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RESUMO 

 

Este estudo aborda a produção da renda de bilros e suas implicâncias sociais em duas 

localidades do Estado brasileiro do Ceará, ao observar a ação de políticas públicas dos 

Centros das Rendeiras da Prainha e do Iguape, instituições que se situam no município de 

Aquiraz, a 24,7km da cidade de Fortaleza, capital do Estado. A metodologia utilizada 

corresponde à observação dos lugares com a participação das entrevistas de quatro 

colaboradoras rendeiras desses centros. Destaca-se a importância do artesanato em causa, seus 

valores e seu histórico. Apesar desta importância para a economia local, o artesanato tem 

sofrido com a falta e a instabilidade das políticas públicas que deveriam fomentar e apoiar a 

população artesã. Dessa forma, o objetivo deste estudo centra-se em investigar o papel das 

políticas públicas para a manutenção da renda de bilros nas localidades supramencionadas. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: artesanato, rendas de bilros, políticas públicas e Aquiraz.   
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ABSTRACT 

  

This study approaches the production of bobbin lace and its social questions in two localities 

placed in Brazilian state of Ceará. It searches public policies referring to associations of 

lacemakers from Prainha and Iguape, institutions located in Aquiraz, a city situated 24,7 km 

from Fortaleza, capital city of the state. Methodology corresponds to observation of places, 

and interviews with four lacemakers. It highlights an importance of handcraft, its values and 

its history. Despite of an importance for local economy which bobbin lace has, the handcraft 

has been suffering with a lack and an instability of public policies which might support 

lacemarkers. Therefore, this study aims to rescatch public policies to maintain the art of 

bobbin lace, considering economy of the places in question. 

 

 

 

  

Keywords: handocraft, bobbin lace, public policies and Aquiraz. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Tema 

 

Historicamente, mulheres do interior e do litoral do estado do Ceará confeccionam 

artesanalmente a renda, substrato que está atrelado ao movimento turístico das localidades 

próximas à costa. Tal atividade faz parte da rotina de uma considerável parcela da população 

feminina, e evidencia-se como uma atuação profissional a fazer parte de seu meio social e 

cultural, de modo a proporcionar, além de uma ação a preencher o vazio de uma região ávida 

por postos de trabalho, especialmente, a condição de um retorno financeiro suficiente à 

geração de ganhos complementares à renda familiar, o que contribui para a melhoria da 

qualidade de vida. 

O Nordeste brasileiro é conhecido mundialmente pelo vasto litoral e belezas de suas 

praias, que atuam como fonte de subsistência pela pesca artesanal por meio das famosas 

jangadas e a manufatura de peças típicas, que vão da utilização da areia colorida como 

matéria-prima à oferta de garrafas ornadas com temas ligados à cultura cearense até a 

produção de renda.  

No relacionado ao Ceará, esta unidade federativa possui 573 quilômetros de praia com 

águas tépidas a oscilarem entre 180 e 220, situação tida como elemento de extraordinária 

vantagem competitiva quando este atributo natural se apresenta como condição de relevância 

na atividade turística, de forma a contribuir, sobremaneira, para a configuração do trabalho 

artesanal como elemento de atratividade pela competência em demonstrar, através de peças, a 

beleza estética e a forte presença de valores regionais, que são pontos marcantes. 

Com o aumento do fluxo turístico no Brasil, a atividade das rendeiras passou a ganhar 

maior visibilidade e, por isso, recebeu mais apoio das instituições governamentais. Dentre as 

comunidades que se destacam no Ceará em razão da produção artesanal de renda, a do Iguape 

e a da Prainha surgem como aquelas que se ocupam desse ofício, ligando-o à atividade 

turística. Ao reconhecer elevado potencial turístico e com o intuito de valorizar as rendeiras, o 

governo aplica políticas públicas por todo o Estado, entretanto de maneira variável, sem 

prática contínua e constante.  
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Na publicação do Plano de Metas Governamentais1 II Plameg (Governo do Estado do 

Ceará 1979), consta que o governo do estado implementa políticas direcionadas à atividade 

artesanal nessas comunidades desde a década de 1980. Contudo, observa-se que tais políticas 

não se têm mostrado eficientes tanto quanto a imprensa governamental divulga (Farias 2007), 

uma vez que não é possível analisar de fato as reais consequências benéficas causadas pelos 

impactos primordialmente propostos. Isso aponta uma dificuldade de caracterizar-se uma 

continuidade referente aos planos que possibilitem desenvolver uma cultura local que priorize 

as necessidades das comunidades envolvidas. 

Ao se levar em conta essas circunstâncias, este trabalho centra-se em: investigar de 

que forma as políticas públicas influenciam ou interferem no trabalho artesanal, quais as 

consequências quando essas políticas não são atuantes e como as rendeiras do Iguape e da 

Prainha buscam desenvolver o artesanato sem o apoio do Estado. 

Faz-se necessário identificar períodos em que a participação do Estado foi 

significativa, que ações foram desenvolvidas e o que ocorreu para que não houvesse um 

processo contínuo de incentivo governamental. 

As duas comunidades analisadas evidenciam seus problemas estruturais, como são 

organizadas e que tipos de parceria foram firmados com vista à permanência da renda de 

bilros. Para esse propósito, foi realizada uma investigação de natureza qualitativa e descritiva 

nas comunidades do Iguape e da Prainha. O estudo pretende, ainda, descrever, por meio da 

observação, da pesquisa documental e de questionários, o processo de desenvolvimento de 

políticas públicas nessas comunidades. 

 

Problemática 

 

Para que seja possível perceber a atividade artesanal das comunidades, faz-se 

necessário conhecer as formas de produção e de comercialização da renda antes, durante e 

após a implementação de políticas públicas direcionadas a esse ofício. Para isso, é necessário 

compreender como as relações entre as artesãs ocorreram relativamente ao desenvolvimento 

das peças, além de observar suas interações, sobretudo, com agentes intervencionistas. 

Assim, levanta-se uma questão central que pretende circunscrever a problemática:  

 
1 O Plano de Metas Governamentais - PLAMEG II, foi o segundo Plano de Metas Governamentais do Governador Virgílio Távora - (1979-

1983) descrito no livro II Plano de Metas Governamentais II Plameg 1979-1983. 
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Como e em que medida as políticas públicas, de natureza cultural, econômica e social 

contribuem para a manutenção da tradição da renda de bilros nas comunidades do Iguape e 

da Prainha? 

 

Nesse contexto de aprofundamento e clarificação do problema, levantam-se mais 

algumas questões norteadoras, a saber: 

 

• De que forma as políticas públicas intervieram na produção da renda, na aquisição de 

novos materiais e de que maneira tal modus operandi da manufatura pós-

interveniência concorre para o aperfeiçoamento das técnicas usadas? 

• No contexto das políticas implementadas, houve participação de designers na fixação 

do saber ancestral dessas artesãs que, ao longo do tempo, foi sujeito a variações? Que 

novos conhecimentos os profissionais trouxeram e deixaram com as artesãs? O que as 

rendeiras aprenderam, no que tange à tradição local, continua sendo aplicado? Da 

formação inicial que receberam o conhecimento relativamente à prática artesanal, 

tiveram possibilidades de realizar novas reciclagens práticas? 

• Diante dessas possibilidades, novos mercados foram conquistados? 

• Como percebem essas renovações no retorno do mercado? 

• Houve transformação que levou à mudança de hábitos e costumes? Quais influências 

podem ser apontadas em decorrência da vivência com as políticas públicas e/ou com 

os designers? 

 

Hipótese 

 

Entendendo a hipótese como uma tese provisória que carece de confirmação e com 

base na problemática já exposta, sugere-se assim a seguinte hipótese:  

A implementação de políticas públicas para essas comunidades ocorre de maneira 

não programada, mas por conveniência política, isto é, de forma sazonal, sem a devida 

preocupação com a formação das artesãs, de modo a comprometer o fortalecimento e a 

sustentabilidade da manifestação cultural.  

Dessa forma, avalia-se se há o impacto das políticas públicas no trabalho das rendeiras 

do Iguape e da Prainha. Além do mais, observa-se a influência dessas artesãs no 
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desenvolvimento cultural dos municípios em que vivem e na própria conjuntura, haja vista tal 

atividade impactar positivamente na atratividade turística.  

As respostas às questões enunciadas procuram mostrar de forma mais transparente a 

efetividade e a eficiência dessas políticas públicas implementadas no Brasil e, em especial, no 

Ceará. 

