mergulha 

em sua condição de bordadeira, de detentora de um saber transmitido de geração para 

geração, resguardado pela memória e “tradição” de muitas que a antecederam. 

 

2.4 BORDADEIRAS E CONSUMO: um olhar das bordadeiras sobre os consumidores do 

bordado 

 

Meu intuito é compreender quem são os consumidores dos bordados do ponto de 

vista das próprias bordadeiras, em outras palavras, as representações que estão sendo feitas 

desse consumidor pelas artesãs.  

Dependendo do contexto no qual a bordadeira esteja inserida ela pode assumir 

distintos papeis sociais. Ora ela pode ser a bordadeira no espaço privado e íntimo de sua casa 

ora ela pode ser comerciante nos espaços públicos, nesses últimos, notadamente as feiras de 

artesanato e as lojinhas das cooperativas, elas assumem diversos modos e posturas diante do 

que acreditam ser distintos consumidores.  

Durante minha pesquisa de campo presenciei vários momentos da comercialização 

dos bordados, nas lojinhas das cooperativas e nas feiras de artesanato. Observei que o 

desenrolar das transações de compra e vendas são diferenciadas, dependendo do lugar em que 

estejam sendo realizadas. A performance executada pelas bordadeiras irá depender das 

diferenciações e representações que as mesmas estão fazendo dos consumidores, assumindo 

certos papeis de acordo com esse público.  

Nas lojinhas das cooperativas, normalmente, quem vende os bordados são as 

funcionárias do local que não são bordadeiras, no entanto, Iracema frequentemente está 

presente na COBARTS e seus bordados também são comercializados lá. A lojinha da 

COBARTS é administrada por Iracema e grande parte dos bordados lá expostos foi ela quem 
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confeccionou. Por esse motivo algumas pessoas identificam-na como “a lojinha da 

COBARTS”. Segundo Iracema quem vem a sua loja sabe os produtos e a qualidade do 

bordado que vai encontrar e não tem nenhum esforço em convencer o cliente em levar os 

bordados (como veremos no contexto das feiras). Muitos clientes, até onde pude observar, 

entraram na loja, certificados de que era a loja de Iracema e se mostravam dispostos a 

comprar ou então, chegavam até a loja através de uma indicação. Como em um caso que 

observei no qual uma mulher, chegando até a loja, perguntou se era a loja de Iracema, pois 

haviam recomendado seus bordados. Dificilmente presenciei algum cliente que não tivesse 

conhecimento de Iracema ao chegar à loja ou que saísse sem comprar algo para si ou para 

presentear alguém.  

Já nas feiras do seguimento artesanal há uma mudança na relação entre vendedor e 

consumidor. Também há uma diferenciação quanto a feira, se a nível municipal como é o 

caso da Feira de Artesanato dos Municípios do Seridó ou à nível nacional como a Multifeira 

Brasil Mostra Brasil e internacional como a Feira Internacional de Artesanato, a FIART. Cada 

uma dessas feiras tem suas particularidades e relevância para as bordadeiras. 

A FAMUSE acontece durante os festejos da Festa de San’Ana, momento de grande 

importância para o município tanto no que se refere às manifestações de fé expressadas no 

novenário, nas procissões, nos encontros das santas, pagamentos de promessas como se 

destaca nas festividades ditas pelos moradores como “sociais” que se concentram nos leilões, 

festa dos doces, festas dançantes em clubes e na rua, por fim, também é momento de 

reencontro com os “filhos de San’Ana” que residem fora e retornam à cidade nesse período. A 

festa é o momento onde sagrado e profano se manifestam de forma distinta e faz com que em 

um único evento participem turistas e a população da cidade.  

É nesse contexto que a FAMUSE é realizada, uma feira inserida em um evento maior 

da cidade, momento de mostrar não apenas aos moradores locais e aos turistas o que está se 

produzindo no setor artesanal mas, sobretudo, momento em que as bordadeiras exibem seu 

trabalho umas às outras em uma arena de competitividade.  

A FAMUSE vai além do comércio de mercadorias propriamente dito. A escolha das 

peças pelas bordadeiras é muito bem pensada, pois a feira é o momento por excelência de 

exibição do seu trabalho, questões como o prestígio e fama estão em jogo, sobretudo ao olhar 

atento e analítico de outras tantas bordadeiras que não expõem seus bordados na feira, mas 

que vão visitar os stands. Diante dessa atmosfera há grande preocupação em expor apenas os 

melhores bordados, o que justificaria o tempo de preparação que antecede a FAMUSE, tempo 

suficiente, normalmente mais de seis meses, para organizar e acumular as peças.  
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Normalmente são apenas os bordados de Caicó que são comercializados na 

FAMUSE, diferentemente, da FIART e da Multifeira Brasil Mostra Brasil que bordadeiras de 

outras localidades do Brasil também estão presentes. Na FAMUSE é o momento de encontro 

entre bordadeiras conhecidas e o que está em jogo está relacionado mais a qualidade do 

bordado, a sua estética, e o prestígio que isso vai resultar à bordadeira do que, 

necessariamente, às vendas realizadas.   

A tese de Thaís Brito acerca dos bordados e das bordadeiras pretende acompanhar os 

caminhos dos bordados por meio de sua circulação, para efeito de análise ela estudou três 

feiras de artesanato (FAMUSE, FIART e Gift Fair), segundo a autora, o valor dos bordados 

não pode ser considerado do ponto de vista mercantil, “da contabilização do tempo dedicado à 

tarefa, dos recursos investidos e da demanda do mercado”, mais do que isso, os bordados 

possuem vida social, “portam significados, convenções, narrativas e agenciamentos vários” 

(BRITO, 2010, p. 240). 

Nas feiras realizadas em outros locais permitem as bordadeiras ter contato com 

outras realidades além daquelas que elas estão acostumadas, sobretudo, porque nesses lugares 

elas irão encontrar, não apenas as bordadeiras e os bordados de Caicó, mas também de outros 

Estados brasileiros, como por exemplo, os bordados do Ceará e de São Paulo. A FIART e a 

Multifeira Brasil Mostra Brasil possibilitam a bordadeira ter acesso a novos modelos de 

mercado, promover seus bordados, divulgar e ampliar as vendas, conhecer novos lugares e 

pessoas.  

Do ponto de vista das bordadeiras, divulgar, conhecer novas realidades, 

comercializar seus bordados são os pontos principais nessas feiras. No entanto, poucas são as 

bordadeiras que participam das feiras fora do município de Caicó. Participar dessas feiras 

implica grande dispêndio financeiro, uma vez que, estando longe de suas casas, a bordadeira 

irá custear gastos com transporte, hospedagem e alimentação, além do gasto com a compra do 

stand. Embora a jornada de trabalho nessas feiras seja cansativa, as bordadeiras que 

participam, acreditam ser compensador tendo em vista o retorno financeiro do investimento 

feito, nesse caso, a comercialização do bordado é bastante relevante. 

Vender o bordado é de suma importância tendo em vista o dispêndio financeiro. 

Conversando com Edna durante a Multifeira Brasil Mostra Brasil, em Natal, ela afirmou que 

“passar dez dias aqui tem muitos gastos, daí tem que vender para cobrir as despesas com o 

stand, hospedagem, alimentação, combustível, tem tudo. Tem que vender para tirar o que 

investiu”. Percebemos na fala de Edna certa preocupação quanto ao retorno financeiro para 
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seu investimento, e logo em seguida, afirma que até aquele momento nunca teve prejuízos nas 

feiras, pelo contrário, sempre houve lucro e retorno de seus investimentos.  

É interessante destacar que as bordadeiras que se deslocam para essas feiras de 

artesanato em outros municípios não estão muito interessadas em mostrar as outras 

bordadeiras seus bordados, assim como acontece na FAMUSE, onde prevalecem as relações 

de competitividade e exibição dos melhores bordados. Tanto na Multifeira Brasil Mostra 

Brasil quanto na FIART o objetivo maior é a comercialização, tendo como público alvo, 

notadamente, os turistas que muitas vezes não conhecem os bordados.  

Ao afirmarmos que em cada feira há particularidades específicas também podemos 

afirmar que o perfil dos consumidores também são distintos em cada uma delas.  As 

bordadeiras distinguem os consumidores de acordo com as feiras, sendo estas a nível local ou 

quando realizadas em outras localidades com visibilidade nacional e internacional. É através 

desta distinção referente ao consumidor que as bordadeiras irão, por exemplo, definir os 

bordados que irão ser comercializados nas feiras. 

A competitividade entre as bordadeiras não é percebida no contexto das feiras em 

outros municípios e o que ganha destaque não é o nome da bordadeira em particular e sim o 

nome da região, o bordado de Caicó. Se na FAMUSE, a preocupação é em expor as peças 

mais bonitas, bem feitas e peças maiores referentes ao tamanho, em feiras como a Fiart e 

Brasil Mostra Brasil as bordadeiras procuram atender ao turista, normalmente, as peças 

bordadas são menores. Os turistas são guiados pelo consumo, sobretudo, pela vontade de 

comprar mercadorias que tenham relação com o lugar visitado, a noção de autenticidade 

apresenta-se em contraponto com as mercadorias industrializadas e de grande escala de 

produção, tendo desse modo, acesso fácil em mercados variados.  

Para Ricardo Lima a produção artesanal carrega dois tipos de discursos, o primeiro é 

“o discurso que preconiza a conservação do objeto nas condições em que foi produzido por 

entender que ele é o testemunho de um passado a ser preservado”, segundo, aquele que 

preconiza a “transformação de sua forma, tornando-o em designe para a adaptação aos novos 

tempos” (LIMA apud BRITO, 2005, p.1). Com os bordados ocorre algo semelhante. No 

sentido em que, na relação de comercialização entre bordadeira e consumidor, o aspecto da 

tradição é frequentemente evidenciado, apontando para um passado em que os bordados eram 

ensinados de mãe para filha e que tal prática vem sendo preservada ao longo dos anos. Ao 

mesmo tempo, ele se adapta as exigências mercadológicas quando, por exemplo, buscam 

atender uma demanda por um determinado tipo de bordado.  
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O apelo turístico irá influenciar o tipo das peças que serão levadas para essas feiras. 

Peças maiores como toalhas de mesa, conjuntos de cama e redes são levadas, no entanto, em 

pouca quantidade e são usadas na decoração do stand. As vendas concentram-se com as peças 

menores: panos de prato, almofadas, panos para bandejas, estolas, toalhas, descanso para 

copos e outros pequenos bordados com finalidades diversas para a cozinha. Segundo Edna 

essas peças menores “sai mais”, ou seja, são mais vendáveis, pois atendem a esse turista que 

busca não só lembranças para si, os souvenirs, mas para presentear amigos.  

Os turistas, normalmente, não conhecem os bordados, tampouco a qualidade desses 

produtos. Tendo essa representação acerca desse público algumas bordadeiras levam para 

essas feiras bordados considerados de baixa qualidade misturados a outros considerados 

melhores.  

Um episódio interessante ocorreu quando eu acompanhava Edna em uma feira de 

artesanato, a Multifeira Brasil Mostra Brasil, após ela criticar veementemente as bordadeiras 

mais “novas” pela preocupação apenas nas vendas e no lucro, em outro momento da conversa, 

ela mencionou discretamente que leva bordados considerados de baixa qualidade, como ela 

falou “ruins”, para serem comercializados na feira e mistura com bordados “melhores” e, 

mesmo assim, acabam vendendo pois muitos clientes não sabem reconhecer os bordados 

bons. “A gente coloca esse bordado no meio dos outros melhores e vai levando, vende 

também”.  

