
Arpilleras e Resistência 

Testemunhos Têxtis para a 
Documentação e Denuncia das 

Violações de Direitos das Mulheres 
Atingidas por Barragens



Bordadeiras de Ilha Negra, aproximadamente 1952





Violeta Parra (1964-65):

O trabalho dos bordados 
começou com a anedota da 
hepatites que afastou a 
Violeta Parra das suas 
atividades (...) mas também aí 
existia uma linguagem para 
transmitir histórias, sonos e 
conceitos. Segundo ela:

“As arpilleras são como 
canções que se pintam”.

Isabel Parra no Livro Maior de Violeta Parra, 
1985



Fresia y Capoulicán
Violeta Parra (1964-65)



Árvore da Vida

Violeta Parra (1964-65)

La Cueca

Violeta Parra (1964-65)



Los Conquistadores
Violeta Parra (1964-65)



Arpilleras da Resistência Política 
Chilena



Contexto Político

1970: Salvador Allende (Unidade Popular) ganha 
as eleições  governo socialista no contexto 
internacional da Guerra Fria. Ameaça para os EUA 
e o capitalismo: nacionalização dos meios de 
produção (cobre), “área social” na economia...



11 de Setembro 1073: Golpe de Estado

Junta Militar toma o poder com “o Compromisso patriótico de restaurar a chilenidade, a justiça 
e a institucionalidade que havia sido quebrada (...) por efeito da intromissão de uma ideologia 
dogmática e excludente, inspirada nos princípios estrangeiros do marxismo –leninismo(...)”.



Terrorismo de Estado contra todos os movimentos, partidos políticos e agrupamentos 
apoiadores do governo da Unidade Popular



Desde o reinicio da democracia em 1990, o 
Estado chileno teve 4 comissões para reconhecer 

e reparar as vítimas:
Entre setembro de 1973 y março de 1990:

Mais de 40.000 vítimas somando desaparecidos, 
executados, torturados e presos políticos (sem 

considerar os exiliados nem as famílias de todos 
os afetados) 

Dentre as quais, 3.065 mortas ou desaparecidas.



Arpilleras: Subversão e Resistência

“As mulheres eram fotógrafas com uma agulha e 
um avental, elas se relacionaram com nós a partir 

das suas vivências e perspectivas pessoais (...) 
fazendo arpilleras, as arpilleristas recrearam suas 
próprias vidas e as transformaram e verdadeiros 

autorretratos”

Emma Sepúlveda, em WE, Chile: Testemunhas pessoais das arpilleristas
chilenas, 1996



Arpilleras – Subversão e Resistência

“Não podemos nem opinar” 
Anónima, Chile, fins da década de 70. Acervo Roberta Bacic





Resistência contra a Pobreza

Fonte cooperativa de renda para estas mulheres. Ao mesmo 
tempo, resistência contra ao papel reprodutivo  tradicionalmente 
assinado para elas, se empoderando economicamente. 



Resistência Política

Contando a história da vida diária 
baixo um regime opressor, 

quebrando o silencio imposto.



Resistência Política

Fazendo da costura, geralmente delegada a labor doméstica da mulher 
e ao um papel social subalterno, um ato de subversão radical, criando 
imagens sobre opressão política e reflexões mais urbanas sobre a vida 
diária. 



Resistência contra as expetativas do 
mundo da arte

• Exibidas  em museus e galerias de arte democratização da arte e 
da cultura. 

• Transcendem o espaço da solidariedade internacional 
Democratização da História

• Inspiram outras mulheres



Testemunho Têxtil como Forma de 
Resistência

“As histórias ficaram como testemunhos verídicos (...) foi 
dramático ver às mulheres chorarem em quanto 

costuravam suas próprias experiências, mas foi também 
enriquecedor ver como, de alguma maneira, o trabalho 

oferecia também alegria, desabafo e felicidade ao poder, 
simplesmente, estar junto com outras pessoas e ter a 
possibilidade de conversar, costurar e conseguir, em 

definitiva, de confiar em que através deste registro visual 
outras pessoas poderiam chegar a conhecer as suas 

histórias”.
Testemunho de Valentina Bonne

Facilitadora de oficinas de arpilleras entre 1974- 1975



Arpilleras no MAB

Testemunho Têxtil e 
Violação de Direitos 

das Mulheres 
Atingidas por 

Barragens



Objetivos

1. Plano de Formação com as Mulheres Atingidas 
reflexão e debate sobre a violação de direitos das 
mulheres atingidas: oficinas coletivas de arpilleras
nos locais; 

2. Documentação das Violações dos Direitos das 
Mulheres Atingidas Recolher testemunhos: 
Arpilleras Individuais que cada mulher realizará em 
casa

3. Denuncia das Violações dos Direitos das Mulheres 
Atingidas  Plano de Incidência Pública do MAB 
Exposições, Dossiê, Lutas, Comunicação



Oficinas de Arpilleras
• Inseridas no Plano de Formação das Mulheres 

Exercício Pedagógico

• Metodologia (no documento):

– Apresentação da História das Arpilleras Chilenas  Não 
é fazer artesanato.

– Grupos de 5-6 mulheres  Cada grupo foca em um 
grupo de Violações (mundo do trabalho, participação 
política, prostituição...)



Oficinas de Arpilleras

– Discussão/Desenho mais importante que a costura. 
Levar documentos, fotografias, jornais... Tudo que 
ajude a colocar Provas, Referencias dos Fatos que vão 
ser passados aos tecidos. 

– Costura: Divisão das Tarefas, Seleção das telas. Pedir às 
mulheres que levem retalhos e kits de costura.

– Bolsinho

– Documentação de Cada Arpillera (formato em Anexo)

– Encerramento: Dinâmica de interpretar a arpillera de 
outro grupo. 



Arpilleras Individuais 
• Internalizar o debate e os conteúdos do encontro 

Devem falar da Violação de algum direito e assumir 
um compromisso/tarefa.

• Levantar informações, fatos e testemunhos 
individuais PROVAS de violação para apresentar 
em qualquer tribunal ou instituição. As experiências 
individuais não são casos isolados, mas que mostram 
um padrão de violação universal.

• Ampliar o Acervo de Testemunhos Têxtis do MAB, 
com peças de maior qualidade técnica (as mulheres 
vão caprichar na sua arpillera, porque é delas, e 
também vão ter mais tempo para confeccionar) 

• É importante colocar um prazo para MOTIVAR, e uma 
finalidade concreta: ônde serão expostas? 



Exposições

• Definir os possíveis locais e parceiros (ajudar no 
plano de articulação do MAB)

• Definir os possíveis públicos

• Escolher a mensagem/conceito e as peças

• Definir atividades paralelas: Seminário, oficinas, 
visitas, debates...

PARA SE PENSAR:

1. Processo de documentação das Arpilleras

2. Curadoria: Onde vamos a guardar as arpilleras? 
Quem vai cuidar delas em cada local?  