 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

Investigar o papel das políticas públicas no trabalho das rendeiras do Iguape e da 

Prainha, a partir da influência social, cultural e econômica dessas artesãs, de modo a 

considerar a atuação de tais profissionais como elementos contribuintes ao desenvolvimento 

dos municípios em que vivem, constitui o objetivo central da investigação. 

 

Objetivos específicos 

No sentido de circunscrever, clarificar e afinar os objetivos desta investigação, são 

formulados outros – os específicos –, com o intuito de traçar as metas a serem alcançadas na 

proposta deste trabalho, e deixar evidenciados os resultados que se almeja atingir: 

 

• Identificar as políticas públicas aplicadas às comunidades de rendeiras, objeto deste estudo; 

• Detectar as organizações de trabalho, seus princípios e normas; 

• Perceber ações de interferência e conhecer as variações e/ou mudanças nos processos de 

construção da renda de bilros. 

• Interpretar convergências e divergências entre as narrativas oficiais e pessoais da 

comunidade, a fim de estabelecer um paralelo sob a óptica social e econômica; 

• Analisar os aspectos socioeconômicos das comunidades de rendeiras de bilros e as políticas 

públicas adotadas; 

 

Contextualização 

 

 

A atividade artesanal cumpre importante papel na realidade socioeconômica brasileira, 

e oportuniza opções de trabalho às populações rurais e de baixa renda localizadas nos 

municípios interioranos ou distantes das capitais e demais centros urbanos mais adiantados. 
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Na região Nordeste, especificamente, é uma questão de subsistência, haja vista a realidade 

vivenciada no semiárido poder ser sinonimizada como um ambiente caracterizado por uma 

elevada escassez de oportunidades ao exercício de uma profissão em decorrência das 

condições naturais adversas, quase inexistência da industrialização e reduzida presença de 

escolas técnicas e de nível superior. 

Ao debater os desafios e oportunidades mercadológicos para o produto artesanal, 

Eduardo Barroso Neto, em seu artigo Artesanato e Mercado (2007: 26), afirma que o produto 

artesanal “deve vir acompanhado de algo que o contextualize, que o localize no tempo e no 

espaço". A preocupação do autor é manter a originalidade e, sobretudo, evitar que o produto 

artesanal se transformae em uma caricatura, e sucumba às pressões do mercado. (Freeman 

2010). Como forma de propiciar uma identidade, cada peça produzida tem em sua essência 

uma personalidade singularizada, e esta, ao se encontrar intimamente ligada a um momento 

histórico ou a um território geográfico específico, origina identidade cultural capacitada a 

deixar evidente certa diferenciação, cuja competência é suficiente para provocar distinção 

com relação aos produtos provenientes da manufatura industrializada. 

As atividades artesanais representam um traço da criatividade e da cultura nacional, do 

seu caráter popular, sendo em grande parte informais e à margem dos processos tecnológicos 

e industriais. Por conta disso, apesar de constituírem um segmento importante, e em muitos 

casos sustentador de uma estratégia de sobrevivência familiar ou comunitária, enfrentam as 

dificuldades da economia baseada nos princípios do mercado. 

Desde o ano de 2005, são realizadas investigações acerca do tema atividades 

artesanais, com vista a identificar aquelas que são representativas do processo de criação no 

País e sua evolução no tempo. De posse das informações divulgadas pelo IBGE, de 2005 e 

2012, foram realizadas análises que identificaram duas tendências: uma que sinaliza para o 

declínio de tipologias artesanais como o artesanato de madeira, barro, fios e fibras, tapeçaria, 

couro, renda, tecelagem, pedras e metal, a segunda tendência, no sentido contrário, traz 

atividades que aumentam a sua proporção nos municípios, como culinária típica e material 

reciclável (IBGE 2012).  

O Governo, de posse dessas informações, poderá reverter essa perpectiva, afinal, pelas 

mãos dos artistas espalhados pelo Brasil, a cultura do país é difundida e encontra no turismo 

uma forma importante de comercialização. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), cerca de 10 milhões de brasileiros vivem do artesanato. Os números 
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impressionam, mas são um retrato da atividade econômica que já está presente em 78,6% dos 

municípios brasileiros e movimenta R$ 50 bilhões na economia nacional. 

A globalização e a tecnologia são fatores que contribuem para um mercado de 

negócios cada vez mais exigente e complexo. A indústria do artesanato não está imune a esses 

fatores e vive uma dualidade, a saber: preservar a cultura e a tradição do artesanato e, em 

contrapartida, conciliar a pressão para produzir peças originais, com design inovador e 

excelente qualidade e, se possível, com rapidez. Conciliar essas exigências não é tarefa fácil. 

Para o atingimento de uma produção eficaz, faz-se necessário compreender os anseios dos 

clientes e conciliá-los com o mercado. De acordo com Silva, 

 
atualmente, o artesanato se mostra como um fator de relevância para a economia do estado, 

aliado à alta produção da indústria têxtil e de confecções com a finalidade de agregar valor 

aos produtos. O artesanato também exerce importante papel na sedimentação da moda 

cearense, uma vez que o apelo cultural faz com que esta se destaque no cenário econômico 

nacional por meio da identificação e do reconhecimento dos artigos “típicos” do estado 

(Silva 2011: 74). 

 

O artesanato produzido no Ceará agrada ao turista e ao próprio cearense em virtude da 

originalidade e do caráter personalizado das peças. É comum encontrar itens regionais 

utilizados na composição de ambientes temáticos em vários restaurantes na capital do estado e 

no interior, peças utilizadas por profissionais de decoração em residências, empresas, etc., 

como também há designers de moda a figurarem como elementos de destaque nacional pelo 

uso de rendas na composição de vestuários e acessórios. O conjunto de aplicações dos 

produtos derivados da mão de obra artesã conquista espaços no mercado, alavanca a 

identidade cultural local, além de ser uma estratégia para fortalecer o turismo, a indústria e o 

comércio da moda e a valorização do próprio artesanato junto às comunidades produtoras, 

pois os itens manufaturados alcançam renomado prestígio no mercado local, nacional e 

internacional. 

Em Aquiraz, as comunidades litorâneas de Iguape e Prainha desenvolvem a renda de 

bilros. Nessas, destacam-se duas associações que se destinam à organização da atividade 

artesanal: no Iguape, a Associação das Rendeiras Miriam Porto Mota e, na Prainha, a 

Associação das Rendeiras Luiza Távora. Antes da criação dessas associações, outras práticas 

associativistas foram identificadas, no entanto, até que se consolidasse como atualmente se 

encontra o trabalho das rendeiras, demasiados esforços e dedicação intensiva voltados à busca 

da perpetuação da atividade, haja vista a concorrência com as mídias, redes sociais e a 
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descrença no ofício como supridor das necessidades básicas,  a reduzir, substancialmente, o 

surgimento de candidatas a artesãs.  

A Cooperativa Comunidade da Prainha foi fundada em 1979 com o intuito de 

regulamentar a produção e a venda de produtos de aproximadamente vinte rendeiras (Barroso 

e Frota 2010). Ambas as rendeiras do Iguape e da Prainha trabalhavam na última comunidade. 

O aumento do número de turistas no Iguape gerou a necessidade da criação de uma segunda 

organização, seis anos após a inauguração da Cooperativa da Comunidade da Prainha. De 

acordo com Lemos (2011), a segunda organização foi denominada de Cooperativa 

Comunidade do Iguape e, juntamente com a Cooperativa, foi criado o Centro das Rendeiras 

do Iguape, em 1985, que funcionou durante 26 anos ininterruptos até a sua demolição no final 

de 2011 para a construção de um novo centro.  

O Centro das Rendeiras do Iguape tinha o mesmo objetivo do da Prainha: formar 

mão de obra, comercializar e produzir a renda de bilros, de forma a concentrar todas as 

rendeiras em um mesmo lugar. No Iguape, foi concebida pela Coordenadoria do Artesanato e 

Economia Solidária (Caes) e pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), 

em um edifício no formato de um navio ancorado à praia. A Associação Centro das Rendeiras 

Miriam Porto Mota foi instalada em 25 de fevereiro de 2014, local onde as rendeiras 

produzem a renda e podem atender os clientes, ao mesmo tempo em que estes podem subir a 

um piso superior destinado ao lazer (Barroso e Frota 2010). Semelhante ao Iguape, a Prainha 

é uma comunidade composta em sua maioria por pescadores e rendeiras. A Prainha foi a 

primeira comunidade litorânea a se organizar e centralizar a venda do artesanato, com a 

criação do Centro das Rendeiras da Prainha. 