De um lado percebemos o discurso de Edna com relação à qualidade do bordado e a 

crítica feita às bordadeiras mais jovens por não se preocuparem com a qualidade dos 

bordados, por outro, vemos que ela mesma comercializa bordados que considera de baixa 

qualidade. No contexto local da realização da FAMUSE, por exemplo, seria inconcebível 

expor bordados de baixa qualidade e poderia resultar em crítica negativa para aquela 

bordadeira. Já no contexto da Fiart, por exemplo, já não está mais em jogo a vigilância de 

seus pares e a concorrência não representa ameaça, então, o bordado de baixa qualidade pode 

ser comercializado, mesmo porque muitos “consumidores não irão prestar atenção nos 

detalhes do bordado”. Um mesmo bordado pode ser visto de formas distintas: para uma 

determinada bordadeira que possui uma representação do que é um bom bordado e, do outro 

lado, de um consumidor qualquer que, não dispondo dos mesmos critérios de seleção 

construídos na cultura da bordadeira. No primeiro caso, a bordadeira pode considerar um 

bordado mal feito dentro dos seus critérios, no entanto, o mesmo bordado pode ser 

considerado totalmente o contrário por um consumidor: bem feito e bonito.  
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Na FIART, diferente da FAMUSE, o discurso que é propagado aos consumidores, 

principalmente na tentativa de convencê-los a comprar os bordados, refere-se a um produto 

que exige dispêndio de tempo e capricho para ser feito, carrega consigo traços da cultura 

caicoense, da tradição e da transmissão dessa prática. Noções de autenticidade e identidade 

são relacionadas a uma mercadoria não apenas para convencer o cliente a comprar, mas para 

justificar o valor cobrado pela peça. Segundo Thaís Brito, na FIART “não é mais a qualidade 

e a elegância, as qualidades formais e estéticas [...], mas a relação com o lugar de origem e 

com o sacrifício da bordadeira pelo tempo dedicado à tarefa” (BRITO, 2010, p. 258) que 

serão destacados na relação de compra e venda, entre o cliente e a bordadeira que nesse 

contexto assume o papel de vendedora.  

Trarei Appadurai para a discussão com o intuito de estabelecer um diálogo com o 

autor sobre seus estudos acerca do conhecimento e das mercadorias a fim de lançar luz sobre 

o contexto estudado. O autor trata da complexidade das relações que envolvem os fluxos de 

mercadorias, sobretudo, as variações que se dão entre proximidade e distância que o autor 

chama de “fluxos de longa distância” e “interculturais”. Appadurai entende que o 

conhecimento sobre as mercadorias se dá por dois tipos: 

 

o conhecimento (técnico, social, estético, etc.) que integra a produção da 

mercadoria; e o conhecimento que integra a ação de consumir 

apropriadamente a mercadoria é bem diferente do conhecimento de consumo 

que é interpretado a partir da mercadoria (APPADURAI, 2008 p. 60) 

 

As situações acima nos apontam para a complexidade que envolve a relação entre 

produtor (bordadeiras) e o consumidor. O conhecimento que as bordadeiras possuem sobre os 

mercados irão variar de acordo com o contexto ao qual estão associados: o conhecimento da 

FAMUSE, por exemplo, realizada no município em que as bordadeiras residem é diferente do 

contexto da FIART e da Multfeira Brasil Mostra Brasil, em Natal. Assim, também ocorre com 

a percepção que se tem entre comercializar o bordado na loja de artesanato das cooperativas e 

comercializar em feiras internacionais. O conhecimento de mercado varia e não garante em 

nenhum momento o controle do produtor sobre a distribuição e comercialização dos seus 

bordados, ou seja, o conhecimento acerca dos processos produtivos, não asseguram qualquer 

entendimento dos mercados e da distribuição dos bordados (APPADURAI, 2008). 
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2.5 BORDADOS COMO MATERIAIS MEDIADORES  

 

Como percebemos, a prática dos bordados passou por algumas fases em sua 

trajetória, como por exemplo, da expansão do bordado da esfera familiar para, também, a 

esfera econômica. Os bordados ganharam forte conotação e visibilidade diante do público 

consumidor. De acordo com alguns consumidores ouvidos, “os bordados de Caicó”, assim 

como são conhecidos, são sinônimos de “qualidade” e de “bom gosto”. Em sua maioria, 

afirmam que os bordados mais bonitos do Brasil são feitos pelas bordadeiras de Caicó. Os 

consumidores desses bordados não sabem o nome da bordadeira em particular que o bordou
38

, 

porém, sabem que o bordado é de Caicó e, por sê-lo, é merecedor de elogios e sinônimo de 

qualidade. Aqui, o bordado leva e expande o nome do município por onde ele passa e por 

onde está sendo comercializado, divulgando, desse modo, a cultura caicoense.  

A abordagem referente à relação entre cultura e consumo proposta por Mary Douglas 

e Baron Isherwood investigam os complexos significados do consumo dentro de uma lógica 

cultural (e não utilitarista). Trazendo para o contexto das bordadeiras podemos pensar a 

questão que é estabelecida com o bordado enquanto objeto que só adquire significado a partir 

das relações sociais que estão sendo tecidas em sua volta. Como por exemplo, desde a 

valorização do papel social da bordadeira como outrora era concebida à valorização do 

bordado como produto que carrega símbolos indentitários de uma cultura, de um local. 

Evidenciamos, assim, o modo como os bens estabelecem e mantém relações sociais dentro de 

uma lógica onde o consumo de produtos e serviços é público, atuando na esfera coletiva e, 

existindo por ser culturalmente compartilhado em uma realidade socialmente construída.  

Dentro dessa perspectiva proposta por Douglas, podemos pensar os bordados como 

materiais mediadores, uma vez que, o consumo deve ser tratado dentro de um processo ritual, 

estabelecido na relação entre as pessoas. Por ser mediador, ele tanto pode incluir quanto pode 

excluir dentro dessas relações estabelecidas, uma vez que, seus usos são sociais. Nas palavras 

dos autores: 

 

O consumo é algo ativo e constante em nosso cotidiano e nele desempenha 

um papel central como estruturador de valores que constroem identidades, 

regulam relações sociais, definem mapas culturais. (...) Os bens são 

investidos de valores socialmente utilizados para expressar categorias e 

                                                 
38

 No círculo das bordadeiras caicoenses, existem códigos que são reconhecidos e faz com que haja diferença de 

uma bordadeira para outra, são traços específicos, motivos florais, estilos de bordado, que irão caracterizar uma 

bordadeira de outra, inclusive, definir o que faz um bordado ser considerado “bonito/bom” ou “feio/ruim” por 

outras bordadeiras.  
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princípios, cultivar ideias, fixar e sustentar estilos de vida, enfrentar 

mudanças ou criar permanências (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 08). 

  

Nesse sentido, as escolhas dos indivíduos exprimem e geram cultura e, ainda, o 

consumo aparece como elemento de grande importância tanto ideológica quanto prática no 

contexto estudado. É importante destacar que os significados estão em constante processo de 

mudanças, pois são processuais e o consumo é um processo ativo em que todas as categorias 

sociais estão sendo continuamente redefinidas. 

Dentro da perspectiva da teoria do consumo, na relação estabelecida entre consumo e 

cultura, Douglas contempla três premissas básicas, a primeira refere-se ao consumo como um 

sistema de significação uma vez que supre a necessidade simbólica; segundo, consumo como 

código, uma vez que, traduz muitas de nossas relações sociais e nos permite classificar coisas 

e pessoas, produtos e serviços, indivíduos e grupos; e por último, defende que a cultura de 

massa é uma instância onde se transmite os códigos à sociedade, por exemplo, a mídia 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006).   

As bordadeiras de Caicó atendem a um público que consome mais do que os 

bordados propriamente ditos, eles consomem também a cultura e a identidade que vêm 

agregadas ao produto. Nesse ponto, os bordados aparecem enquanto “propriedade” e a partir 

de uma reflexividade de sua cultura, as bordadeiras estão reinventando e comercializando sua 

prática cultural. Para desenvolver essa questão recorremos aos estudos teóricos de Jean e John 

Comaroff acerca da etnicidade. Os autores, baseados em uma vasta pesquisa etnográfica, 

documental e bibliográfica levantaram algumas reflexões acerca da comodificação cultural e 

da incorporação da identidade. Entende-se por comodificação da cultura a entrada na esfera 

do mercado de certos elementos, como por exemplo, as práticas tradicionais de um 

determinado grupo, os símbolos identitários, rituais, religiosidade, etc. Já a incorporação da 

identidade é entendida como processo pelo qual a identidade passa a ser reivindicada pelos 

grupos étnicos com base nos regimes de propriedade intelectual (COMAROFF, 2009). 

Tendo como eixos teóricos as discussões que giram em torno da identidade, da 

subjetividade e tendo por base os conceitos acima levantados pelos os Comaroff, daria para 

pensar o bordado como uma prática que carrega consigo elementos relacionados à memória, 

ao trabalho feminino, à história e à cultura do lugar. O bordado é tomado como marca 

distintiva com valor agregado, pois as pessoas lhes atribuem significado e seu comércio 

excede a mera compra e venda; nesse processo de comodificação os bordados passam a ser 

“marcas identitárias” das bordadeiras e da cultura caicoense. Há um cenário em que 
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bordadeiras, intermediários e representantes de instituições podem operar com a afirmação de 

autenticidade em nome de fins econômicos, políticos e culturais. 



100 

3 DE “BORDADO DE CAICÓ” PARA “BORDADO DO SERIDÓ” 

 

As bordadeiras movidas pelo intuito de atribuir o selo de Indicação Geográfica aos 

bordados de Caicó, vivenciam um momento em que estão inseridas em uma complexidade de 

relações que envolve, além das próprias bordadeiras, outros atores sociais como os 

intermediários, os empresários e os representantes das instituições mediadoras, como o 

CRACAS, a COBARTS e o SEBRAE. A partir da instituição do selo de Indicação Geográfica 

iremos observar como um bem material, o bordado de Caicó, transforma-se em “Bordado do 

Seridó”, nome atribuído formalmente ao selo para designar não apenas os bordados 

produzidos no município de Caicó, mas também nos municípios circunvizinhos
39

.  

Nesse capítulo observa-se o que é o selo de Indicação Geográfica e como esse 

processo está sendo realizado em Caicó com os bordados. Do mesmo modo serão mostrados 

seus desdobramentos que envolvem posicionamentos e discursos distintos. Acerca do 

processo de instituição do selo de IG acompanhei duas reuniões, uma realizada em novembro 

de 2012, na qual foi proposta a alteração do estatuto do CRACAS, inserindo a 

regulamentação específica para a IG e adaptando o selo ao novo contexto. A segunda reunião, 

em junho de 2013, quando representantes do CRACAS e SEBRAE expuseram a proposta do 

selo para as bordadeiras da cidade. 

 

 

3.1 INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG) 

 

Nos últimos anos o processo de instituição do selo de Indicação Geográfica para os 

bordados de Caicó é algo que vem direcionando as ações da cooperativa e do comitê, 

COBARTS e CRACAS, desde 2011.  

O selo de IG está sendo requerido pelas próprias artesãs a fim de legitimar os 

bordados como originários da região do Seridó norte-rio-grandense. A instituição do selo da 

Indicação Geográfica se dá quando um agente, normalmente representante de um determinado 

grupo ou o próprio grupo articulado, solicita o selo ao órgão do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial – INPI
40

 – para um produto ou um serviço específico de um 

                                                 
39

 Outros municípios do Seridó também produzem os bordados, como por exemplo, o município de Timbaúba 

dos Batistas que possui uma população de 2.295 habitantes, segundo o IBGE (http://www.ibge.gov.br/cidades). 

De acordo com dados do CRACAS, no município, concentra-se grande número de bordadeiras.  
40

 Instituto federal subordinado ao Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior – MDIC 

– tem como função executar a Lei nº 9.279/1996 responsável por regular os direitos relativos a Propriedade 

http://www.ibge.gov.br/cidades
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determinado local ou região. Para as bordadeiras, a instituição, permitirá que os bordados 

produzidos na região do Seridó sejam devidamente identificados quanto a sua procedência, 

passem por um controle de qualidade, crescimento na comercialização e, sobretudo, contribua 

para a preservação das características tradicionais do bordado.  

Alguns produtos apresentam qualidade única, em decorrência de suas características 

naturais, como por exemplo, geográfica (vegetação, solo), meteorológica (clima) e humana 

(tratamento, cultivo, manufatura). Nesse sentido indicam que um determinado produto está 

intrinsecamente ligado ao seu local de origem, não podendo ser produzido em condições 

diferentes. Embora os usos que se fazem desses produtos sejam conquistados nas relações 

sociais e não, necessariamente, em suas origens, é interessante destacar que para a discussão 

da indicação geográfica o local no qual ele está associado é importante, uma vez que, é 

através dele que se inicia o processo de legitimação e de instituição do selo. 

Segundo o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte 

– SEBRAE – existem duas modalidades para a Indicação Geográfica: a Indicação de 

Procedência e a Denominação de Origem. Entende-se por Indicação de Procedência o nome 

geográfico reconhecido pela produção de determinado produto, podendo ser uma cidade, uma 

região, uma localidade ou um país protegendo a relação entre o produto e sua reputação. Já 

por Denominação de Origem entende-se que uma das peculiaridades de determinada área 

geográfica, diante dos fatores naturais e humanos, define o resultado final do produto.   

Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI,  

 
As Indicações Geográficas são ferramentas coletivas de valorização de 

produtos tradicionais vinculados a determinados territórios. Elas possuem 

duas funções em principal: agregar valor ao produto e proteger a região 

produtora [...] e trazem contribuições extremamente positivas para as 

economias locais e para o dinamismo regional, pois proporcionam o real 

significado de criação de valor local” (GIESBRECHT; SCHWANK; 

MÜSSNICH, pág.16, 2011). 

  

A partir de um convênio entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI, o Instituto Euvaldo Lodi – IEL e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – 

INPI foi desenvolvido o Programa de Propriedade Intelectual para a Inovação na Indústria. 

Além das instituições acima mencionadas, foi inserida a Confederação Nacional da Indústria 

– CNI, abarcando todas as entidades do Sistema Indústrial. Segundo a CNI, o objetivo do 

programa “é contribuir para a construção da cultura de proteção e negócios com bens da 

propriedade intelectual no país” (CNI, 2010). O discurso presente nas instituições é de que em 

                                                                                                                                                         
Industrial.   
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virtude da exposição que os produtos culturais estão imersos os consumidores, supostamente, 

poderiam perder a informação acerca da origem de determinados produtos ou serviços. Diante 

de tamanha produção de bens e serviços, convertidos em propriedade privada e, depois, 

protegidos por lei mediante o respaldo do sistema de propriedade intelectual
41

, a Indicação 

Geográfica favoreceria o crescimento econômico, impulsionaria o empreendedorismo e 

contribuiria para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural (Confederação Nacional 

da Indústria – CNI). Alguns exemplos conhecidos de produtos que ganharam a IG são: o 

vinho espumante produzido em Champagne, na França; o Vinho do Porto, em Portugal e os 

charutos de Cuba. Na Europa, estima-se que existem cerca de três mil produtos com o selo de 

Indicação geográfica. Possuir o selo de IG possibilitaria a proteção da imagem e, 

supostamente, se constituiria em uma garantia na qualidade dos produtos. 

Já no caso brasileiro, ainda são poucos os produtos que possuem a Indicação 

Geográfica. Quanto aos produtos com o registro na modalidade de Indicação de Procedência, 

no Brasil, são os vinhos e espumantes do Vale dos Vinhedos – RS, o café do Cerrado Mineiro 

– MG, a carne e derivados do Pampa Gaúcho – RS, a cachaça de Paraty – RJ, a uva de mesa e 

manga do Vale do Submédio São Francisco – BA e PE, o couro acabado do Vale dos Sinos – 

RS, os vinhos e espumantes de Pinto Bandeira – RS, o café da Região da Serra da 

Mantiqueira – MG, o artesanato em capim dourado da Região do Jalapão – TO, os doces de 

Pelotas – RS, as panelas de barro de Goiabeiras – ES e os queijos da Região do Serro – MG. 

Já os produtos com registro em Denominação de Origem são: o arroz do Litoral Norte 

Gaúcho – RS e o camarão da Costa Negra – CE (GIESBRECHT; SCHWANK; MÜSSNICH, 

2011). Logo abaixo estão localizadas as áreas brasileiras que possuem o selo da Indicação 

Geográfica (Figura 1) e os produtos com seus respectivos selos (Figura 2). 

 

                                                 
41

 Segundo Denis Barbosa com o desenvolvimento da economia industrial necessitou-se que uma nova categoria 

de direitos relacionados à propriedade surgisse, principalmente, a partir do momento em que foi possível a 

comercialização das mercadorias da produção em série: “Além da propriedade sobre o produto, a economia 

passou reconhecer direitos exclusivos sobre a ideia de produção, ou mais precisamente, sobre a ideia que 

permite a reprodução de um produto”. Ainda segundo Barbosa, aos direitos que remetem a exclusividade de 

reprodução de um produto ou serviço se dá o nome de Propriedade Intelectual. “Já ao segmento da Propriedade 

Intelectual que tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação e do 

comércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes, costuma-se designar por “Propriedade 

Industrial”. (BARBOSA, 2003, p. 23) 
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Figura 28: Localização das Indicações Geográficas Brasileiras 

 
Fonte: Indicações Geográficas Brasileiras, 2011.  

 

 

Figura 29: Selos – Indicação Geográfica 

  
Fonte: Indicações Geográficas Brasileiras, 2011.  
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Com a atribuição da Indicação Geográfica alguns valores intrínsecos e qualidades 

particulares são acrescidos ao produto, bem como certo status e prestígio diante de outros 

produtos do mesmo segmento, que também estão disponíveis no mercado. Nas falas dos 

representantes do INPI, do SEBRAE e das instituições ligadas diretamente ao bordado como 

o Comitê Regional das Associações e Cooperativas de Artesanato do Seridó – CRACAS, e a 

Cooperativa das Bordadeiras e Artesãos do Seridó – COBARTS, acredita-se que, através do 

selo de Indicação Geográfica, as bordadeiras serão beneficiadas. Este resultado acarretará no 

aumento das vendas dos bordados e do maior acesso desses produtos nos mercados o que 

possibilitará o crescimento econômico no município.  

Um ponto recorrente que as instituições promotoras da Indicação Geográfica cita é 

com relação aos benefícios que o selo proporcionará para as pessoas envolvidas na produção 

dos bordados. Porém o que vem sendo observado é que essa opinião não é aceita por todas as 

bordadeiras, inclusive, algumas delas sentem que irão ser prejudicadas com a IG, outras 

bordadeiras não têm conhecimento a respeito da IG e outras, não manifestam nenhum 

interesse sobre o tema.  

Para que o selo seja instituído e o requerente receba a Indicação Geográfica é 

necessário passar por algumas etapas
42

. Inicialmente, a proposta do produto que deseja 

receber o selo é apresentada formalmente ao INPI, com essa proposta em mãos o INPI 

verifica sua relevância, fazendo um diagnóstico de produtos com potencial de Indicação 

Geográfica, considerando para isso, alguns aspectos, tais como: a importância sociocultural e 

econômica da região, bem como, atender aos requisitos exigidos para proteção da IG. O 

solicitante deve comprovar que atua na área e que exerce a atividade econômica na 

comunidade ou na região em que busca ganhar o selo. A partir daí, elabora um documento no 

qual comprova que o produto está intrinsecamente vinculado a esse lugar, para que então a 

área de produção seja delimitada. No caso dos bordados de Caicó, o selo está sendo solicitado 

pela representante do CRACAS e da COBARTS, Arlete Silva contando com o apoio do 

SEBRAE, no sentido de orientações técnicas.  

No entanto, não partiu das bordadeiras a ideia do selo de IG, o SEBRAE sugeriu para 

a representante do CRACAS, Arlete, a possibilidade de inserir os bordados nesse rol de 

produtos que já possuem a IG. Arlete sempre evidenciou sua insatisfação referente às pessoas 

                                                 
42

 GIESBRECHT , Huda Oliveira; SCHWANK, Fernando H.; MÜSSNICH, Alexandre G. (Org.) Indicações 

Geográficas Brasileiras. Brasília: SEBRAE, INPI, 2011. 

 



105 

que comercializam bordados produzidos em outras localidades do Brasil e dizem que foram 

confeccionados pelas bordadeiras caicoenses: 

 

Sempre a gente falou da importância de registrar o bordado, principalmente, 

para o SEBRAE, porque em todo canto vende ‘bordados de Caicó’ até 

mesmo bordados do Ceará como se fossem o nosso. Todo tipo de bordado 

diz que é de Caicó. Aí uma vez o SEBRAE falou ‘compre o que é nosso. 

(Informação Verbal) 

 

Nessa entrevista Arlete conta que o incentivo para a formalização do selo de IG 

partiu do SEBRAE, no entanto, já nutria uma vontade de poder distinguir os bordados de 

Caicó dos demais bordados produzidos no país, um bordado autenticamente caicoense. Em 

outras conversas Arlete afirmou que, posteriormente, a esse primeiro momento de articulação 

com o SEBRAE foi divulgada a proposta do selo para as bordadeiras da cidade. Na condição 

de representante das bordadeiras e atuante no contexto artesanal do município, sobretudo, por 

criar e liderar as instituições do CRACAS e COBARTS, bem como, ser a organizadora de 

uma das maiores feiras de artesanato do Rio Grande do Norte, a Feira de Artesanato dos 

Municípios do Seridó – FAMUSE – legitima Arlete, do ponto de vista institucional do INPI, 

requerer o selo de IG para os bordados de Caicó frente ao INPI (GIESBRECHT; 

SCHWANK; MÜSSNICH, 2011).  

Após essa etapa é iniciada a escrita de um documento que descreve a história do 

produto e sua ligação com o local em que esteja reivindicando o selo de IG. Em Caicó, foi 

elaborado um dossiê pelo historiador Helder Macedo e Iracema Batista, encomendado pelo 

SEBRAE, em 2010. O documento consiste em um inventário da prática do bordado e de 

como este saber-fazer está vinculado à história e à cultura da região do Seridó Potiguar. Para 

sua elaboração, os autores beberam em algumas fontes, tais como pesquisas bibliográfica e 

documental, produziram um banco de dados com trabalhos acadêmicos e matérias 

jornalísticas publicadas. Tive contato com os autores do dossiê e pude colaborar enviando 

meu trabalho de monografia, apresentado em 2009 pela UFRN. Embora o dossiê tenha sido 

finalizado em maio de 2011 e apresentado ao SEBRAE, o mesmo ainda não foi publicado e 

apresentado ao INPI. Essa publicação é de responsabilidade do SEBRAE. 

Depois da realização desse levantamento da prática dos bordados, o passo seguinte é 

fazer o regulamento de uso com a entidade representativa e depositar o pedido junto ao INPI. 

Para ser feito um pedido de Indicação Geográfica faz-se necessário pagar uma Guia de 

Recolhimento da União – GRU e preencher um formulário onde constam os dados do 

requerente, nome e delimitação da área produtora e o produto. O valor pago pela Indicação 
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Geográfica é relativo ao tipo de IG solicitada, se é Indicação de Procedência ou Denominação 

de Origem (INPI, 2012). Em Caicó, o processo de IG está parado nessa etapa, ainda falta a 

publicação do dossiê através do SEBRAE, esse processo, segundo Arlete, pode durar alguns 

anos em virtude de burocracias intrínsecas à instituição do selo. De acordo com Iracema 

Batista, no início de 2012 houve uma reunião com uma representante do SEBRAE, vinculada 

à sede em Natal, que ministrou uma oficina com duração de dois dias para as bordadeiras 

seridoenses. A segunda reunião aconteceu em novembro do mesmo ano, na qual foi entregue 

o pedido da IG ao INPI.  Percebe-se que as reuniões têm um intervalo de tempo relativamente 

longo de uma para outra.   

 

3.1.1 Selo de Indicação Geográfica: “BORDADOS DO SERIDÓ” 

 

A Cooperativa de Bordadeiras e Artesãos do Seridó – COBARTS, o Comitê Regional 

das Associações e Cooperativas de Artesanato do Seridó – CRACAS, juntamente com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, deram entrada no 

processo de instituição do selo de Indicação Geográfica na modalidade de Indicação de 

Procedência para os bordados do município de Caicó e regiões circunvizinhas que também 

produzem essa tipologia artesanal. Nesse caso, além dos documentos necessários devem constar no 

relatório elementos que comprovem que o determinado nome geográfico, no caso a região do 

Seridó, é reconhecido pela produção dos bordados. O nome do selo de Indicação Geográfica que 

os bordados irão receber chamar-se-á “Bordados do Seridó”.  

Em novembro de 2011, foi apresentada formalmente a proposta do selo de Indicação 

Geográfica para os bordados ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em uma 

reunião realizada em Caicó. Não tomei conhecimento dessa reunião com antecedência de 

modo que não pude participar e as informações que seguem foram repassadas pelo SEBRAE. 

