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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o homem tem 

exercido atividades antes consideradas 

exclusivamentes femininas, como 

cozinhar, cuidar do lar, lavar, passar, 

costurar entre outras e mulheres tem 

executado trabalhos antes considerados 

masculinizados, mecânica, engenharia, 

dirigir, agricultura, pesca entre outros. 

Esta troca de papéis tem aparecido com 

grande freqüência em trabalhos 

científicos de diversas áreas. Neste 

trabalho esta troca nos levou à 

indagação sobre o Homem no bordado 

de Passira uma questão de geração de 

renda ou de gênero. Não pretendemos 

esgotar o tema, porém destacaremos 

algumas definições para nos dar o 

suporte teórico nesta pesquisa, como: 

Representações sociais e gênero. 

O gênero ou o que sentimos ser homem 

ou mulher constitui nossa identidade e 

está presente em todas as relações entre 

homens e mulheres, entre masculino e 

feminino. Aprendemos a ser homem e 

mulher a partir do nosso dia-a-dia, 

desde criança, onde se estabelecem 

proibições, permissões, direitos e 

obrigações que vão 

formando/estruturando nosso modo de 

ser, a pensar, ver e agir enquanto 

GÊNERO. Desta forma, como 

percebemos o homem inserido na 

produção de bordados no município de 

Passira se a arte de bordar é um papel 

feminino.

Esta pesquisa de campo tem como 

objetivo geral estudar e identificar a 

participação do homem na confecção do 

bordado na cidade de Passira. 

Especificamente buscamos 

compreender e investigar o campo de 

produção que os homens julgam mais 

adequado e confortável para a produção 

do bordado, como iniciou a entrada do 

homem no bordado, o sistema de 

organização para que esses bordados 

sejam vendidos e o perfil desses 

profissionais.

MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia utilizada foi uma 

pesquisa qualitativa que segundo 

Oliveira (2005) usa-se a pesquisa 

qualitativa ou abordagem qualitativa, 



como um processo de reflexão e análise 

da realidade, através da utilização de 

métodos e técnicas para a compreensão 

do objeto de estudo. Inicialmente, 

fizemos um levantamento bibliográfico 

e em seguida partimos para a pesquisa 

de campo.  O trabalho foi desenvolvido 

na cidade de Passira, interior do estado 

de Pernambuco, contando com a 

participação de 15 bordadeiros/as, 

sendo 07 homens e 08 mulheres que 

participam da produção e venda do 

bordado em Passira. Para realização da 

pesquisa, elaboramos um termo de 

consentimento que foi assinado por 

todos/as os/as artesãos e artesãs 

envolvidos, estes/as responderam a um 

questionário semi-estruturado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da pesquisa de campo 

podemos concluir que bordar foi o jeito 

dado pelas mulheres de Passira para 

conseguir uma renda extra no fim do 

mês, e seus companheiros observando o 

lucro, começaram também a se 

interessar e confeccionar o bordado e 

dessa forma, o trabalho masculino foi 

surgindo na produção do bordado em 

Passira. 

Observamos que os homens de Passira 

além de terem seus empregos fixos, 

bordam primeiramente pelo apoio de 

sua família, pelo o lucro do bordado, 

pela cultura de sua cidade e também 

porque gostam da arte do bordado. Mas, 

além do conhecimento que tivemos do 

homem no bordado, esta pesquisa foi 

muito interessante e importante para 

nossas vidas, pois conhecemos de perto 

a história do bordado que vem de 

longos anos e que se originou do ponto 

cruz. 

É válido ressaltar que o trabalho 

artesanal que o homem faz através dos 

bordados em Passira, exibe uma 

contradição entre o discurso 

apresentado e a prática de bordar, pois, 

ao ser perguntado se há algum tipo de 

preconceito sobre o ato de bordar, a 

maioria responde que não sentem 

nenhum tipo, porém quando 

perguntamos onde eles bordam a 

maioria respondem que bordam dentro 

de suas casas. Estes dados revelam que 

os homens fazem o bordado, mas não 

gostam de expor a sua atividade de 

bordar em público. No entanto, fica 

explícito as relações que permeiam o 

gênero nesta questão, pois esta atividade 

de bordar é historicamente marcada 

como feminina e os homens não se 

sentem pertencentes nesta atividade.
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