Ao se levar em conta o histórico de organização, deve-se ficar atento que tal 

necessidade de se associar revela que a vida das artesãs gira em torno de um trabalho 

artesanal por vezes não valorizado. A vida difícil das artesãs, superada pela esperança, mostra 

a sua determinação na perspectiva de uma vida melhor (Drummond 2006). Dentro de uma 

visão sociodemográfica, máxime, quando são avaliadas as conjunturas do semiárido 

nordestino e suas limitadas condições de oferta de vagas à atuação profissional, fato 

exacerbado pelas adversidades enfrentadas em relação ao clima e à ausência de água gerada 

em longos períodos de estiagem,  estas mulheres atuam como coadjuvantes na composição da 

renda familiar, com expressiva colaboração no orçamento doméstico, ao desempenhar 

múltiplas tarefas, sejam de caráter pessoal no cuidado da casa, família, etc., sejam em âmbito 

profissional.  
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Normalmente, as rendeiras não conseguem preço justo pelas peças produzidas. Isso 

ocorre, primeiramente, devido à concorrência, visto que muitas, na ânsia de angariar recursos 

diante da necessidade de honrar compromissos, comercializam as peças por valores aquém do 

montante suficiente à justa remuneração de seu trabalho. Em segundo lugar, em razão da falta 

de informação sobre o real valor de uma peça, são submetidas à ação de intermediários, os 

quais auferem lucros exorbitantes sobre produtos adquiridos a valores reduzidos, o que 

contribui para o descrédito acerca da atividade. Também não se pode deixar de considerar a 

hipótese de, por vezes, o turista desconhecer que uma rendeira pode levar meses de trabalho 

para a finalização de sua obra e poucos percebem o valor subjetivo de cada peça como item 

singular.  

Tecnicamente, a manufatura de renda de bilros é um ofício que necessita de agilidade, 

atenção e precisão, visto que os bilros bailam de um lado para outro, constantemente no 

processo de execução do mister. Em complemento, destaca-se a particularidade da espessura 

da linha a fazer com que as rendeiras da Prainha utilizem fios finos, que exigem maior 

habilidade e tempo de execução. 

Na ótica de uma ação produtiva efetivada de modo associativo, com significativos 

impactos no cotidiano da população, esta dissertação tem como escopo a percepção do 

trabalho das artesãs e sua relação com a tradição manual, com o intuito de verificar os 

resultados advindos a partir do apoio, ou não, de políticas públicas. No caso específico da 

Prainha, a história dessas rendeiras está intrinsecamente ligada à existência do Centro das 

Rendeiras da Prainha, um projeto que reune oficinas de produção de renda com centro 

comercial alicerçado no objetivo de consolidar cooperativas de produção e vendas. Antes da 

implantação do Centro, as artesãs manufaturavam as peças e depois saíam de porta em porta 

para comercializar o que produziam nas casas e nas pousadas. Essas atuações funcionais eram 

realizadas nos finais de semana para oferecer o que havia sido produzido nos dias úteis para 

os banhistas que buscavam lazer nas areias da Prainha, além da tentativa de criar e manter 

uma cultura de oferta dos produtos à população domiciliada no município, de modo a obter 

como resposta uma permanente demanda, que, mesmo em pequenas quantidades, ainda assim, 

servia como supridora do básico à existência do segmento e de seus atores. 

O primeiro Centro das Rendeiras da Prainha foi construído em 1979 com o objetivo de 

valorizar o artesanato local e perpetuar esse fazer manual por meio do ensino realizado pelas 

próprias rendeiras com o incentivo do Estado. A estrutura física, primeira de todo o estado, foi 

refletida no intuito de propiciar um local de ensino, produção e comercialização de produtos. 
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Em adição, o crescimento do turismo, a chegada da iluminação elétrica, aliados à regularidade 

das linhas de ônibus, servem como instrumento de atratividade a turistas, o que estimula o 

desejo de se conhecer as praias, com seus encantos naturais e as rendas produzidas na 

comunidade como item regional de rara beleza. Como decorrência, surgiram feiras de 

negócios e demais eventos regionais e interestaduais, tendo como foco o mercado artesanal. 

Tais articulações resultam na ampliação das demandas e subsequente fortalecimento da 

atividade manual, que é foco deste trabalho.  

No início da década de 1980, para as artesãs, eram disponibilizados transporte, 

hospedagem, alimentação e um espaço para exposição dos produtos. Essa exposição era 

composta por uma coletânea de peças produzidas pelas rendeiras, mas que não poderiam ser 

vendidas no evento. Era uma espécie de mostruário de rendas, primordial a um considerável 

aumento das encomendas. No retorno ao município, as encomendas eram distribuídas nas 

duas Associações e cada rendeira ficava responsável por realizar as peças de um determinado 

pedido. No prazo estipulado para a entrega, eram recolhidas as peças e enviadas ao 

comprador. Essas feiras aconteciam em Fortaleza e em várias regiões do país, com 

expressivas respostas comerciais positivas, complementadas pela promoção de significativas 

mudanças na vida das artesãs e de toda a comunidade. Durante alguns anos, essas políticas 

públicas foram bem sucedidas, entretanto, o abandono por parte dos governantes e a 

descontinuidade de tais políticas ocasionaram uma preocupante redução nas perspectivas de 

demanda com consequente negatividade na evolução das vendas. 

Em razão dos fatores de dificuldade social, essas comunidades, seu fazer artesanal e as 

relações com os projetos oficiais de fomento e suporte à atividade se tornam, pois, o assunto 

desta dissertação. O tema em análise propõe, para além da investigação sobre a influência, a 

interferência e a efetivação das políticas públicas, notadamente, quando as ações se encontram 

focadas na disponibilização de meios facilitadores à continuidade dos processos produtivos 

artesanais, sistemas de organização coletiva e canais de comunicação com o mercado e 

comercialização, uma reflexão sobre a vida das mulheres rendeiras que, ancoradas em suas 

experiências e vivências e, acima de tudo, na férrea vontade em alcançar desempenhos 

positivos na profissão escolhida, conseguiram seu posicionamento nas esferas social e 

econômica.  

Como referido, espera-se compreender o papel histórico das mulheres rendeiras na 

conjuntura socioeconômica inerente às suas famílias, trajetórias profissionais, bem como seus 

cotidianos no contexto advindo da aplicação de políticas públicas, da ausência ou inoperância 
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destas. Assim sendo, justifica-se este estudo na compreensão da importância de uma atividade 

que perpetua uma cultura, no entendimento e no reconhecimento de mulheres que visam a 

construir e a reconstruir seus papéis, ao redefinir seus espaços, e que buscam, por intermédio 

de sua arte, a realização familiar e que, apesar das dificuldades existentes, conseguem buscar 

superações a partir de modelos de união comunitária. 

Este estudo procura perceber que mecanismos foram necessários para a 

implementação e a manutenção da renda de bilros em Aquiraz, sobretudo, às realidades 

vivenciadas após a implementação de políticas públicas, enquanto destinadas a originar meios 

para a geração de renda e produção sustentável, visto que a globalização trouxe novas 

realidades de produção e consumo e quaisquer ações econômicas, obrigatoriamente, 

necessitam se adaptar ao novo, sem perder sua essência. Neste sentido, faz-se necessário 

averiguar se as políticas públicas que agem sob a tutela de salvadoras dessa arte, que está 

ameaçada pelo avanço da globalização, são efetivas nas suas razões de existência e na 

competência em propiciar resultados benéficos às comunidades alvo do presente estudo. Tal 

atividade permeia uma cultura atrelada ao mercado e à produção. 

 

Estrutura da dissertação 

 

Além da introdução, no qual se encontra inserida a explanação geral do tema, 

estabelecida a problemática da pesquisa, leventada a hipótese, assim como os objetivos a 

serem alcançados com o desenvolvimento da presente investigação e análise, a dissertação 

abrange variadas vertentes no processo elucidativo da proposta prevista nos objetivos geral e 

específicos, e a estrutura está da seguinte forma. 

No capítulo posterior ao texto introdutório do estudo, será abordado a metodologia e 

se apresenta o ambiente da pesquisa, com ênfase numa breve descritiva sobre as localidades 

envoltas no estudo, que servirá de enquadramento e contextualização histórica, para 

apresentar assim o sitz im leben desta investigção. Além disso, aponta-se a análise, tipo de 

pesquisa, a amostra do estudo e o instrumento utilizado para a coleta de dados. 