Na ocasião, participaram da reunião algumas bordadeiras, o coordenar do INPI, Luiz Cláudio 

Dupim, representantes do SEBRAE, da COBARTS e de oito municípios e também, o 

pesquisador Helder Macedo e Iracema Batista, responsáveis pelo inventário da prática dos 

bordados. Segundo o representante do INPI, Luiz Cláudio “a indicação agrega valor, 

aumenta a qualificação dos empresários e favorece o turismo”, acrescentou: “o selo é um 

reconhecimento oficial do governo brasileiro àqueles que comprovem reputação ou vínculo 

geográfico e, a partir daí, atraiam os olhares do consumidor” (SEBRAE, 2011). 

A fala do representante do INPI acima mencionada destaca de que forma a região do 

Seridó pode ser beneficiada com a instituição do selo, principalmente, por acreditar que com a 
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instituição da IG os bordados serão “valorizados”. A relação do selo com uma valorização do 

produto faz parte de um discurso institucional apoiado no caráter mercadológico que se utiliza 

da produção material de um povo. Pedro Medeiros, representante do SEBRAE do escritório 

regional de Caicó, afirma que “o selo de Indicação Geográfica também vem com essa 

característica de resguardar a característica artesanal do bordado”. “Reconhecer”, 

“valorizar”, “resguardar” são termos frequentemente criados por essas instituições diante da 

produção material de uma cultura numa relação baseada em termos de “apoio”. 

Acerca da atuação do SEBRAE, consta que: 

 

o Sistema SEBRAE busca criar, por vários mecanismos (capacitação, 

mobilização, disseminação do empreendedorismo e do associativismo, entre 

outros), um ambiente radicalmente favorável à sustentabilidade e ampliação 

dos pequenos negócios. Esse ambiente passa por menor carga tributária, 

menos burocracia, acesso ao crédito, à tecnologia e ao conhecimento. 

(SEBRAE, 2009).  

 

Desse modo, o SEBRAE apoia o setor informal, tentando promover sua inserção no 

mercado, sobretudo, através do micro empreendedorismo. Com relação à atuação do 

SEBRAE no Rio Grande do Norte
43

 e em Caicó Pedro afirmou:  

 

O SEBRAE tem vários projetos de apoio aos projetos de micro e pequena 

empresa e dentre eles tem o projeto de apoio ao artesanato no Estado e em 

cada região é escolhida uma tipologia para ser trabalhada que é a tipologia 

mais forte de cada região, no caso do Seridó, é o bordado, principalmente, 

em Caicó. Então, o SEBRAE é um elo entre associações e cooperativas da 

região e o SEBRAE trabalha forte com o CRACAS com a parte de 

capacitação, assessoria, mobilização e apoio
44

. (Informação Verbal) 

 

Assim como em Caicó, as artesãs de Brasília, como mostra Aline Canani
45

, contam 

com o “apoio” do SEBRAE. Em sua pesquisa Canani analisa a relação existente entre o 

SEBRAE e as artesãs, sobretudo, as estratégias e o papel desempenhado pela primeira com a 

iniciativa de apoiar e incentivar a segunda. Observa a autora, 

                                                 
43

 Outro município do estado do Rio Grande do Norte que é contemplado com a ação do SEBRAE é Santo 

Antônio do Potengi. O SEBRAE “apoia” o artesanato local, a cerâmica, através de cursos de capacitação para os 

artesãos; de contratação de designs “que supõe um olhar amplo e especializado das tendências do mercado” 

(BEZERRA, 2007, p. 90); facilita investimentos para ter acesso às máquinas e novos objetos como o torno de pé, 

a maromba e o forno elétrico. O SEBRAE, segundo Nilton Bezerra, teria promovido transformações refletidas 

no desenvolvimento da atividade, principalmente, nas modificações percebidas no processo de elaboração com a 

introdução da maquinaria e na comercialização da cerâmica, sobretudo, diante do incentivo e da participação dos 

ceramistas nas feiras do segmento artesanal. (BEZERRA, 2007).  
44

 Entrevista, Novembro/2012.  
45

 A autora pesquisou dois grupos de produção artesanal conhecidos como “Flor do Cerrado” e “Bordadeiras de 

Taguatinga” localizados, respectivamente, em Samambaia e Taguatinga, em Brasília (CANANI, 2008).  
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O SEBRAE vê no universo do trabalho informal uma grande área de atuação 

para seus projetos de desenvolvimento e o “apoio” oferecido surge como 

uma forma de inserir esse público aparentemente disperso numa rede 

estruturada de relações, enquadrando de alguma forma esse setor informal 

numa das categorias previamente estabelecidas pela instituição (CANANI, 

2012, p. 137) 

 

O SEBRAE, dessa forma, define os termos que serão utilizados nessa relação 

(“apoiar”, “ajudar”, “proteger”) e ao mesmo tempo, exerce “seu poder sobre o universo 

informal” dos artesãos. 

O discurso institucional revela que muitos aspectos da realidade do artesão são 

relevados no momento de criação e adaptação de certos termos, como por exemplo, o termo 

“artesão” é posto de lado e dá lugar ao “pequeno ou microempresário”. Referente à citação do 

Luiz Cláudio, do INPI, ele destaca que, com a indicação geográfica, haverá aumento na 

qualificação dos empresários, atribuindo tal categoria àqueles que estão envolvidos 

diretamente com o selo de IG, no caso, a bordadeira. É necessário esclarecer que nem toda 

bordadeira é empresária e que nem toda empresária que comercializa bordado é, 

necessariamente, bordadeira. Aspectos claramente distintos no universo artesanal que para os 

representantes do INPI e SEBRAE parece não haver diferenças. 

Bordadeiras e empresárias têm nomes e papéis específicos. Rosário, Iracema, Dona 

Terezinha, Gercineide, Rita, Do Céu, Etelvina
46

, são algumas das bordadeiras e informantes 

que caminharam comigo durante a pesquisa. Edna é empresária
47

, possui um grupo específico 

de bordadeiras
48

 que comercializam seus bordados. Além de empresária, Edna também é 

reconhecida por se tratar de uma fornecedora e intermediária, categorias usadas no universo 

artesanal do bordado no qual suas representações são bem delimitadas. No contexto caicoense 

algumas bordadeiras não se percebem como empresárias, salvo algumas poucas que 

legalmente são reconhecidas dessa forma. A maioria delas se identifica como artesã, 

sobretudo, bordadeira. Bordadeiras, fornecedoras, intermediárias, empresárias, riscadeiras na 

concepção institucional do INPI e SEBRAE são englobadas em uma única categoria: pequena 

ou microempresárias.  

                                                 
46

 Essas bordadeiras já foram anteriormente apresentadas em algumas passagens desse estudo. 
47

 Edna foi a empresária que mantive contato e colaborou com essa pesquisa. Minhas informantes bordadeiras 

mencionaram nomes de outras empresárias, no entanto, como não cheguei a conversar com essas pessoas não é 

conveniente citar seus nomes aqui. Houve tentativas de aproximação da minha parte, entretanto, não tive boa 

receptividade por parte dessas pessoas e optei em não insistir.  
48

 Edna me informou que conta com um número de 44 bordadeiras que trabalham para ela na confecção de 

bordados. Essas bordadeiras residem nos bairros de Boa Passagem, Samanaú, Recreio e Walfredo Gurgel, em 

Caicó. 
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Iracema Batista, favorável a formalização do selo de IG, defende que as bordadeiras 

irão ser as principais beneficiadas e não as empresárias,  

 

O nosso bordado vai ser vendido lá fora como o “Bordado do Seridó” e não 

vão mais pegar uma peça do Ceará ou Ibitinga em São Paulo e dizer que é 

bordado de Caicó, entendeu? Então o selo de qualidade quem vai receber é a 

bordadeira, não é a empresária, é a bordadeira porque ela que vai mostrar a 

sua produção, isso vai ser muito interessante porque vai contribuir para a 

melhoria da qualidade do nosso bordado. Qual a bordadeira que não quer 

ganhar o selo de qualidade no seu trabalho, no seu produto? Ela vai ficar 

orgulhosa disso
49

. (Informação Verbal) 

 

Percebemos na posição de Iracema uma preocupação quanto à comercialização de 

bordados caicoenses em outras localidades do Brasil, vendidos carregando a marca de 

“bordados de Caicó”, quando na verdade estão sendo produzidos, principalmente, no Ceará e 

em Ibitinga, em São Paulo. Com o selo de Indicação Geográfica, o bordado não será 

confundido com o bordado produzido em outras regiões, uma vez que emitiria um símbolo de 

autenticidade legalmente reconhecido.  

Em outro ponto na fala de Iracema ela destaca que é a bordadeira que receberá o selo 

de IG e não a empresária. Essas empresárias que ela cita são pessoas que estão envolvidas no 

processo de comercialização do bordado que faz a mediação entre a bordadeira e o mercado, 

que não são, necessariamente, bordadeiras, conforme já falei. Quando Iracema cita a 

contribuição do selo para a “melhoria da qualidade” do bordado ela, possivelmente, está 

reportando-se aos cuidados que as bordadeiras irão ter ao produzir seus bordados, uma vez 

que estes passarão pela aprovação de uma comissão que definirá quais bordados ganharão ou 

não o selo de “Bordados do Seridó”.  

Assim como Iracema, Pedro acredita que após a instituição do selo de IG as 

bordadeiras procurarão se aperfeiçoar em sua prática.  

 

Acredito que quando começar a surtir resultado para aquelas que tem o selo, 

aquelas pessoas que não adquiriram o selo no momento inicial, muitas vezes, 

pela falta de um capricho melhor no bordado vão tentar aperfeiçoar seu 

bordado e também ganhar o selo. Quem tiver o selo terá o diferencial
50

. 

(Informação Verbal) 

 

Esse “diferencial” entre as bordadeiras que terão e não o selo de IG foi um ponto 

colocado pela artesã Graça, certa vez, enquanto conversávamos na COASE. Ela teme que, 

                                                 
49

 Entrevista, Agosto/2012. 
50

 Entrevista, Novembro/2012. 
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com o selo, possa existir “segregação entre as bordadeiras” e dificultar o trabalho de muitas 

que não irão ganhá-lo. 

A representante do CRACAS, Arlete Silva defende que o selo da Indicação 

Geográfica será de grande importância para o município:  

 

Com relação ao selo sempre a gente falou da importância de registrar o 

bordado, principalmente, porque todo tipo de bordado diz que é de Caicó. 

Com o selo, quando o selo chegar, vai ser diferente. Esperamos também que 

com o selo incentive a comercialização dos bordados no país e no exterior
51

. 

(Informação Verbal) 

 

Na citação acima, Arlete justifica que com o selo de IG não será possível que outros 

bordados sejam comercializados usando o nome dos bordados de Caicó. Nesse quesito Arlete 

e Iracema defendem e reivindicam a autenticidade dos conhecimentos tradicionais ligados ao 

bordado. Ela acredita que com a IG a produção do bordado seridoense poderá ter um aumento 

em sua comercialização. Não se sabe quanto tempo transcorrerá até que o selo da IG dos 

bordados seridoenses seja instituído, o processo foi iniciado em 2010 e ainda não tem 

previsão para sua conclusão, Arlete não sabe dizer uma data precisa para sua finalização, a 

perspectiva é que a proposta seja efetivada dentro de mais 2 anos, aproximadamente.   

Das etapas necessárias à instituição do selo, já foi apresentado o inventário 

comprovando a relação do bordado com a identidade da região, escrito por Helder Macedo e 

Iracema Batista, no qual já falei anteriormente. A etapa seguinte é fazer o regulamento da 

produção dos bordados e depositar o pedido no INPI. Em Caicó foi eleita uma comissão com 

a participação dos representantes de associações e cooperativas vinculadas ao CRACAS, a 

qual ficará responsável pelos trâmites do processo de instituição do selo, que consistiu no 

levantamento histórico-cultural da prática do bordado na região (inventário do bordado) bem 

como efetuar o pagamento pela IG. Arlete não soube informar com precisão quanto custará o 

selo de IG. Segundo informações contidas no site do INPI, o valor cobrado pela Indicação de 

Procedência, modalidade no qual os bordados estão inseridos custará R$ 590,00 (quinhentos e 

noventa reais) além de outros montantes pagos pelos serviços do INPI (ver tabela - Tabela de 

Retribuições pelos Serviços do INPI – em anexo).  

