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ARTESANATO TÍPICO
(FOLCLORE E TRADIÇÃO)

MUNICÍPIO:  Agrolândia
Denominação do Artesanato Típico: Bordado (Ponto Cruz).
Matéria-Prima do Artesanato Típico: Linha
Nome do Artesão: Gessi de Fátima Triunline Toassi.
Local de Fabricação do Artesanato Típico e Endereço:
Na própria residência localizada na Rua dos Caçadores N°413, Bairro Três Barras.
Breve  Histórico  do  Artesanato  Típico:  O  Ponto  Cruz  vem  de  épocas  muito  antigas...- 
Aproximadamente 500 DC. Espalhou-se por toda a Europa, Ásia e Estados Unidos, e principalmente 
na Inglaterra, onde foram encontrados os primeiros trabalhos, em 1958. Naquele tempo, o ponto cruz 
era para as mulheres a única escola que lhes permitiu aprender junto a técnica dessa delicada arte: 
Letras  do  alfabeto,  borboletas,  flores,  casas,  bordas  floridas  e  as  famosas  amostras.  Nos  motivos 
apareciam a assinatura de quem realizava o trabalho, data e as vezes a idade da bordadeira.
Desde a idade media ate os dias atuais o prestigio do ponto cruz nunca diminui. Os motivos ganharam 
novas inspirações e muita vitalidade, levando os trabalhos às possibilidades de enriquecer a decoração, 
dar ares a criatividade e também valorizar a habilidade manual. A técnica para fazer o ponto cruz é 
simples e proporciona uma atividade relaxante, que não sobrecarrega a mente. Enquanto trabalhamos 
com o ponto cruz podemos ouvir música, conversar, etc. É possível interromper um trabalho e retorná-
lo após meses, com o mesmo prazer de antes.
Principais Características e Técnicas Utilizadas na Fabricação do Artesanato Típico:
Uma principal técnica é muita paciência e força de vontade.
Peças de Destaque: Toalhas, trilhos e quadros.
Local de Comercialização do Artesanato Típico e Endereço:
Associação de Artesões de Agrolândia, (ARTE NOSSA), e em feiras regionais.
Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público:
De segunda á sexta-feira das 8:30 às 18:00 horas.
Observações Gerais/Curiosidades sobre o Artesanato Típico:

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Simone Schaffer
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