No segundo capítulo, o estado da arte, onde consta uma descritiva dos trabalhos de 

autores que fundamentaram o desenvolvimento desse trabalho, no tocante ao conceito e 

história da renda de bilros, para abordar Cultura, patimonio cultural, artesanto e cultura, 

patrimônio cultural imaterial, como também, documentos institucionais que constem políticas 

públicas como Plameg, PAB, Banco do Nordeste, etc. 
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No terceiro capítulo, será evidenciado os aspectos teóricos da cultura, cultura e 

artesanato, que envolvem as peculiaridades a distinguirem a atividade como componente 

interligado à cultura cearense. No conteúdo apresentado, foi exposta e analisada a literatura 

sobre a temática, a fim de se descobrir fontes capacitadas a subsidiar o encontro de 

informações com competência ao responder, com mais afinco, às questões levantadas na 

presente dissertação. Para tanto, primeiramente, apresenta-se uma visão a respeito do 

patrimônio cultural e imaterial, a participação da UNESCO como elemento impulsionador, 

relatando ainda, os modelos expostos no Museu Arthur Ramos da Casa José de Alencar. 

No quarto capítulo, trata-se sobre as rendas de bilros constando um panorama histórico 

sobre os centros das Rendeiras Luíza Távora e Mirian Porto Mota, respaldado pelos 

depoimentos das próprias rendeiras e a partir de autores que abordaram o tema. Será abordado 

ainda o processo de criação e implementação das Associações de cada município. 

No quinto capítulo, conceitua-se políticas públicas, explicitando a criação e o órgão 

responsável de forma cronológica, evidenciando também as políticas públicas aplicadas ao 

artesanato e as rendeiras do Ceará. Destaca-se ainda as políticas públicas de carater misto que 

foram realizadas com as rendeiras da Prainha e Iguape. 

O sexto capítulo, aborda uma explanação de como ocorreu o processo das entrevistas 

nos dois centros, periodicidade deste, como também uma descritiva das entrevistas realizadas 

com as rendeiras juntamente com a tabulação dos dados coletados. Traz ainda os resultados 

obtidos na pesquisa. 

Nas considerações finais, apresentam-se os resultados e conclusões da investigação, 

apontam-se também as discussões, com a demonstração das implicâncias relativas às políticas 

públicas do Centro das Rendeiras Luíza Távora e do Centro das Rendeiras Mirian Porto Mota. 

Encerra-se com os dados relativos às considerações finais sobre o estudo realizado com as 

rendeiras das localidades do Iguape e da Prainha. 
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CAPÍTULO 1– METODOLOGIA 

 

1.1 Ambiente da pesquisa 

 

O município de Aquiraz é um importante núcleo populacional histórico do Ceará, 

devido ao fato de ter sido a primeira vila da capitania e serviu como capital até o século 

XVIII. A Lei Estadual de n.º 1.258, de 27 de julho de 1915, elevou a vila de Aquiraz à 

categoria de cidade. Em 1911, Aquiraz aparece dentro do quadro da divisão territorial do 

Brasil com três distritos: Aquiraz, a sede, o Iguape e Morará. Posteriormente, em 1933, 

restabelece a categoria de vila pelo decreto estadual n.º 1156.  

Além dos três distritos já citados, surgem mais quatro: Eusébio, Lagoa Seca, Olho 

D’água e Telha. Este último foi transferido em 1935 para o município de Guarani (Pacajus). 

Em 1988, com a elevação do distrito de Eusébio a município, a nova configuração do 

município é composta por oito distritos: Aquiraz, Câmara, Caponga da Bernarda, Jacaúna, 

João de Castro, Justiniano de Serpa, Pacatas e Tapera (Araripe 1958). 

Aquiraz é detentor de prédios conservados com arquitetura de valor histórico, tais 

como: a Igreja Matriz, datada de 1769; o Sítio dos Jesuítas, que funcionou como residência 

dos jesuítas e depois hospício; a Casa da Câmara e Cadeia, onde atualmente funciona o 

Museu Sacro São José de Ribamar, primeiro museu sacro do Estado; o Mercado da Carne, 

denominado atualmente de Mercado das Artes; e a casa da Ouvidoria, primeiro núcleo 

judiciário do Ceará (datado do século XVIII). É um dos treze municípios que compõem a 

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), situado a 24,7 km da capital.  

Com uma população estimada de 78.438 habitantes, sua área territorial é de 482,380 

km². A densidade demográfica é de 150,50 hab/km², e concentra um dos maiores índices 

demográficos do Estado, dentre os oito distritos que compõem o município. Segundo o Censo 

de 2010, o número de recenseados no município foi de 21.457 e destes 21.419 eram 

particulares e 38 coletivos, ou seja, hotéis, pousadas e pensões. Dos particulares, somente 

14.127 estavam ocupados, 7.292 não estavam ocupados, 120 fechados e 4.536 eram de uso 

ocasional e 2.636 vagos.  

Os imóveis denominados de “uso ocasional” são aqueles que representam a segunda 

residência do cearense, que é para lazer da família, como sítios e casas de praia (IBGE 2016). 

Quanto mais próxima ao mar, mais valor agregado ele terá, toda essa especulação fez surgir 
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casas de veraneios em vários lugares, ocasionando aterramentos de lagoas e modificando a 

paisagem local. 

Estudos concernentes à origem do nome “Aquiraz” demonstram que há divergências. 

Para Ataíde (1867 apud Girão 1984), a palavra vem de origem portuguesa, de uma antiga vila 

de Portugal. Já de acordo com Falcão (1999), a palavra se refere a dois vocábulos de origem 

tupi: “gentil da terra” definido por Paulinho Nogueira e “água pouco adiante”, palavra 

composta de IG (água), IKI (pouco, perto, vizinho) e YRÁ (adiante), sendo hoje interpretada 

como “água logo adiante”, referência dada à sua proximidade com os rios Pacoti e Catu, as 

lagoas e as praias, tais como Barro Preto, Batoque, Iguape, Prainha, Presídio e Porto das 

Dunas, o que favorece atrativos ao lazer e ao turismo. 

 

1.1.1 Prainha 

 

A localidade da Prainha está situada próxima à Barra do Rio Catu. O povoado possui 

praia com águas claras e areia fina e dourada. O mar agitado favorece a prática de esportes, 

como o surfe. Existe uma quantidade expressiva de coqueirais na orla. Possui um aspecto 

campestre, com várias casas de veraneio, hotéis e barracas.  

É a primeira comunidade praieira a organizar a venda do artesanato, com a criação do 

Centro das Rendeiras da Prainha. Suas belezas naturais e sua proximidade com a capital 

atraem um grande número de turistas. Parte deles, na década de 1970, passou a construir casas 

de veraneio nas proximidades do povoado, principalmente próximo às margens do rio 

Maceió.  

Com essa nova realidade, o povoado de pescadores se modernizou: as casas, que eram 

de palha, deram lugar às casas muradas de tijolos e telhas. Surgiram os hotéis, pousadas e 

estabelecimentos comerciais para atender o fluxo crescente de turistas.  

O processo de ocupação da terra e da especulação imobiliária alterarou de forma 

permanente as relações da população local com o espaço onde habita (Woortmann 1992). 

Com a especulação imobiliária, vieram os desmatamentos e o aterramento do rio Maceió. 

 

1.1.2 Iguape 

 

A localidade do Iguape está situada a 44km de Fortaleza e a 18km da sede do 

município. O seu território compreende uma pequena enseada que fica entre as praias do 
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Presídio e do Barro Preto. Nela, encontram-se mansões que servem de casa de veraneio. Na 

extensão da praia, existem várias barracas. Uma particularidade nessa comunidade praieira a 

se ressaltar é que nela existem dunas fixas com densa vegetação, em cuja base existem bicas 

de água doce e dunas móveis que ficam mais próximas à praia, onde os turistas sobem para 

contemplar o pôr-do-sol. É uma comunidade que já sobreviveu somente da pesca realizada 

pelos homens, sendo deles a responsabilidade pelo provimento familiar. As mulheres 

complementavam o rendimetno com a venda das rendas de bilros. 

No que tange ao aspecto turístico, a localidade é frequentada acentuadamente durante 

o período de férias, do carnaval e finais de semana (Prefeitura Municipal de Aquiraz 2018). A 

praia do Iguape tem uma comunidade local onde vivem nativos, assim como sua população é 

representada por aqueles que mantêm casas de veraneio. 