Essa comissão também formará um conselho regulador composto por representantes 

do CRACAS, do SEBRAE e por algumas bordadeiras. Esse conselho definirá quais os 

bordados irão receber o selo da IG, no caso, o selo “Bordado do Seridó”, tendo como base, 

                                                 
51

 Entrevista, Abril/2012. 
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características específicas do bordado quanto a: qualidade do produto, o tipo do tecido e das 

linhas, ao risco, ao design e acabamento. Os tecidos considerados de “boa qualidade” são o 

linho puro, a cambraia de linho, o percal de algodão (sua textura pode variar de 100 a 600 

fios) e o algodão puro. Já o tecido considerado de “baixa qualidade” é o polialgodão, uma 

mescla de textura entre o algodão e o nylon.  

Outras características também serão consideradas pela comissão, como por exemplo, 

o design do bordado, preferencialmente, os “tradicionais”, seu risco deve conter motivos 

florais pequenos e delicados, um matizado colorido que será avaliado pelo número e a 

distribuição das cores usadas, bem como um bonito richelieu. Embora Iracema destaque o 

design antigo como o mais bonito, ela cita como importante para a valorização do bordado, 

elementos inovadores e criativos no desenho, como por exemplo, o incremento do bordado 

renascença. Os bordados considerados “feios” quanto ao design são aqueles que possuem 

motivos florais grandes, tonalidades neutras sem pontos matizados e a ausência de um 

acabamento bem feito, no qual deixa linhas soltas, tecido mal cortado, ou bordado torto. 

 O CRACAS solicitou a Iracema que bordasse uma peça, um “bordado modelo” que 

contenha as características necessárias para que seja considerado de boa qualidade e sirva 

como referência para a avaliação de outros bordados. As características acima descritas serão 

consideradas para seleção dos bordados quando o selo de IG estiver efetivado.  

Por fim, o selo será concedido ao bordado e não à bordadeira ou à empresária, 

conforme foi discutido acima. Ainda não foi formado o Conselho Regulador responsável em 

fazer a seleção das peças que irão receber o selo de IG. A ideia inicial por parte da comissão é 

que todas as bordadeiras interessadas em obter o selo de IG deverão entrar em contato com a 

instituição responsável, o CRACAS, e assim, passar pela avaliação dos membros da 

Comissão que definirá se aquele bordado ganhará ou não o selo. Os representantes das 

instituições – SEBRAE, CRACAS e COBARTS – representadas por Pedro Medeiros e Arlete 

Silva, respectivamente, informaram que já deram início a articulação (reuniões e palestras) 

junto às bordadeiras informando o que vem a ser o selo de IG e seus benefícios para a 

produção dos bordados no Seridó, porém, durante o desenvolvimento dessa pesquisa, o que 

tenho observado é que muitas bordadeiras não têm conhecimento ou interessam-se pelo selo 

de Indicação Geográfica. Outras, entretanto, se posicionam contrariamente ao tema.  

Algumas bordadeiras divergindo sobre o discurso dos representantes das instituições, 

acreditam que com o selo de IG muitas bordadeiras não serão beneficiadas, principalmente, 

aquelas que não estão vinculadas às cooperativas e ao CRACAS. Algumas também acreditam 

que o selo proporcionará a segregação entre as bordadeiras e que algumas serão prejudicadas 
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caso não consigam ganhar o selo, principalmente, ao que concerne à comercialização dos 

produtos.  

Segundo Graça bordadeira que conheci na COASE acredita que o selo irá “segregar 

as bordadeiras”, entre aquelas que ganharão o selo de IG e aquelas que não ganharão. Essas 

últimas serão prejudicadas uma vez que o consumidor irá preferir os bordados que possuem o 

selo. Lembro que nossa conversa foi concluída com Graça dizendo: “essas coisas só 

beneficiam o povo do CRACAS”, se referindo aos cooperados daquela instituição.  

Rosário
52

 recusou o convite de Arlete para fazer parte do Conselho Regulador para 

obtenção do selo de IG, em suas palavras:  

 

Se eu fosse escolher os membros da comissão eu escolheria as melhores 

bordadeiras para fazer parte da comissão. É muito difícil... E outra: não 

existe o bordado de antigamente aqui em Caicó de jeito nenhum. Arlete me 

chamou para eu participar, mas eu disse que não queria, porque eu vou só 

sofrer porque vejo mal feito, não tem qualidade e vou ter muito desgosto, é 

sério... O que acontece: eu vejo o bordado de um jeito e digo que esse 

merece o bordado, aí outra pessoa já pode dizer que o mesmo bordado não 

merece, é relativo. Vai dar problema esse selo. Como dar um selo se não 

existe mais o bordado perfeito? Esse selo eu daria para umas 10 

bordadeiras... e olhe lá! (Informação Verbal) 

 

A recusa em aceitar o convite para fazer parte do conselho regulador se deu, 

principalmente, por acreditar que não são mais confeccionados os bordados como eram 

antigamente e, sobretudo, pelas implicações (conflituosas) que a seleção das peças causará.  

Ana, Rita, Edna
53

 e outras bordadeiras com as quais conversei nas tardes em que 

estive presente na COBARTS e na COASE, não sabiam do que se tratava o selo de IG, 

tampouco, que os bordados estão em processo de obtenção do mesmo.  

Um ponto recorrente em muitas falas, tanto por parte dos representantes das 

instituições ligadas aos bordados e também por parte das próprias bordadeiras, é a noção de 

“qualidade”. As matérias-primas, o bordado e até a própria bordadeira tem que possuir 

“qualidade”, enquanto algo intrínseco. Os usos que estão fazendo acerca dessa noção podem 

produzir várias distinções, que podem iniciar no próprio bordado ao separar o bordado “bom” 

                                                 
52

 No capítulo 2 há um pequeno texto tratando da história de vida de Rosário.  
53

 Ana, 45 anos, casada, mãe de 2 filhos adultos. Borda desde os 15 anos quando ainda morava na zona rural, sua 

mãe a presenteou com uma máquina adquirida com o dinheiro da “venda das galinhas”. Conheci Rita, senhora 

de aproximadamente uns 45 anos, quando ela foi comprar toalhas na COASE, não sei muita coisa a seu respeito 

pois a conversa foi rápida e não foi concedida entrevista. Situação semelhante ocorreu com outras bordadeiras 

que iam à instituição comprar matéria-prima (toalhas, linhas) para o bordado e as conversas resumiram-se em 

poucos minutos. Edna é a empresária mencionada em trechos anteriores dessa pesquisa.   
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do bordado “ruim” até chegar às próprias bordadeiras quando as classificam enquanto “boas” 

ou “ruins”.  

Essa noção poderá ser problematizada se pensarmos melhor acerca das distinções 

que estão operando no contexto dos bordados, principalmente quando seus usos podem 

produzir classificações sociais.  

Diante dessa questão podemos trazer Pierre Bourdieu (2007) para a discussão 

pensando em como a noção desenvolvida por ele na obra “A distinção” pode iluminar esse 

momento da pesquisa em que os usos acerca da noção de “qualidade” são frequentemente 

usados pelas bordadeiras e como podem afetar a dinâmica social no contexto dos bordados.  

Bourdieu compreende que as práticas culturais, gostos e preferências de certa classe 

social agregam aqueles que possuem condições objetivas parecidas, enquanto que distingue 

todos aqueles que não estão dentro do campo socialmente construído das semelhanças. O 

gosto classifica e distingue, aproxima e afasta os agentes que experimentam os bens culturais. 

O que pode ser considerado algo como detentor de uma “boa qualidade” pode ser associado à 

ideia ligada a esquemas de percepção e de apropriação de habitus particulares de uma 

determinada classe. Diferenças no gosto e no consumo são percebidas em diferentes classes 

sociais, seja ela média ou popular, depende do capital cultural em que esse agente teve acesso.  

As escolhas individuais não são aleatórias, dependem do capital cultural e são 

construídas e reconhecidas socialmente. Podemos pensar como a posição que os 

representantes das instituições ocupam e o modo como suas decisões estão intrinsecamente 

ligadas a determinadas práticas culturais irão refletir na escolha dos bordados e das 

bordadeiras que receberão o selo de Indicação Geográfica. 

Até aqui mostrei o processo de instituição do selo e a etapa que a IG dos bordados se 

encontra. Também mostrei o posicionamento de alguns representantes acerca do selo e 

algumas críticas por parte das bordadeiras. A seguir, descreverei duas reuniões em que 

participei e como observo os posicionamentos dos representantes das instituições e de 

algumas bordadeiras. 
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a) Reunião 1 – Novembro/2012 

 

Em uma das minhas visitas ao CRACAS fui informada sobre a reunião que iria 

discutir a alteração do estatuto para incluir os novos pontos que tratam acerca das 

regulamentações da Indicação Geográfica. A reunião aconteceu em novembro de 2012, às 

09:30 da manhã, no auditório do SEBRAE em Caicó. Participaram dela os representantes do 

CRACAS, do SEBRAE e, aproximadamente, 15 bordadeiras, que Arlete havia entrado em 

contato previamente. Posicionei-me em um dos lugares de uma fila de cadeiras que se 

encontrava na lateral esquerda da sala de modo que eu podia visualizar boa parte das pessoas 

que ali estavam presente. A cadeira na minha frente foi ocupada por Iracema e as demais 

cadeiras às minhas costas ficaram vazias.  

Arlete Silva, representante do CRACAS, foi quem conduziu a reunião, inicialmente 

explicou o objetivo principal de estarem reunidos: adaptar o atual estatuto do CRACAS 

incluindo as regulamentações específicas da Indicação Geográfica ao mesmo. Essa adaptação, 

segundo Arlete, faz parte das etapas necessárias ao reconhecimento e registro do selo, uma 

vez que essas regulamentações irão direcionar o modo que a instituição vai operar suas ações 

diante da IG.  

Arlete deu continuidade à reunião, enfatizando as contribuições que o selo trará para 

a prática dos bordados na região do Seridó e a necessidade da elaboração de um estatuto para 

legalizar as ações que acompanharão o selo. As intervenções que foram feitas pelo público 

presente se concentraram na questão operacional da Indicação Geográfica: uma das 

bordadeiras que estava presente, Clara
54

, questionou Arlete sobre quais os bordados e quais 

bordadeiras irão ganhar o selo. Arlete explicou que a bordadeira não ganhará o selo de IG e 

sim, o bordado, portanto, uma mesma bordadeira pode ter um bordado com selo de IG e outro 

bordado feito pela mesma bordadeira não ganhar o selo caso não seja admitido pelo Conselho 

Regulador. Após essa explicação o público começou a falar ao mesmo tempo e não 

compreendi as colocações, até o momento em que Arlete pediu silêncio e que as pessoas 

procurassem falar uma de cada vez. Nesse momento, a mesma bordadeira, Clara, comentou 

que seria muito injusto uma bordadeira ganhar o selo de IG devido um de seus bordados ter 

sido aprovado pelo Conselho e todo o restante de sua produção ter a garantia do selo sem 

passar novamente por esse Conselho. Arlete reafirmou que o selo será atribuído à peça 

                                                 
54

 Com exceção de 5 bordadeiras que estavam presentes, as demais eu não conhecia e não cheguei a conversar 

com as mesmas em outro momento, tampouco pedi autorização para citar seus nomes nessa pesquisa, portanto, 

resolvi preservar suas imagens e utilizei nomes fictícios ao falar de suas intervenções durante esta reunião.  
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bordada e não para toda produção de uma bordadeira que teve um de seus bordados 

aprovados pelo Conselho, ou seja, não será entregue para uma bordadeira “dezenas de selos” 

para ela anexar aos bordados indiscriminadamente sem passar pelo Conselho anteriormente.  

A pergunta seguinte partiu de Fernanda indagando a forma como será feita a seleção 

dos bordados pelo conselho regulador e quais critérios serão utilizados para que o bordado 

receba o selo. Arlete respondeu afirmando que o conselho regulador ainda não tinha sido 

formado, mas segundo o estatuto (Cap. XI, Art. 48), adiantou que eram necessários cinco 

membros: uma bordadeira (agente de controle); representante do CRACAS (responsável pelo 

controle), um membro do quadro do CRACAS, um diretor e um vice-diretor do Conselho 

Regulador. Após a formação desse conselho, as bordadeiras interessadas levarão seus 

bordados para serem avaliados, para só então, ganhar o selo de IG. De forma sucinta Arlete 

disse que o bordado, para ganhar o selo, tinha que ter boa qualidade: nos tecidos, nas linhas e 

no risco, Iracema acrescentou: “e criatividade”.   

