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Costura: arte que se moderniza

Há alguns anos era mais 
comum encontrar uma má-
quina de costura nas casas e 
alguém que soubesse manu-
seá-las. Devido ao alto custo 
das confecções prontas e o 
difícil acesso às lojas na ci-
dade, as roupas que vestiam 
a família geralmente eram 
feitas pelas mães ou avós. 
Na casa de Ana Tornquist, 
56 anos, não era diferente. 
Os tecidos, linhas e alfinetes 
sempre fizeram parte da 
sua vida. Por volta dos 14 
anos, aprendeu 
a arte da costura 
e passou a fa-
zer as próprias 
roupas e as das 
amigas. Hoje, 
ao lado das fi-
lhas Barbara, 
31 anos, e Joana 
Tornquist, 34, 
ela está à frente 
de uma empre-
sa do ramo de 
malhas, avia-
mentos e con-
fecções. No dia a dia, ela 
acompanha as mudanças que 
vêm ocorrendo na profissão. 

Quando alguém lhe pedia 
para fazer uma peça, Ana cos-
tumava buscar inspiração nas 
roupas que as atrizes usavam 
nas novelas ou que ela via nas 
revistas de moda. “Eu gostava 
de seguir o que era tendência 
na época”, lembra. Atual-
mente, quando uma cliente 
manda fazer uma confecção, 
Joana conta que a pessoa 
traz fotos de modelos que 
encontrou na internet. “As 
pessoas vêm com inspirações 

do mundo todo, imagens que 
descrevem estilos e cores que 
elas gostam”, revela a estilista. 
Segundo mãe e filha, entre as 
facilidades que apareceram ao 
longo dos anos na profissão, 
também está a variedade de 
tecidos e a agilidade na en-
trega dos materiais. “Antiga-
mente, comprava-se um único 
rolo de tecido e as pessoas ves-
tiam a mesma estampa. Hoje, 
a gente consegue escolher os 
tecidos e recebê-los em um 
curto tempo”, afirma Joana. 

REDES SOCIAIS
Segundo as profissionais, 

as redes sociais são funda-
mentais na di-
vulgação do 
seu trabalho e 
na aproximação 
com os clientes.
Segundo Joa-
na, no início, 
ela e uma ami-
ga realizavam 
desfiles, faziam 
a maquiagem 
das modelos e 
produziam os 
ensaios fotográ-
ficos sozinhas. 

“Depois a gente imprimia 
as fotos e colava pela loja”, 
lembra, aos risos. Para ela, a 
internet tem facilitado nesse 
sentido. Hoje, se tornou mais 
fácil encontrar parceiros via 
online e divulgar as peças 
produzidas. Além disso, Ana 
lembra que a comunicação 
rápida é outro ponto a favor 
nos negócios. “As pessoas vi-
nham de longe para mandar 
fazer roupas e a gente não 
tinha telefone naquela época. 
A notícia de que havia uma 
costureira na região passava 
de boca em boca”, acrescenta.

TALIANA HICKMANN

Para mãe e filha, profissional deve saber todas as etapas de construção de uma peça

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

“

”

Antigamente, compra-
va-se um único rolo 

de tecido e as pessoas 
vestiam a mesma es-
tampa. Hoje, a gente 
consegue escolher os 
tecidos e recebê-los 
em um curto tempo
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Prática que envolve dedicação
Muito jovem, Ana co-

meçou a costurar. Por dois 
anos, fez um curso de corte 
e costura para se aperfei-
çoar. “Criei meu vestido de 
15 anos”, relembra. Iniciou 
comprando retalhos e, com 
o tempo, passou a vender 
suas confecções para em-
presas e lojistas. “Eu costu-
rava de segunda a quinta-
feira e de sexta a sábado, 
fazia as entregas”, conta. 
A filha Joana aprendeu a 
costurar com ela e, quando 
era pequena, fazia roupas 
para suas bonecas. Junto da 
irmã, Barbara, costumava 
ver a mãe trabalhar e tirava 
os fiapos das roupas que ela 

confeccionava. Hoje, Joana 
é estilista e nutre a paixão 
por fazer vestidos. “Fui 
pegando o gosto e apren-
dendo a costurar de forma 
muito natural”, revela. 

Como conselho, para 
quem sonha em seguir a 
profissão, Joana diz que é 
preciso aprender todas as 
etapas do processo: como 
modelagem, costura e aca-
bamento. “Para ser uma 
boa profissional tem que ter 
uma base de costura e saber 
fazer uma montagem”, 
afirma. Ana comenta que 
muitas costureiras que tra-
balham de forma individual 
em casa têm essa caracterís-

tica, pois como trabalham 
sozinhas, aprenderam to-
das as etapas de construção 
de uma peça. 

Para as profissionais, 
a paciência está entre as 
habilidades principais no 
ramo. “É preciso montar, 
costurar, abrir, fazer de 
novo, até ficar bom. Porque 
a costura é uma habilidade 
a ser desenvolvida e é só 
com prática que se conse-
gue fazer bem feito”, avalia 
Joana. Além disso, apontam 
que para entregar uma peça 
de qualidade ao cliente, a 
dedicação em cada detalhe 
do processo de produção 
faz toda a diferença.