 

1.2 Análise 

 

De acordo com o explanado anteriormente, a renda de bilros é uma arte tipicamente 

de repasse consuetudinário, transmitida de geração para geração, peculiaridade que contribui, 

sobremaneira, para sua colocação entre os ofícios artesanais de maior destaque no estado do 

Ceará. Contudo, em razão da quase inexistência de políticas públicas e do insuficiente apoio 

ao desenvolvimento local, coadjuvado pela sensação de insegurança em relação a um futuro 

no qual o tradicional, a cada dia, perde espaço para o funcional e o tecnológico, afora a 

influência de redes sociais e das mídias, o número de rendeiras associadas nas comunidades 

da Prainha e do Iguape diminui a cada ano. 

No que tange à pesquisa de campo, no âmbito pessoal, essa atividade promove um 

misto de trabalho e lazer. Entretanto, uma realidade contrastante se visualiza no âmbito 

comercial, visto que o permanente convívio com dificuldades tidas como crônicas, como a 

reduzida demanda e/ou até ausência total de clientela em certos períodos, ocasiona, de forma 

sistemática, baixa quantidade de vendas. Essa situação também se mostra como um reflexo da 

falta de políticas públicas, as quais surgem como promessa de solução imediata e, muitas 

vezes, apenas funcionam como paliativos de reduzida significância à categoria. 

O Centro Miriam Porto foi inaugurado em 25 de fevereiro de 2014, com 56 boxes. 

Porém, ainda em 2017, esse espaço encontra-se em situação de abandono e descaso, com 34 

boxes fechados.  
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O Centro das Rendeiras da Prainha foi inaugurado em 21 de dezembro de 2017 e, de 

acordo com o governador do Ceará, Camilo Santana, a vocação do Estado para a renda e o 

artesanato encontrará morada no espaço recém-inaugurado.  

Ainda de acordo com o Governador "Isso vai possibilitar não só oportunidade de 

renda e emprego das pessoas daqui, mas também é um espaço turístico importante, é uma 

forma de trazer mais turistas, comercializar nossos produtos". O espaço, que funciona 

diariamente, das 9h às 18h, conta com 1 mil m² e recebeu investimento de quase R$ 1,7 

milhão (Diário do Nordete 2018).  

Ainda que as palavras da autoridade maior do estado do Ceará tenham, a princípio, 

soado como alvissareiras, as visitas e entrevistas efetivadas com as artesãs na arena de atuação 

profissional das rendeiras na Prainha deixam evidenciado um cenário a originar preocupações, 

haja vista a falta de assistência governamental após a inauguração do instrumento comercial e 

turístico provocar rupturas entre promessas e o que, de fato, está sendo levado a efeito.  

Na estrutura, pode-se verificar a ausência de um restaurante com comidas típicas a 

servir de ponto de atratividade pela condição de elo com a cultura local. Até mesmo uma 

lanchonete inexiste no ambiente interno do prédio. 

Na utilização de um composto arquitetônico muito mais focado na estética como 

alternativa ao estímulo da percepção visual dos transeuntes e da população nativa, ocorre um 

tratamento desconectado com a condição climática cearense, onde se vê uma edificação cujo 

espaço interno destoa por possuir insuficientes meios de ventilação, mesmo com a 

proximidade do oceano e ausência de prédios de elevada estatura a barrar o vento marítimo. 

Neste caso, a elevada temperatura se destaca, de modo a provocar desconforto nos visitantes 

com a consequente redução do tempo de permanência no aparelho de produção e venda. 

A observação in loco tem entre suas vantagens a capacidade de deixar explicitada a 

situação vigente em determinado ambiente, entretanto, sofre acentuada influência pela 

formação do pesquisador e de sua experiência.  

No propósito de reduzir a provável incidência de vieses no levantamento dos dados, 

via canal único de coleta, foi posta em prática uma metodologia mista, com observação direta, 

questionário e entrevistas.  

A avaliação do coletado via questionário traz à tona situações que, embora tenham 

sido detectadas nas entrevistas informais, têm sua comprobabilidade atestada nos percentuais 

definidos através da tabulação das respostas. 
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1.3 Tipo de pesquisa 

 

Este é um trabalho de cunho qualitativo, uma vez que são abordados assuntos 

relacionados com a cultura e a prática artesanal, no sentido de promover uma investigação 

social e histórica. No contexto qualitativo, Sampieri, Collado e Lúcio (2013: 447) relatam 

sobre a possibilidade de incorporação de concepções de diversos teóricos e que “na verdade, 

são diretrizes e recomendações gerais que cada estudante ou pesquisador poderá adotar ou não 

de acordo com as circunstâncias”. Dessa forma, a pesquisa qualitativa demonstra caminhos 

seguidos pelas vias que a própria pesquisa direciona no decorrer do processo investigativo. 

 Barros (2011) descreve que a metodologia remete a um determinado modo de 

trabalhar de forma sistemática, selecionando ou elaborando materiais, colhendo algo 

específico destes, ao discutir de forma dinâmica a respeito do assunto e materiais definidos 

pelo pesquisador: “A metodologia vincula-se a ações concretas, dirigidas à resolução de um 

problema; mais do que ao pensamento, remete à ação e à prática” (Barros 2011: 67).  

A visita ao local de pesquisa foi necessária para a busca de elementos que 

fundamentassem as questões levantadas na problematização. Toda a situação relacionada à 

falta de políticas públicas surgia apenas como uma hipótese. Para compreender melhor como 

de fato funcionava a participação de diversos poderes das esferas pública e privada, foi 

fundamental que a investigação inclusive fosse realizada em diversos momentos diferentes. 

Isso porque a ação e a prática, as quais Barros (2011) remete, dependem de uma observação 

que se modifica à medida que mais se observa. 

De enfoque descritivo, a pesquisa caracteriza-se pelo estudo de fenômenos históricos, 

culturais e sociais do objeto proposto, uma vez que se lida com parte de um patrimônio 

cultural e imaterial de comunidades nativas. Para que se possa construir uma narrativa 

histórica, são utilizadas a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental (documentos 

primários e secundários). Por meio desta narrativa, é analisado o percurso histórico dos temas 

que permeiam a existência da atividade artesanal nas comunidades propostas e as atividades 

relativas às políticas públicas.  

São ainda utilizadas entrevistas semiestruturadas realizadas junto aos artesãos para 

colher informações realtivas à sua memória. As entrevistas possibilitam a coleta de dados que 

retratam o olhar e o sentimento dos sujeitos partícipes das comunidades artesanais no 

município de Aquiraz, constituindo-se, dessa forma, um estudo de caso. 



 

  

17 

 Para a investigação documental, jornais e documentos que englobem o assunto 

pesquisado proporcionam dados secundários. Ao perceber o estudo de caso como uma 

modalidade de pesquisa sobre o próprio objeto de estudo, Nascimento (2008: 120) a descreve 

como uma “sugestão de dinâmica interessante para um entendimento mais amplo de 

determinadas problemáticas que se apresentam muito complexas devido à sua abrangência”.  

A escolha pelas comunidades em causa delimita a problemática referente à falta ou à 

escassez de políticas públicas a uma atividade artesanal em localidades específicas. 

Entretanto, tal situação não é diferente de tantas outras localidades pelo estado do Ceará ou 

até mesmo do Brasil que passam por dificuldades estruturais, econômicas e sociais, devido ao 

descaso da sociedade civil. 

Foram utilizados dados quantitativos que demonstram a situação socioeconômica das 

rendeiras. Apesar desses dados se apresentarem como parte de uma investigação qualitativa, 

isto não exclui o corpo desse tipo de pesquisa que predomina nesta dissertação. Por isso, o 

auxílio desses dados não exclui o modelo qualitativo dominante, entretanto o complementa, a 

fim de elucidar a problematição a respeito das políticas públicas relativas ao tema em causa. 

 

1.4 Universo da pesquisa 

 

O universo de uma pesquisa pode ser considerado como a totalidade dos indivíduos 

que possuem as mesmas características definidas para um determinado estudo. Desse modo, o 

universo da pesquisa concentrou-se nas mulheres rendeiras nos municípios de Aquiraz, 

contemplando as duas comunidades já salientadas que representam significativamente grupos 

populacionais de destaque devido à tradição da renda de bilros no município em questão. Já a 

amostra da pesquisa é a parte da população selecionada de acordo com uma regra pré-

estabelecida, sendo escolhida, para este caso, de forma não probabilística (Oliveira 2011).  