Em alguns momentos a discussão ficava mais acalorada e, dificilmente, eu 

compreendia as colocações feitas por cada pessoa. Certo momento, uma bordadeira, colocou 

que os bordados feitos à máquina industrial não poderiam ganhar o selo, pois não atendiam 

aos requisitos necessários para obtenção do mesmo.  Arlete explicou que o selo de IG irá 

contemplar os bordados feitos à máquina industrial. E foi por esse motivo que houve a 

alteração do nome do selo, se antes seria “Bordados Artesanais do Seridó”, foi modificado por 

sugestão do SEBRAE, retirando o termo “artesanal” para contemplar os bordados feitos à 

máquina industrial.  

A modificação no nome do selo foi realizada sem consulta prévia às bordadeiras, 

motivo pelo qual Iracema discordou de Arlete e do SEBRAE por essa decisão.  Iracema 

defendeu seu ponto de vista e argumentou que é contrária à mudança no nome, uma vez que 

ela defende a continuidade da palavra “artesanal” ao selo da IG. Segundo Iracema, retirar a 

palavra descaracteriza uma prática que tem como principal característica o trabalho artesanal 

e concluiu afirmando que o fato de ser feito na máquina não faz o bordado deixar de ser um 

produto artesanal. Arlete respondeu afirmando que seria mais conveniente à retirada do nome 

“artesanal” pelos argumentos já expostos, pondo fim à discussão.  

Anteriormente a essa reunião o INPI havia solicitado ao CRACAS que fosse redigido 

um documento de cunho legal para regularizar as atividades referentes à instituição do selo. 

Uma vez elaborado, sua leitura deveria ser feita junto aos representantes das instituições 

envolvidas juntamente com as bordadeiras. Esse documento foi redigido, inicialmente, por 

Iracema Batista e incorporado ao Estatuto do CRACAS.  
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O texto foi apresentado e lido nessa reunião por Arlete o que demandou um bom 

tempo para sua explanação: o texto contém 72 artigos, distribuídos em 22 capítulos, com 

aproximadamente vinte laudas. Devido a extensão do texto, foi resumido em alguns 

momentos.  

Durante a leitura do texto, exposto no último momento da reunião, o público se 

mostrou atento e houve pouca interferência, exceto em alguns momentos quando era 

solicitada a explicação de alguns pontos, como por exemplo, quando Clara pediu para 

explicar as competências do Conselho Regulador, que foi prontamente atendida por Arlete.  

Quando a leitura foi concluída, já se aproximava das 11 horas da manhã, Arlete 

solicitou que o Estatuto fosse posto em votação. Todos concordaram com a leitura, desse 

modo, aprovando sua nova versão que contempla as deliberações referentes ao selo de 

Indicação Geográfica. Para concluir a reunião Arlete destacou a importância da revisão do 

Estatuto por parte de um advogado, uma vez que este profissional fará uma leitura técnica 

dentro dos princípios legais. Nesse momento, a maioria das pessoas presentes já havia 

levantado de seus lugares e estava indo embora.  

 

b) Reunião 2 – Maio/2013  

 

No dia em que antecedeu à reunião recebi uma ligação de Arlete, representante do 

CRACAS, convidando-me para participar do encontro e destacou que a pauta seria referente 

ao selo de Indicação Geográfica.  Estranhei, a princípio, a ligação de Arlete e seu convite, 

uma vez que ela nunca me havia convidado diretamente para uma reunião do CRACAS, 

mesmo tendo conhecimento do meu interesse e da minha pesquisa.  

Na manhã seguinte, no auditório do SEBRAE, mesmo local da reunião anterior, 

estava eu e mais 23 pessoas esperando o momento que iria observar os desdobramentos de 

mais uma reunião. Logo que Arlete chegou foi cumprimentar-me e falou a seguinte frase: 

“Você vai falar sobre o selo na reunião”. A partir daquela frase percebi que a reunião seria 

muito diferente de todos os encontros e reuniões que já havia tido com as bordadeiras, 

sobretudo, pela ansiedade que me dominava naquele momento. Normalmente, fico quieta 

observando e tomando nota nesse tipo de encontro, dessa vez, tinha uma função específica: 

falar sobre o selo.   

Agora eu teria um papel ativo na reunião, reconhecido por Arlete, alguém que 

poderia assumir um discurso que viesse a colaborar com a pauta da reunião. Certamente, 
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Arlete estava interessada nas contribuições que eu poderia fornecer, tendo em vista minha 

pesquisa que estava em andamento.  

Procurei um lugar para sentar onde eu pudesse ter uma melhor visão de toda sala, 

assim como na reunião anterior, sentei em uma das poltronas, à lateral esquerda, à minha 

frente estava sentada Maricélia, representante do CRACAS nessa reunião e, atrás de mim, 

Iracema. Arlete, à mesa, à frente de toda a sala deu início a reunião com a apresentação da 

pauta: o selo de Indicação Geográfica e a pesquisa desenvolvida com os bordados na região.  

No primeiro momento da reunião Arlete explicou o que é o selo de IG e como está 

sendo o processo para implementação do mesmo; falou das dificuldades enfrentadas pelo 

CRACAS referentes ao dispêndio de tempo e dinheiro; observou a dificuldade em articular as 

bordadeiras para que as informações chegassem até elas; comentou a respeito da criação do 

Estatuto do CRACAS e por fim, o discurso que é repetido em todas as reuniões que tratam da 

questão do selo: os benefícios para as bordadeiras, aumento das vendas, geração de renda para 

o município, valorização do bordado, estímulo para confeccionar os melhores bordados, o 

estímulo pela qualidade do bordado. Embora esses pontos já tenham sido tratados em 

momentos anteriores, eram desconhecidos para algumas pessoas que ali estavam presente. 

Percebi isso diante das intervenções na fala de Arlete, nas perguntas, dúvidas e críticas 

proferidas a ela.  

Uma pergunta que deixou a plateia inquieta, feita por uma das bordadeiras presentes, 

Fátima, foi acerca da atribuição do selo: uma vez que a peça bordada passe e ser aprovada 

pela comissão, quem ganhará o selo será o bordado ou a bordadeira que a confeccionou? Essa 

pergunta rende discussão, pois há uma diferença crucial nesses dois pontos: se for a 

bordadeira a ganhar o selo isso significa que toda a sua produção de bordados terá o selo 

garantido sem que para isso os outros bordados precisem passar pelo Conselho novamente; no 

outro caso, se a atribuição do selo for para o bordado isso pode significar que cada peça 

passará pelo Conselho, independentemente de quem seja o artesão. 

Pelo que observei as bordadeiras presentes concordaram nesse último ponto, pois 

desse modo não teria como a bordadeira, uma vez que já tivesse garantido o selo de IG, 

diminuir a qualidade dos bordados. Há uma espécie de observação e vigilância não apenas 

com relação ao próprio bordado produzido, mas também com o bordado que é feito por outras 

bordadeiras.  

Assim, Rosário, em uma de nossas conversas afirmou: “Dona Afra bordava muito 

bem. elas faziam coisas belíssimas. Os bordados de Nely eram uma perfeição, ela riscava 

muito bem, os coloridos dela eram lindos”. Em outro momento, Iracema criticou o trabalho de 
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outra bordadeira: “Você já viu o bordado de Jussara
55

 como é mal feito? Não sabe bordar 

fauna, diz que borda pássaros, mas eu nunca vi um pássaro feio como aqueles, tem que fazer 

de acordo com o que vemos na natureza”. Trouxe esses dois comentários dentre tantos outros 

com este sentido para ilustrar que tanto os bordados são julgados como também as 

bordadeiras. 

Outro ponto mencionado na reunião que gerou discussão foi sobre o questionamento: 

se o bordado feito à máquina industrial poderia ganhar o selo. Esse ponto já tinha sido 

questionado em outra reunião, mas não com a pessoa que fez nesse momento. Dessa vez 

houve opiniões distintas sobre esse aspecto. Duas bordadeiras argumentaram que o bordado 

feito à máquina industrial não poderia ganhar o selo, pois seu processo de feitura não é 

artesanal, demanda pouca habilidade com pontos e cores. As bordadeiras que bordam à 

máquina industrial que ali se encontravam mostraram-se insatisfeitas com esse 

posicionamento e defenderam sua técnica de bordar argumentando que “da mesma forma que 

uma pessoa pode bordar bem na máquina simples também pode caprichar na máquina 

industrial”, afirmou Ivone
56

. Iracema, nesse momento, acrescentou que seria possível um bom 

bordado ser feito à máquina industrial, no entanto, o acabamento deveria ser feito à máquina 

simples, que é mais delicada.  Esse assunto ficou sendo discutido por mais algum tempo, 

principalmente, quando uma intervenção feita por uma bordadeira do município de Currais 

Novos, Francisca, que estava presente argumentou: “o que está acabando com o bordado é a 

máquina industrial”. Ouve mais burburinhos e todos falando de uma só vez, mas consegui 

ouvir quando Ivone, que estava próxima de onde eu estava sentada, contra argumentou: “o 

que está acabando com o bordado é quem não sabe bordar, porque quem sabe tanto faz ser na 

máquina simples ou na pedalada”.   

Arlete pediu silêncio e continuou a reunião apresentando o segundo tópico da 

reunião: pesquisadores que desenvolvem pesquisas com os bordados no município. Segundo 

Arlete, as instituições abrem as portas para os pesquisadores, principalmente, a COBARTS e 

o CRACAS e, uma vez em campo, “os pesquisadores chegam aqui, são recebidos e acolhidos 

muito bem e depois saem falando o que querem ou são descompromissados em dar um 

retorno às instituições”. Ela também destacou a necessidade em criar uma espécie de “código 

de ética interno”, do CRACAS, para acompanhar “mais de perto” as pesquisas que estão 

sendo desenvolvidas. Nesse ponto, não houve intervenção por parte do público.  

                                                 
55

 O nome foi alterado para evitar problemas ou constrangimentos, desse modo, optei pelo nome fictício. 
56

 Ivone e sua filha são bordadeiras na máquina industrial. Ambas estavam presentes na reunião e se 

posicionaram à favor que o selo de IG possa ser atribuído aos bordados feitos na máquina industrial. 
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Durante a reunião retomei alguns pontos da pesquisa em meu caderno, fiz novas 

anotações, sistematizei as palavras para proferir quando a mim fosse solicitado. No entanto, 

quando fui chamada por Arlete para compor a mesa não olhei para as considerações que eu 

havia rascunhado em meu caderno durante a reunião.  

Falei brevemente sobre minha pesquisa com os bordados e bordadeiras de Caicó e 

foquei em falar ao que foi solicitado: o selo. Como Arlete queria, falei da importância da IG 

para as bordadeiras e para Caicó. Destaquei as contribuições que o selo pode trazer para o 

município, tanto no plano cultural, uma vez que o bordado é um bem material e pertence à 

história do local, como também no plano econômico com a geração de renda que a IG pode 

proporcionar.  

Expus alguns aspectos que venho observando durante a pesquisa e afirmei que a 

maioria, sem entrar em detalhes quanto ao número exato, das bordadeiras nas quais tive 

contato desconhece o processo de Indicação Geográfica que está em andamento com os 

bordados.  

As falas dos representantes do CRACAS e do SEBRAE, constantemente, se referem 

a uma “conscientização da bordadeira para a importância do selo”, justificando que a falta de 

interesse de algumas bordadeiras pelo selo se dá em virtude dessa falta de “consciência”. 

Trazendo esse ponto para a reunião, argumentei que a questão não era se algumas bordadeiras 

tinham ou não “consciência sobre a importância do selo”, mas qual o significado que essas 

bordadeiras estão atribuindo ao mesmo. Destaquei a importância da informação acerca do 

selo de IG ser veiculada, no entanto, sem impor às bordadeiras que aceitem e defendam, 

necessariamente, essa ideia. Rosário, por exemplo, já afirmou que não há mais bordados 

como antigamente e seria difícil a tarefa de atribuir o selo e, também vê na IG motivo para 

gerar conflitos. Não ser a favor do selo de IG é, portanto, um ponto de vista e não quer dizer 

uma falta de “consciência” assim como o discurso institucional prega. 

