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Para Maitê, com amor.

Andrea

Em memória de minha avó Bracha.

Cláudia
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Há algumas décadas, 

fazer trabalhos manuais 

era uma obrigação da mu-

lher considerada prenda-

da. Com certeza você já 

ouviu sua avó contando 

como era na época dela. 

Se quisesse se casar com 

um bom partido, a moça tinha que aprender a costurar e até 

mesmo a bordar todo o enxoval! Assim, muitas mulheres 

cresceram odiando tudo isso, ou então aprenderam por mera 

obrigação. Mas a partir do tempo de nossas mães, a coisa co-

meçou a mudar de figura e deu um giro de 180 graus.

Mães modernas foram para o mercado de trabalho e não 

tiveram paciência, e muito menos tempo, para bordar em 

ponto de cruz ou tecer pulôveres de tricô jacquard! Naque-

le tempo, há cerca de cinquenta anos, época da emancipação 

feminina, manualidades eram coisa de vovó ou terapia para 

Bem-vindo ao mundo 
maravilhoso dos crafts
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quem não tinha nada melhor para fazer. Trabalhos manuais 

viraram coisa careta, chata. Mas o tempo passa, e o mundo dá 

muitas voltas.

Hoje, voltamos a comprar agulhas de tricô e queremos 

muito aprender a costurar. Por quê? Simplesmente porque 

sim, oras! Porque podemos escolher ser prendados, se quiser-

mos ser. E nós queremos! E assim nasceu uma nova geração 

apaixonada por criar com as mãos: os crafteiros (ah, sim...  

os homens também aderiram a esse movimento, que não é 

exclusividade feminina, apesar de eles ainda serem minoria, 

mas são sempre muito bem-vindos). É claro que ser prendado 

hoje não significa mais bordar um enxoval todo à mão (quem 

tem tempo pra isso?), mas sim ter uma atitude de mão na mas-

sa, uma curiosidade criativa que nos impulsiona a inventar e 

produzir nossas próprias coisas, sejam elas roupas, acessórios 

ou decorações. Não por sermos obrigados. Pelo contrário, te-

mos prazer em escolher materiais e criar coisas bonitas com 

nossas próprias mãos. 

Claro que o trabalho manual de hoje não é mais como o 

de antigamente. Hoje temos outra visão sobre o artesanato 

e ousamos dar uma nova abordagem a técnicas manuais tra-

dicionais. Quer um exemplo? Temos dois: o tricô ganhou a 

13
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modalidade máxi, feito com agulhas gigantes e lã grossa (viva 

a rapidez!), e o bordado, passatempo das vovós (quem diria?) 

agora serve para estampar frases provocativas e até desenhos 

subversivos. Mais do que tudo, o craft não segue regras muito 

definidas, está aberto a novas possibilidades e experimenta-

ções. Gostamos muito dessa liberdade, pois há espaço para 

tudo. Um viva às cores fluorescentes, aos trabalhos mixed me-

dia e ao patchwork moderno!

Em vez de reproduzir as técnicas manuais ipsis litteris, o 

craft valoriza o criar, o experimentar, o novo e às vezes até o 

inusitado, naquela ideia “como eu nunca pensei nisso antes?”. 

Muitos nos perguntam a razão de usarmos uma palavra 

em inglês para denominar o movimento e não chamá-lo ape-

nas de artesanato, nosso bom e velho conhecido. Justamente 

porque achamos que o craft é um desdobramento mais atual 

do artesanato e isso merece um novo nome. Artesanato mo-

derno, artesanato urbano, craft... Escolha o nome de que mais 

gostar. O que importa é que, graças ao movimento, muita 

gente está dando uma cara divertida, moderna e diferente às 

velhas técnicas, sem que isso seja visto como atividade sim-

plória, de “mulherzinha” no mau sentido. Hoje somos meio 

“vovós” – e com muito orgulho!

14
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E não podemos deixar de associar o craft à internet. Na-

turalmente, essa retomada das artes manuais se alimenta de 

referências e de compartilhamentos do mundo virtual. Ima-

gina assim: estava lá o bom e velho artesanato quietinho no 

seu canto e, de repente, aparece um mundo de influências e 

referências novas (vídeos, blogs, sites), a um clique do com-

putador! Não tem como ficar imune a tanta coisa bacana, 

vinda de todos os cantos do mundo. 

Talvez por essa liberdade e facilidade de acesso, pessoas 

de diversas formações tenham aderido ao craft. Apostamos 

no poder transformador do faça-você-mesmo como algo te-

rapêutico, que alivia o estresse e deixa as pessoas mais felizes, 

porque muito mais do que atividade de subsistência ou coisa 

de gente “hipponga”, ele se tornou uma forma de expressão, 

um modo de entrar em contato com aquele lado criativo que 

estava adormecido. Os crafteiros se multiplicaram e estão por 

todo o Brasil, vindos das mais variadas profissões e se comuni-

cando principalmente pela internet. Muita gente gostou tanto 

da ideia que acabou criando produtos, lançando sites e apos-

tando em ideias criativas como empreendimento e ofício. 

O craft veio para ficar, virou um jeito de ser e de viver. E 

você, já deu os seus primeiros pontinhos?
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