Para esta pesquisa, a amostra populacional foi composta por dezoito (18)  rendeiras do 

Iguape, visto que, embora existam cinquenta e seis (56)  boxes,  vinte e dois (22) foram 

abandonados, duas já faleceram e dez dessas mulheres hoje se encontram no Complexo 

Artesanal de Aquiraz, que é um empreendimento particular, e as que estão no Centro das 

Rendeiras da Prainha tomam conta de três ou quatro boxes para ajudar familiares e amigas 

que estão em Aquiraz ou até mesmo em Fortaleza trabalhando como domésticas ou babás. 

Foram entrevistadas vinte e uma (21) artesãs da Prainha, no total de trinta e nove (39) 
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rendeiras do município de Aquiraz. Sobre a amostragem da pesquisa, a ideia inicial era 

entrevistar todas as rendeiras cadastradas em associações.  

Todavia, parte delas deixou essa atividade e foi em busca de outra forma de prover os 

recursos familiares, ao se mudarem inclusive para Fortaleza, o que fez diminuir a cada ano o 

número de rendeiras no município de Aquiraz. Tal problema é evidenciado ainda pela falta de 

incentivo público que se percebe pela atualização do cadastro das rendeiras, tendo sido feito 

apenas na época da elaboração do cadastro, que aconteceu durante o governo de Gonzaga 

Mota (15 de março de 1983 a 15 de março de 1987). 

A totalidade das rendeiras não foi entrevistada porque para o desenvolvimento do 

presente trabalho, seria de fundamental importância as que estivessem desenvolvendo 

atividade artesanal no cotidiano. 

 

1.5 Instrumento de coleta 

 

A pesquisa bibliográfica foi complementada com o estudo de campo no qual foi 

utilizado também um questionário como instrumento de coleta de dados capaz de perceber 

como a renda de bilros contribui de um ponto de vista social para o desenvolvimento nas 

comunidades da Prainha e do Iguape. 

Um questionário com perguntas fechadas e abertas foi aplicado pela própria 

pesquisadora no local de trabalho das rendeiras, no período de 25 de outubro de 2016 a 15 de 

janeiro de 2017. No momento de sua aplicação, foi explicada a proposta da pesquisa, com a 

exposição do trabalho e seus objetivos de maneira sucinta. Neste momento, realizou-se o 

esclarecimento efetivo das metas a serem alcançadas com o trabalho, e ficou clara para os 

respondentes a não necessidade de identificação e que os dados coletados tinham o cunho 

unicamente acadêmico e seriam tratados pela pesquisadora em caráter confidencial (Gil 

2001). Ao elaborar o instrumento de coleta de dados, buscou-se resguardar a identidade das 

participantes, por meio da elaboração de perguntas simples, mas que, ao mesmo tempo, 

atendessem à proposta do estudo. 

Após a reunião inicial de esclarecimento, as participantes da pesquisa receberam os 

questionários. Ao aceitarem as condições previstas, podiam respondê-lo com dia e horário 

marcados para o retorno, a fim de não atrapalhar o andamento efetivo da coleta e da análise 

das informações nem suas atividades laborais. 
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O roteiro de entrevistas semiestruturadas conta com dezessete perguntas, das quais 

cinco perguntas fechadas, relacionadas ao perfil sociodemográfico, e doze perguntas abertas, 

estas voltadas especificamente para o tema em estudo. Esse instrumento de coleta foi utilizado 

com o propósito de discorrer mais sobre o tema em questão, além de possibilitar às 

participantes uma exposição subjetiva de suas percepções e opiniões sobre a atividade de 

rendeira, sua valorização, dificuldades e benefícios com essa atividade. Os dados foram 

divididos em duas etapas: a primeira relacionada ao perfil sociodemográfico dos participantes, 

e a segunda etapa sobre o tema em estudo. Os dados foram analisados estatisticamente, com 

os resultados apresentados em gráficos e tabelas. 
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CAPÍTULO 2 – ESTADO DA ARTE  

 

Para compreender a atividade artesanal da renda de bilros, conhecer a sua história e 

como, ao longo do tempo, essa atividade tem representado para as comunidades que a 

desenvolvem, buscou-se respaldo em autores que discutem esses conhecimentos sob a ótica 

histórica, cultural e social.  

Para o conceito e histórico da renda, valeu-se dos estudos de Ramos (1984); Maia 

(1980); Girão (1984). Para abordar Cultura, pautou-se nos trabalhos de Geertz (2012); Laraia 

(2014); e Bordieu (2014). Já para tratar de artesanato e cultura, utilizou-se de Williams 

(1958); Bauman (2013); Oliveira (2007); Sennet (2009); e Silva (2011).  

Com vista a conceituar e discorrer sobre patrimônio cultural, foram pesquisados 

Holanda (2014); Hermann (2016). As referências para compreender e conhecer políticas 

públicas foram verificadas nos seguintes autores: Pereira (1979); Drummond (2006); e Rua 

(2014). 

Pesquisaram-se, também, documentos institucionais como, por exemplo, o Plano de 

Metas do Governo Estadual do Ceará (1979); Projetos desenvolvidos pelo Ministério da 

Economia, Indústria, Comercio Exterior e Serviços (2018); buscou-se investigar  decretos 

deliberados pela Presidente da República, o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) (2000) 

e Ações para o desenvolvimento do artesanato nordestino do Banco do Nordeste (2002, 

2013).  

Ademais, recorreu-se a autores como Vergara e Correia: 2003 e Batista: 2002, que 

respaldam a aplicação, o reconhecimento e a defesa da implementação de políticas públicas 

sociais, econômicas e culturais junto ao artesão e às comunidades produtoras do artesanato. 

 Os trabalhos a seguir descritos corroboram a importância e a necessidade de realização 

deste estudo, e reforça a importância da pesquisa nesta magnitude. 

 Tendo como base peças manufaturadas no Brasil, China, França, Itália, Portugal e 

Brasil, o livro Rendas de Bilro e sua Aculturação no Brasil (1984) de Arthur e Luíza Ramos, 

é considerado uma das obras mais completas sobre a renda de bilros. Em seu conteúdo 

apresenta peças e tipos de pontos coletados durante uma década, acompanhado da relação de 

músicas e poemas dedicados ás rendeiras. O texto deixa evidente a preocupação, já nos idos 

de 1930 a 1940, data da pesquisa realizada, acerca da real possibilidade da extinção dessa 

arte, haja vista a problemática relativa ao significativo tempo dedicado à confecção de uma 
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peça e a existência de certo grau de desvalorização do trabalho realizado, condição a gerar 

desinteresse por parte de jovens na continuidade a tradição de fazer renda de bilros. Também 

destaca a importância do nordeste brasileiro como a mais notável região manufatureira desta 

forma de artesanato, colocando em ênfase os estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. Apesar de ter sido elaborada há várias décadas, a obra externaliza uma 

realidade ainda vivenciada na atualidade. 

 O livro Rendas de Bilros (2003), da antropóloga e historiadora Valdenice Carneiro 

Girão, é fruto de pesquisas e estudos na qual foram catalogadas amostras de rendas de bilros 

coletadas em Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. No que se refere ao Ceará, disponibiliza, em seu 

conteúdo, a coleção Rendas do Ceará  do Museu Arthur Ramos e a coleção Luiza Ramos, 

pertencente a Universidade  Federal do Ceará, cujo acervo contém mais de três mil peças, 

tudo complementado pela adição de exemplares reunidos pela própria autora provenientes de 

vários municípios cearenses, inclusive Aquiraz.      

 A explanação textual objetiva descrever o modus operandi da manufatura da renda de 

bilros, especialmente na enumeração e demonstração, via ilustrações, de seus elementos 

constitutivos como almofada, bilros, fios e papelão, etc. Em complemento, apresenta os tipos 

de bilros usualmente utilizados em cada estado visitado, a nomenclatura dos pontos mais 

comuns e principais localidades onde se operacionaliza a produção. 

 O Artesanato de Renda no Brasil (1980) é uma obra literária peculiar, onde a autora 

Isis Maia, direciona esforços ao posicionamento da relevância da produção de renda 

Renascença ocorrente no estado de Pernambuco, no nordeste brasileiro. O texto resgata a 

valia da atividade no contexto local, caracterizado pela convivência com adversidades 

climáticas, bem como o efeito desta nos aspectos sociais e econômicos, justamente, na 

oportunidade de geração de renda, porém, sempre deixando em primeiro plano as questões 

culturais fortalecedoras do folclore e perpetuação de tradições. Vale ressaltar o alerta diante 

da falta de compromisso com as tratativas relacionadas a manutenção desta forma de 

artesanato, deixando explicitado um futuro preocupante, pois, já em 1980, a autora 

denunciava a probabilidade de, ao se manterem as condições identificadas, a produção da 

renda tinha como destino o seu desaparecimento em Pernambuco, com expressivas sequelas 

às comunidades produtoras e a própria imagem do estado em si. 