Questionamentos e críticas que partem das bordadeiras nessas reuniões, muitas 

vezes, são sufocados pelos representantes que não aceitam opiniões contrárias e não admitem 

que alguma bordadeira não tenha “consciência da importância do selo para ela e para o 

município”. Se há bordadeira que não é a favor ou simplesmente não se importa com o 

processo de IG os representantes sentenciam que esse posicionamento se dá pela falta de 

conhecimento do selo e nunca pelo fato de um posicionamento crítico sobre o mesmo. Após 

esses comentários passei a palavra para Arlete que tratou em finalizar a reunião e não chegou 

a questionar sobre o que eu havia falado.  
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Se na primeira reunião que participei percebi a plateia mais curiosa e menos 

participativa, na segunda reunião ocorreu o contrário: maior participação, críticas, sugestões, 

mas que ao final da discussão a opinião que se mantinha era sempre a dos representantes. 

Diante do pequeno número de participantes nas reuniões, em média 25 pessoas, Arlete critica 

as bordadeiras que são convidadas e comunicadas (através de telefonemas e convite no rádio) 

sobre a pauta da reunião e mesmo assim não se interessam em participar. Alega que não estão 

cientes do processo de IG porque elas mesmas não querem ou se esforçam para ir às reuniões.  

No entanto, em minha opinião essa não participação por parte das bordadeiras nas 

reuniões pode ser um tipo de resposta à proposta do selo que parte dos representantes das 

instituições. A questão não reside na falta de conhecimento da IG dessas bordadeiras como 

pensa o CRACAS, ou assim que o CRACAS quer que pensemos, mas na falta de diálogo 

entre representantes e bordadeiras.  

Uma hipótese que levanto acerca da falta de interesse por parte de muitas 

bordadeiras se relaciona com a característica peculiar da prática de bordar: bordar em casa. A 

bordadeira tem sua casa como ambiente de trabalho pois é nesse espaço que ela, além de 

bordar, executa as tarefas domésticas. Deixar o lar para participar das reuniões implica em 

abandonar as tarefas da casa e deixar de trabalhar no bordado, sobretudo, deixa-se de ganhar 

dinheiro. A maioria das bordadeiras contam com os intermediários e empresários para 

fornecer as encomendas à serem bordadas. Como já foi explicado, esses intermediários vão 

até a casa das bordadeiras, entregam a encomenda e retornam em uma data previamente 

combinada para receber o bordado pronto e fazerem o pagamento imediato pela peça.  

Essas bordadeiras passam o dia em suas casas trabalhando, bordando e pagam suas 

contas com o dinheiro vindo dessa atividade. O que preocupa uma bordadeira não é o fato de 

seu bordado possuir ou não um selo, mas sim não ter a encomenda, não ter bordado para 

fazer. O que muitas bordadeiras querem é o dinheiro para pagar suas contas 

independentemente se terão um selo ou não, mesmo porque, os intermediários continuarão 

fazendo o trabalho deles: levando encomendas e fazendo o pagamento por esse trabalho.  
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3.2 A AUTENTICIDADE DE UM BORDADO CAICOENSE
57

 

 

Proponho com esse tópico trazer a questão da autenticidade, fazendo uma ponte entre 

a análise de Spooner acerca dos tapetes orientais e o consumo dos bordados de Caicó.  

Spooner propõe uma análise sobre a questão da autenticidade dos tapetes orientais e 

de como as escolhas culturais dos sujeitos influenciam a busca por determinadas mercadorias. 

Partindo do pressuposto que uma mercadoria adquire distintos significados, de acordo com o 

contexto ao qual está associado, o autor afirma que os tapetes terão sentidos diferentes para 

pessoas diferentes. Desses, negociantes, consumidores e colecionadores terão percepções 

distintas diante de um mesmo produto (SPOONER, 2008, p. 249).    

Nessas relações sociais está envolvido o interesse pelo Outro sintetizado na compra 

dos tapetes orientais, a “mercadoria exótica e genuína”. Nesse sentido, o negócio em torno 

dos tapetes vai além da oferta dos mesmos, chegando também na oferta de informações que 

tem disponível sobre eles, sobretudo, distinguindo-se de outras mercadorias por ter sido “feito 

por indivíduos específicos, a partir de materiais especialmente manufaturados, em condições 

sociais, culturais e ambientais particulares, com motivos e desenhos aprendidos de geração 

em geração” (SPOONER, 2008, p.252). Mesmo esses artefatos tendo sido separados do seu 

contexto social inicial, a mercadoria continuaria conservando tais características.   

Questões como autenticidade e qualidade entram em cena para distinguir as 

mercadorias, no caso do tapete oriental, o bom do ruim, o velho do novo e o legítimo de uma 

imitação. Os critérios de qualidade são, de certo modo, vagos, e acabam confundindo-se com 

questões de autenticidade. “Mesmo no caso do mais modesto exemplar, a determinação do 

valor envolve, invariavelmente, ao menos uma avaliação implícita da autenticidade” 

(SPOONER, 2008, p. 252).  

A comercialização dos tapetes além de aumentar a renda familiar dos turcomanos 

tinha importância funcional e simbólica. Buscando atender o apelo do mercado ocidental pela 

procura do exótico e autêntico, os turcomanos acabam adaptando suas mercadorias para esse 

consumidor. Essas mudanças são percebidas, principalmente, quanto ao tamanho médio do 

tapete, dos motivos e da combinação das cores. Segundo Spooner há grande quantidade de 

tapetes de baixa e média qualidade elaborados especialmente para atender esse mercado. A 
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mercantilização dos tapetes a partir da produção fabril, portanto, aumenta a quantidade de 

tapetes em detrimento da qualidade.  

Acerca da autenticação das mercadorias Spooner sugere que há duas questões 

relacionadas entre si que merecem discussão. Primeiro o que é, de fato, a autenticidade e, 

segundo, porque ela é importante ou necessária para algumas pessoas. A definição de 

autenticidade não pode ser explicada apenas com referência a alguns atributos materiais 

objetivos, nesse processo, critérios subjetivos, escolha cultural, mecanismo social também 

estão inseridos em suas próprias dinâmicas. 

Os atributos objetivos estão associados ao fato de serem feitos manualmente, o 

artesanato mesmo envolvido em uma economia global manteria inalteradas suas relações 

tradicionais de produção, o “produto exótico confeccionado por seu próprio processo exótico 

para seus próprios propósitos exóticos” Spooner (2008, p. 279) confere a este produto uma 

áurea de guardião de um passado, sendo a idade, portanto, uma medida de autenticidade. 

Os critérios subjetivos estariam relacionados com a interpretação da história cultural 

da qual o objeto está associado, tanto com relação ao tempo quanto ao espaço. Esses critérios 

subjetivos influenciam diretamente as escolhas dos consumidores, principalmente, aqueles 

que buscam diferenciar uma mercadoria de outra. Nesse sentido a autenticidade é uma escolha 

cultural não de quem produz, mas de quem visa adquirir a mercadoria. Alguns critérios, 

sobretudo, a procura pela diferença é um traço que influencia em nossas escolhas no momento 

em que fazemos as distinções entre as mercadorias, no caso dos tapetes orientais, a idade e a 

continuidade da tradição seriam fatores julgados importantes. 

O mecanismo social é outro fator importante nessa dinâmica da autenticidade, pois 

se insere no momento de escolha da mercadoria uma vez que está associado às próprias 

questões de interesse cultural da sociedade do Outro, ou seja, tais escolhas são negociadas a 

partir da posição social na qual se encontra o consumidor. A partir do momento em que é feita 

distinções entre mercadorias também estão em jogo as avaliações sociais sobre como vê a si 

mesmo e como vê os outros. No entanto, essas escolhas são feitas diante de mercadorias que 

já existem anteriormente às distinções a elas atribuídas e, nesse sentido, a autenticidade acaba 

sendo “a conceitualização da genuinidade elusiva, inadequadamente definida, culturalmente 

outra e socialmente ordenada” (SPOONER, 2008, p. 283). O sujeito que escolhe determinadas 

mercadorias leva em consideração alguns critérios, conforme foi exposto à cima, a fim de 

diferenciá-las entre si, no entanto, as mercadorias foram anteriormente adaptadas para 

satisfazer a necessidade de autenticidade desse consumidor.  
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O segundo aspecto que Spooner (2008) discorre é sobre o porquê da autenticidade 

ser considerada importante ou necessária para algumas pessoas. Nesse sentido o autor afirma 

que o conceito de autenticidade pertence à sociedade “pós-industrial” em decorrência da 

superabundância de objetos gerados tanto para o consumo como também em função dos 

processos culturais oriundos dos próprios objetos.  

A multiplicidade e facilidade com que se produzem mercadorias em escala global em 

nossa sociedade faz com que o significado social da produção industrializada abra espaço 

para a preferência por mercadorias manufaturadas. A busca pelo autêntico, segundo Spooner, 

é uma forma de “discriminação cultural projetada sobre os objetos”, no qual deriva do 

interesse do próprio consumidor e não de características próprias do objeto.  

Para Spooner (2008) “a autenticidade opera em uma arena constituída: pela oferta e 

pelos conceitos ocidentais sobre o Outro – uma arena constituída pela interseção das 

dimensões cultural e social de nossas vidas”. Nessa relação de alteridade  

 

a individualidade se expressa por meio da escolha feita sobre o mundo 

material, objetos são usados para fazerem afirmações pessoais, para dizer 

algo sobre quem se é em relações aos outros. A autenticidade, apesar de 

afirmada em termos de objetos, traz implicações sobre a pessoa (SPOONER, 

2008, p. 285). 

 

Portanto, a noção de autenticidade produz implicações sobre o indivíduo a partir do 

momento que suas escolhas por determinadas mercadorias são usadas para negociar não 

apenas o status social, mas a forma como um indivíduo é visto e compreendido pelos demais. 

No entanto, se para os consumidores a autenticidade é algo que se busca enquanto indivíduos, 

para os turcomanos é um processo cultural amplo e não simples reflexo no qual está em jogo 

sua própria identidade e sobrevivência. 

Trouxe a discussão de Spooner (2008), acerca da autenticidade, a fim de estabelecer 

um diálogo entre tapetes e bordados, destacando os aspectos que se assemelham nos dois 

contextos.  

Se considerarmos o bordado, assim como outra mercadoria, como elemento 

simbólico, aceitamos sua natureza de múltiplos significados. Os bordados possuem diferentes 

significados que irão variar de acordo com os sujeitos e os contextos sociais. Procurei mostrar 

até aqui os diferentes contextos em que a prática dos bordados passou: inicialmente, os 

bordados não apresentavam caráter mercantil, o saber-fazer estava diretamente relacionado 

com a jovem onde, saber bordar e ser reconhecida como moça prendada, se confundia no 

imaginário social.  
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Posteriormente, com a mercantilização dos bordados a concepção da “moça 

prendada” vai desaparecendo. Nesse processo de produção de significados novos, agentes e 

funções específicas surgiram: bordadeiras, intermediários, comerciantes, consumidores. A 

área comercial foi ampliada e os bordados não ficaram restritos ao município, as bordadeiras 

começaram a participar das feiras do segmento artesanal em outras cidades e estados, uma 

mesma pessoa, portanto, pode ser bordadeira e comerciante. Essa mudança no cenário 

também implicou em novos agenciamentos e narrativas a partir dessa bordadeira.    

O interesse do comerciante seja este a própria bordadeira ou o intermediário é, antes 

de tudo, econômico. No entanto, a diferença entre eles será dada a partir das narrativas e dos 

discursos acionados na hora da venda. O intermediário, normalmente, já tem um comprador 

fixo que geralmente é um proprietário de uma loja. Após receber o pedido de compra o 

intermediário pega os bordados com as artesãs e conclui a negociação com a loja. Nesse tipo 

de negociação o intermediário não precisa convencer o comprador, este, inclusive, seleciona 

previamente as peças que irá comprar.  

Edna é uma intermediária e mensalmente ela e seu esposo viajam para outros estados 

(Paraíba, Pernambuco e Alagoas) para vender bordados para alguns lojistas. Cada viagem 

dura, em média, uma semana. Edna viaja com grande quantidade de peças, dessas algumas 

são encomendadas, outras são levadas para os lojistas escolherem. Quando perguntei sobre a 

forma como Edna havia conhecido os proprietários dessas lojas ela afirmou que foi através da 

divulgação nas feiras de artesanato que participa, acrescentou “daí esses mesmos lojistas vão 

fazendo pedido e um vai falando para os outros. Os próprios lojistas vão divulgando uns com 

os outros”. 

Interessante observar na afirmação de Edna os tipos de bordados que irão ser 

comercializados para esses lojistas: “quem decide os produtos são os lojistas, quando eles já 

tem encomendas de clientes eles já me antecipam e eu levo, caso contrário eu viajo com 

minhas mercadorias chegando lá eles escolhem o que querem” (Informação Verbal). Aqui os 

bordados são produzidos com vista a atender o interesse do consumidor. 