 O livro de Clifford Geertz, A Interpretação das Culturas (2012) se encontra focado na 

análise antropológica das dimensões culturais relacionadas a política, religião e dos costumes 
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sociais. Neste sentido, o conteúdo textual deixa evidente a cultura como variável 

conformadora da sociedade, em especial através de valores repassados de modo 

consuetudinário, de geração para geração a servirem de ferramenta impulsionadora do 

comportamento coletivo. Assim, como atributo inerente às relações interpessoais 

desenvolvidas na sociedade, tradições são mantidas e/ou substituídas pelo incessante 

progresso nas questões relativas aos fenômenos ocorrentes no cotidiano. 

 De igual modo, a condição ideológica naturalmente atrelada ao contexto cultural 

norteia o surgimento de saberes derivados do senso comum a originarem valores e 

proporcionarem identidade a certos agrupamentos humanos. A partir de tal conclusão, o autor 

afirma que formar ideias através das percepções leva a criação de conceitos individualizados 

pelo fato dos atores sociais exercerem e sofrerem influências nas interações mantidas, sendo 

obrigatória a adoção da prática da postura epistemológica na coleta e tratamento de dados 

interligados a conceituação da cultura a deixar evidente a preocupação em reduzir a 

interferência das crenças, opiniões, valores e percepções do próprio pesquisador. 

 Na obra literária Cultura: Um Conceito Antropológico (2014), Roque de Barros Laraia 

descreve a configuração da definição de cultura alicerçada em uma visão antropológica 

através da abordagem a considerar tal conceito como derivado de um conjunto de 

transformações vivenciadas pela humanidade no longo processo de evolução do homo 

sapiens. O autor considera a cultura como uma peculiaridade de notável participação no 

seguimento do desenvolvimento do homem, enquanto animal social, máxime, no destaque de 

sua relevância como uma variável atrelada as atividades vitais, isto é, caracterizando o homem 

como um ser biológico e cultural a agir de acordo com o aprendizado adquirido, o qual, em 

estágios permanentes de adaptação, atua socialmente em função da apreensão e prática de 

saberes, sejam originários do senso comum ou via conhecimento formalizado. 

 O conteúdo externaliza a interferência dos fenômenos culturais a luz da evolução e 

suas implicâncias no processo de moldagem de uma sociedade capaz de acompanhar, pari 

passu, as mudanças ocorrentes no cotidiano e a se transformar como opção a existência 

harmônica com a conjuntura onde e encontra inserida. 

 O conteúdo do livro Poder Simbólico (2014) de Pierre Bourdieu, põe em evidência a 

presença de uma força coercitiva invisível, no entanto, atuante, enquanto forjada na 

cumplicidade entre os atores a deterem o exercício do mando, pois, de forma impositiva, 

fazem a coisa acontecer e, aqueles a desprezarem as normas as quais se encontram sob 

regência, desrespeitando valores sociais.  
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 Esta alternativa de poder, embora normalmente ignorado, traz a lógica de que somente 

é reconhecido por aqueles a o colocarem em prática. Nesta ótica, arte, religião, língua, etc., 

significam formas de tornar materializada sua atuação, podendo assumir o papel de 

instrumentos de dominação, principalmente sob a égide de uma ciência social integrada onde 

uma variedade de objetos analisados desperte o conceito de uma sociologia reflexiva, na qual, 

símbolos expressam o que e como algo deve ser feito, originando o que o autor denomina de 

formas sociais arbitrárias, isto é, aplicáveis a grupos particularizados, o que induz a aceitação 

da presença de sistemas ideológicos a ditarem regras às relações sociais.  

 Neste cenário, o chamado “novo olhar” deriva de uma opção de uma abordagem 

centrada no tratamento estatístico derivado de pesquisas, onde estudo de casos gerem 

informações suficiente à redução das discordâncias provenientes de modelos sociais pré-

concebidos. 

 Para Raymond Williams, em sua obra Cultura e Sociedade (1958), a noção atual de 

cultura emerge dos questionamentos acerca da Revolução Industrial Inglesa, notadamente, em 

uma oposição a crença de que as manifestações culturais são produtos secundários 

decorrentes da interferência dos fenômenos econômicos nos diferenciados agrupamentos 

humanos. Na verdade, o autor defende a ideia de que a cultura e arte em momentos 

específicos, expõem processos sociais em permanente mutação, sempre observados dentro de 

uma ótica social historicamente identificada. 

 Há uma preocupação em Williams, em atrelar o início e desenvolvimento do conceito 

contemporâneo de cultura com experiências históricas e sociais de duração longeva, daí, sua 

obra utilizar a Revolução Industrial como marco inicial, abrangendo uma cronologia de 

passagens presentes no século XIX até  o século XX até a atualidade, principalmente, quando 

da análise das transformações sociais advindas, de um novo mundo proveniente do penar e 

reagir, proporcionou o surgimento de contextos originais na sociedade. Então, se pode 

concluir que a cultura contemporânea é uma resposta à revolução industrial e seus efeitos. 

 Segundo Zygmunt Bauman, na obra A cultura no mundo líquido moderno (2013), a 

figura do consumidor, na modernidade, adquire a forma de uma persona a adquirir produtos 

sem distinção, somente importante a satisfação decorrente do desejo de possuir. O autor alerta 

para os comportamentos e hábitos de consumo derivados da redução da influência da cultura, 

antes, tida como instrumento regulador capacitado a ditar noções do que era bom e belo às 

classes sociais distintas, as personalizando em função de suas ações de compra e usufruto de 

bens e serviços, definido por Bauman como uma ação conservadora no propósito de gerar 
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identidade aos segmentos populacionais. Então, ocorre uma transformação da cultura para 

uma vertente messiânica com a missão de provocar melhorias sociais e garantir a 

continuidade do conceito de nação, condição propiciadora ao surgimento do que o autor 

chama de “modernidade líquida” em um mundo globalizado, isto é, uma alternativa de se 

ajustar ao moderno como uma questão compulsiva e obsessiva. Em uma alegoria com a forma 

líquida, deixa claro que inexistem opções de vida social capazes de manter sua personalização 

por muito tempo. A frase, “Dissolver tudo que é sólido” traz em sua essência a necessidade de 

romper com tradições no processo de adequação ao cotidiano na contemporaneidade.   

 O grande alerta se encontra vinculado ao conceito de cultura como algo líquido, 

subjugada ao consumo. Como exemplo, a moda sobrevive na composição da polaridade 

presente no temor em ser diferente e, concomitantemente, no medo de ser igual, na dicotomia 

do olhar para o outro e desejar singularidade. Aqui, cabe a citação da globalização como 

artífice do comportamento coletivo imerso na condição líquida da cultura, notadamente, no 

cadinho a misturar conceitos e normas sociais. O multiculturalismo emergente defende a 

edificação de mecanismos de proteção visando a manutenção e preservação da cultura 

individualizada, como se o isolacionismo fosse a resposta correta em uma conjuntura a ter no 

diálogo e na troca de saberes, a mola mestra do progresso. 

 Bauman define cultura como resultante da instabilidade onde terceiros e a influência 

das manifestações artísticas tem notável poder na sobrevivência cultural, originando uma 

visão onde personas e suas subjetividades são apenas elementos em um todo maior 

Na obra Re-criar na renda de bilro: analisando a nova trama tecida (2000), Andréa 

Vieira Zanella, Gabriela And Balbinot e Renata Susan Pereira realizaram nos anos de 1997 e 

2000 um estudo cujo objetivo foi analisar o processo de criação e inovação no fazer renda de 

bilros, de um indivíduo, na Ilha de Santa Catarina, tendo como aporte a Psicologia Histórico-

Cultural, a fim de investigar o processo e entendê-lo como multifacetado e não como algo 

estático sem processo criativo. Nesse trabalho, verificou-se que a pessoa estudada se apodera 

da vivência do seu meio para se apropriar de uma das atividades identificadoras de sua origem 

cultural, e permitir protagonizar sua história de vida através do fazer renda. 