A analogia com a tapeçaria oriental pode ajudar a explicar o interesse das 

bordadeiras em adaptar os bordados ao mercado, sobretudo, seus esforços em satisfazer o 

desejo do consumidor pela autenticidade, pela mercadoria genuína. Guiados pela preferência 

dos consumidores ou pelos bordados que irão ser facilmente comercializados, as bordadeiras 

vão adaptando seu bordado para o mercado, definindo o tamanho, o tecido, a combinação dos 

motivos, a escolha das linhas e cores. 



125 

No entanto, a autenticidade não pode ser pensada, segundo Spooner (2008), através 

do detalhamento dos atributos materiais objetivos de uma mercadoria, mas também diante da 

interpretação da legitimidade e o desejo do consumidor por ela. Pensando nessa perspectiva 

compreendemos as perguntas de consumidores quando se aproximam dos estandes nas feiras 

e interrogam: “são os bordados de Caicó, né?”, “esses bordados são mesmo de Caicó?” 

sempre acompanhados por elogios: “são os bordados mais bonitos”, “lindos”. Diante desses 

comentários e de outros similares que presenciei nas feiras observei dois aspectos: a 

importância atribuída aos bordados por serem de Caicó, ou seja, uma construção social que 

implica na valoração de uma mercadoria e o interesse por esse tipo de artesanato, exatamente 

por esse destaque dado ao objeto. A noção de autenticidade agrega valor ao produto em 

função do interesse que a ele é atribuído. 

Segundo Spooner além dos atributos materiais que por si não definiriam a 

autenticidade, critérios subjetivos, escolha cultural e mecanismo social também estariam 

envolvidos nas escolhas das mercadorias pelos indivíduos. Com os bordados de Caicó 

encontramos algumas semelhanças, ao que refere aos atributos materiais, os bordados são 

mercadorias que fugiriam da padronagem e da produção em série resultantes da 

industrialização por constituírem em mercadorias manufaturadas (mesmo diante da inserção 

da máquina de bordar ao processo de feitura). Desse modo, o bordado, pode ser considerado 

um “produto exótico”, com uma história e propósitos particulares. Nesse ponto entram em 

cena os critérios subjetivos que estão relacionados com a história cultural da mercadoria: a 

história do bordado, o contexto social e cultural da produção artesanal do bordado, o processo 

de feitura, as bordadeiras, todos esses aspectos são importantes do ponto de vista dos 

consumidores e irão influenciar suas escolhas. Esses aspectos serão utilizados como forma 

para distinguir os diversos bordados produzidos no Brasil, como por exemplo, entre os 

bordados de Caicó e os bordados produzidos em Ibitinga, citado por Iracema. Assim, a 

autenticidade é mais uma escolha cultural por parte do consumidor do que daquele que 

produz.  

Nesse ponto poderíamos nos perguntar: se a autenticidade é uma escolha cultural do 

consumidor, como as bordadeiras estão reivindicando o selo de IG que nada mais é do que o 

reconhecimento legal de um produto associado a um determinado lugar e determinadas 

condições, ou seja, seu caráter de genuinidade? Por hora, posso responder que a produção 

artesanal dos bordados não pode ser vista como mero reflexo dos desejos dos consumidores, 

essa prática existe anteriormente a essas questões. Sobre as questões que permeiam o selo de 

IG outras discussões serão lançadas.  
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Na dinâmica da autenticidade as escolhas das mercadorias são feitas diante do 

interesse pela cultura do outro, ou seja, da posição social do sujeito frente ao que a ele 

constitui-se em exótico. No entanto, assim como os tapetes turcomanos, as bordadeiras estão 

produzindo o que elas creem satisfazer os consumidores diante do que estes consideram 

autênticos. Essa “genuinidade elusiva” que ora possui conotação de autenticidade ora parece 

possuir características de adaptação ao gosto do consumidor, na verdade, é um processo 

dinâmico próprio, a prática dos bordados no contexto ao qual está associado envolve 

agenciamentos dos diversos atores envolvidos, interesses distintos, negociações e relações 

sociais que implicam nas representações que se faz do outro. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esse estudo caminhou da seguinte maneira: no primeiro capítulo foi apresentada a 

história dos bordados no município de Caicó a partir das memórias das próprias bordadeiras. 

Vimos como a atividade, feminina e doméstica, permeia o âmbito familiar, principalmente, 

pela valorização da “moça prendada” que estaria apta ao casamento. O bordado, 

possivelmente, é praticado no município desde o século XIX e sua transmissão se dá no seio 

da família, principalmente, de mãe para filha ou através de outros membros familiares 

próximos. Essas são características dos bordados usadas como justificativas para que as 

bordadeiras atribuam caráter tradicional à sua prática. Observar a trajetória dos bordados no 

município é interessante para compreender os papeis sociais, sobretudo, as concepções do que 

é ser mulher e do que é ser bordadeira naquele contexto.  

Com o desenvolvimento da prática artesanal, paulatinamente, o bordado ganhou 

caráter comercial. O que antes girava apenas em torno da família passa a ser comercializado e 

com essa característica faz surgir novas relações no contexto de produção artesanal, tanto ao 

que se refere à divisão de funções dentro do processo de feitura de uma peça quanto à 

introdução de novos personagens (bordadeiras, riscadeiras, desfiadeiras de crivo, pessoa 

responsável pela lavagem e engoma). Nesse sentido, o segundo capítulo mostrou as 

mediações, os mercados, e o modo como é feita a comercialização dos bordados e os atores 

sociais envolvidos nesse processo (bordadeiras, intermediários e consumidores) e seus 

distintos agenciamentos. 

Ainda nesse capítulo observei a comercialização dos bordados a partir das 

instituições mediadoras: a associação (ABS, já extinta), as cooperativas (COBARTS e 

COASE) e o comitê (CRACAS) e também a comercialização através das feiras vinculadas ao 

setor artesanal (FAMUSE, Multifeira Brasil Mostra Brasil, FIART), com o intuito de 

compreender o bordado enquanto mercadoria representativa da cultura de um determinado 

lugar. Nas lojas das cooperativas e nas feiras foi possível perceber como as representações, os 

significados e os discursos variam conforme cada um desses contextos.   

Por fim, no terceiro capítulo, mostrei como a prática dos bordados ou os “bordados 

de Caicó”, inseridos em um processo de comodificação em que passam a ser vistos como 

“marcas identitárias” das bordadeiras e da cultura caicoense pode ter impulsionado a 

reivindicação dos atores sociais por um selo de Indicação Geográfica (“Bordado do Seridó”). 

Os desdobramentos a partir da IG mostram os agenciamentos dos atores sociais envolvidos 
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(bordadeiras e representantes das instituições) que a partir dos regimes de propriedade 

intelectual acabam comercializando e reinventando a prática do bordado. 

O campo estudado mostrou-se riquíssimo e fecundo em questões que carecem de 

maior aprofundamento. Questões como as relações de mercado dentro de uma perspectiva 

voltada para as novas formas de organização de trabalho como também às questões ligadas às 

relações de gênero e trabalho.  Essas são algumas das possíveis questões a serem melhor 

exploradas em trabalhos futuros que objetivem investigar a prática artesanal, sobretudo, os 

bordados de Caicó.  

A pesquisa, em particular a pesquisa social, constitui-se numa forma de se aproximar 

da realidade, porém essa realidade é sempre mais rica e dinâmica do que nós podemos 

apreendê-la (MINAYO, 1994). 
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Anexo da Resolução INPI/PR Nº 274, de 24 de novembro de 2011 
 

TABELA DE RETRIBUIÇÕES PELOS SERVIÇOS DO INPI (valores em Reais) 
 

SERVIÇOS DA DIRETORIA DE CONTRATOS, INDICAÇÕES GEOG RÁFICAS E REGISTROS – DICIG 
 

(REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS) 

Código Descrição do serviço Retribuição Retribuição com 
desconto (*) 

600 
Pedido de registro de reconhecimento de indicação de 
procedência 

590,00 – 

601 
Pedido de registro de reconhecimento de denominação 
de origem 

2.135,00 – 

602 
Manifestação de terceiros contra o pedido de registro 
de reconhecimento de indicação geográfica 

235,00 – 

604 Cumprimento de exigência 120,00 50,00 

605 Pedido de reconsideração 475,00 – 

607 
Pedido de devolução de prazo por impedimento do 
interessado 

120,00 – 

608 Pedido de devolução de prazo por falha do INPI isento isento 

609 Certidão de busca 85,00 – 

610 Certidão de atos relativos aos processos 85,00 – 

611 Cópia oficial até 10 (dez) páginas 

180,00 
 

Acima de 10 (dez) 
páginas, para cada 

página adicional deverá 
ser pago R$ 0,20 por 
meio do serviço de 

Complementação de 
retribuição (código 800). 

– 

614 Desistência, renúncia ou retirada isento isento 

615 
Comprovação de recolhimento de retribuição 
(inclusive quando em cumprimento de exigência) 

isento isento 

616 
Expedição de certificado de registro requerida no 
prazo ordinário 

1.185,00 – 

617 
Expedição de certificado de registro requerida no 
prazo extraordinário 

2.370,00 – 

618 Outras petições 120,00 50,00 

619 Pedido de retificação por erro de publicação na RPI isento isento 

620 Alteração de nome, razão social, sede e/ou endereço 60,00 25,00 

621 
Expedição de segunda via de certificado de registro de 
indicação geográfica 

140,00 – 



824-2 Cópia reprográfica simples 

Retribuição normal de 
R$ 7,00 para até 4 
(quatro) páginas 

 
Para cada página 

adicional deverá ser 
pago R$ 0,20 por meio 

do serviço de 
Complementação de 

retribuição (código 800). 

– 

825-2 Cópia reprográfica autenticada 

Retribuição normal de 
R$ 14,00 para até 4 

(quatro) páginas 
 

Para cada página 
adicional deverá ser 

pago R$ 0,40 por meio 
do serviço de 

Complementação de 
retribuição (código 800). 

– 

(*) Retribuição com desconto: redução de até 60% no valor de retribuição a ser obtida por: pessoas naturais; 
microempreendedor individual; microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em Lei; 
instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como por órgãos públicos, quando se 
referirem a atos próprios, conforme estipulado nesta Resolução. 

 
 

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

Código Descrição do serviço Retribuição Retribuição com 
desconto (*) 

800 

Complementação de retribuição 
 
Utilize este serviço para complementar qualquer 
retribuição feita à menor ou que precise ser atualizada, 
acrescida de outras taxas, quando for o caso. 
Por exemplo, quando a complementação for proveniente 
de uma exigência deve-se recolher o valor do 
cumprimento de exigência cabível, utilizando-se uma 
guia para cada um dos serviços. 
 
É necessário informar o número da guia de recolhimento 
inicial ou preliminar (“Nosso Número”). 

variável – 

801 

Restituição de retribuição 
 
Utilize este serviço para solicitar a restituição para 
qualquer retribuição indevida ou feita à maior. 
 
É necessário informar o número da guia de recolhimento 
inicial ou preliminar (“Nosso Número”). 

30,00 – 



802 

Remessa de taxas oficiais para um depósito de pedido de 
patente internacional nos termos do Tratado de 
Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e para 
requerimento do exame preliminar internacional 

variável – 

821 Outras petições 70,00 – 

– Impressos, publicações e cópias reprográficas 
preço em Tabela 

própria 2 
– 

Nota 2: nos casos incluídos no item “Impressos, publicações e cópias reprográficas”, o INPI editará Tabela 
própria, em separata, contendo a lista dos produtos disponíveis, seus respectivos valores de retribuição e os 
correspondentes códigos de serviços. 

 
 
Anexo da Resolução INPI/PR Nº 275, de 24 de novembro de 2011 

 
IMPRESSOS, PUBLICAÇÕES E CÓPIAS REPROGRÁFICAS 

 

Código Descrição do serviço Retribuição 

803 Revista da Propriedade Industrial (papel) - exemplar avulso 40,00 

809 Formulários em blocos com 100 (cem) folhas - Marcas e Patentes 20,00 

810 Formulários em blocos com 100 (cem) folhas - Transferência de Tecnologia 20,00 

812 Lei da Propriedade Industrial (9.279 / 96) 8,00 

 
 