A investigadora Terezinha Drumond, em sua dissertação, Tecendo Vidas - Cultura e 

Trabalho das Rendeiras da Prainha de Aquiraz-CE (2006), mostra uma análise dos 

acontecimentos advindos após a construção do Centro das Rendeiras, ao enfocar a 

importância deste fato para a profissionalização e a organização das artesãs desta comunidade, 

que culminou na criação da Associação das Rendeiras da Prainha.  
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A autora destaca ainda as culturas tradicionais do fazer renda de bilros como fonte de 

sobrevivência, as ações políticas desenvolvidas por elas na perspectiva cultural associativa, na 

busca de preservar e manter este espaço de trabalho coletivo. 

No livro “Quando a Cultura entra na Moda”, a autora Emanuelle Kely Silva: 2011 

descreve o objeto de estudo ocorrido na cidade de Maranguape. A pesquisa busca perceber as 

interferências que ocorrem no processo de criação e produção de artesanato, a partir de ações 

denominadas de “programas de revitalização”, que busca compreender a ressignificação do 

trabalho cotidiano das artesãs. Fora realizado um estudo com vista a estabelecer um parâmetro 

de produção nos períodos anteriores e posteriores à implantação de políticas intervencionistas, 

tendo como critério os fluxos e as trocas de saberes entre artesãs e designers.  

Carolina Dias de Oliveira em sua dissertação de mestrado intitulada As Relações e o 

Estímulo ao Desenvolvimento Local no Brasil (2007), faz um comparativo entre as atividades 

artesanais e o estímulo a práticas, visando o desenvolvimento local no país, especialmente as 

aplicadas em Cuiabá e Espinho, no alto Jequitinhonha em Gouveia-MG. Avalia a influência 

da globalização nos processos produtivos, contribuindo a uma compreensão acerca da 

modificação do modus operandi artesanal para o atendimento a práticas mercantilistas 

desprovidas do imprescindível zelo à manutenção das particularidades a fazerem da atividade 

artesã um segmento profissional diferenciado. Conceitos como autonomia, identidade, 

comunidade, participação e cidadania constituíram-se base de análise para o estudo, na 

tentativa de elucidar questões relativas a dualidade presente entre interesses particularizados 

por objetivos puramente econômicos e o desenvolvimento social em si. O trabalho é 

finalizado com a exposição de ações provenientes de órgãos públicos e privados fincados na 

comercialização com consequente perda de vínculos culturais com os lugares, sua identidade 

e subjetividade pela adoção de padrões de manufatura suficientes a retirar do artesanato sua 

peculiaridade de trabalho ligado a tradição. 

 Miriel Bilhalva Herrmann em seu artigo Artesanato: Entre Patrimônio e Mercado 

(2016), publicado na Revista Latino Americana de Estudos em Cultura e Sociedade – 

RELACult, procura estabelecer uma análise sobre as interferências sofridas pela atividade 

artesanal e os impactos destas na modificação do ofício. A abordagem envolve o valor 

unitário identificado na conceituação do produto artesanal como item voltado a satisfação de 

necessidades, colocado em plano inferior com o advento da sociedade industrial. 

Em um mundo notabilizado pelo alargar de fronteiras comerciais, uma identidade nacional 

originada na riqueza cultural surge como patrimônio, notadamente, enquanto visualizado na 
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união artesanato e tradições, cuja força da atratividade turística implica em influências 

positivas no desenvolvimento socioeconômico. O grande desafio é encontrar meios 

suficientes a manutenção de tradições interligadas a cultura e identidade, disponibilizar tais 

valores sob a forma de bens e serviços capazes de provocar demanda. 

 O Plano de Metas do Governo do Ceará (PLAMEG) concebido no primeiro governo 

Virgílio Távora (1963-1966), tinha por objetivo dotar o Ceará de programas voltados a 

industrialização como expoente de progresso, tendo como resultados a criação do Distrito 

Industrial de Caucaia, Porto do Mucuripe, fundação da primeira Siderúrgica do Ceará, além 

da implantação da primeira linha de transmissão de energia elétrica. No segundo mandato, 

Virgílio Távora elaborou e pôs em prática o PLAMEG II, a originar o ITC (Instituto de Terras 

do Ceará), III Pólo Industrial, consolidando o Distrito Industrial de Maracanaú; 

desenvolvimento do Polo Industrial Mecânico, Polo Industrial Têxtil e do Vestuário e o Polo 

Metal-Mecânico. Também surgiram a Companhia Cearense de Mineração (Ceminas), 

instalação do Centro de Artesanato do Ceará, ampliação das redes escolares, de rodovias, de 

abastecimento de água e energia e criação do PROAFA (Fundação do Programa de 

Assistência às Favelas. 

 O Programa do Artesanato Brasileiro: Arte Popular (2000) surge como uma das ações 

realizadas ao Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), criado pelo Decreto de 21 de março 

de 1991, tendo como objetivo criar e implementar ações focadas na valorização do artesão 

brasileiro além de buscar alternativas ao desenvolvimento e promoção do artesanato e a 

empresa artesanal. Tal propósito se respalda na visão do artesanato como atividade de elevada 

importância social e econômica em comunidades, estando fortemente ligado a raízes 

históricas, cuja associação as tradições, provocam distinção em um país de dimensões 

continentais. Como gerador de oportunidades de trabalho e renda, vocações regionalizadas 

auxiliam na preservação das culturas locais, assim, a capacitação da mão-de-obra artesã aliada 

a uma consciência empreendedora traz condições favorecedoras ao crescimento do segmento. 

 O Decreto Nº 9.679, de 2 de janeiro de 2019, coloca o Programa sob a tutela da 

Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e 

Artesanato da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, do 

Ministério da Economia, sendo o PAB responsável pela elaboração de políticas públicas em 

nível nacional. Para tanto, conta com a parceria das Coordenações Estaduais de Artesanato, 

unidades responsáveis pela intervenção e execução das atividades de desenvolvimento do 

segmento. 
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 Criado em novembro de 1937, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) é uma instituição federal vinculada ao Ministério da Cultura, sob cuja 

responsabilidade se encontra a preservação, divulgação e fiscalização dos bens culturais 

brasileiros, além de garantir a utilização desses bens pela atual e futuras gerações. 

 Ao IPHAN compete gerir por meio de diretrizes, planos, instrumentos de preservação 

e relatórios que informam a situação dos bens, o que está sendo feito e o que ainda deve ser 

realizado. 

 O Iphan está presente em todos os estados e alguns municípios brasileiros, distribuídos 

em 27 Superintendências e 25 Escritórios Técnicos espalhados pelo país, além de quatro 

Centros Culturais. A administração central funciona em Brasília e no Palácio Gustavo 

Capanema, no Rio de Janeiro. 

 São mais de 20 mil prédios tombados, 83 centros e conjuntos urbanos, 12.517 sítios 

arqueológicos cadastrados, além de mais de um milhão de objetos, cerca de 250 mil volumes 

bibliográficos, documentação e registros fotográficos e cinematográficos em vídeo. 

 Todos autores abordados nesse estudo, pesquisaram sobre  cultura, cultura e 

artesanato,  patrimônio cultural, UNESCO, politicas publicas e artesanato, visando esclarecer 

e evidenciar a importância deste fazer manual nas comunidades que os produzem, além de 

ressaltar a importância de políticas públicas, cultura  que visam à revitalização e à 

perpetuação desse patrimônio social, cultural e imaterial. 

É importante ressaltar que outros autores trazem o turismo como elemento 

impulsionador do artesanato, partícipe de políticas públicas. É esse conjunto bibliográfico que 

direciona o enquadramento teórico, norteia o estado da arte e conduz a revisão de literatura 

que solidifica a ideia de estudar e pesquisar a renda e as rendeiras do Aquiraz/CE com a 

pretensão de atingir os objetivos propostos. 
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS TEÓRICOS DA CULTURA 

 

A definição que se tem de cultura vem sofrendo grandes evoluções, contudo ainda que 

existam diversas discussões sobre essa temática, são destacadas principalmente duas 

concessões. A primeira é oriunda da tradição grega e a segunda relacionada às expressões 

sociais (Laraia 2014). O conceito de cultura vinculado pelos gregos, descreve o 

desenvolvimento humano como agente no mundo, considerando esse ser como ímpar, ao 

buscar seu autoconhecimento em uma cultura compreendida e adquirida pelo indivíduo no 

meio social em que está inserido. Almeida, ao buscar explicar esse desenvolvimento, afirma 

que ao se tornar 

 

praticamente sinônimo de progresso, o termo hoje designa o conjunto das tradições, 

técnicas, instituições que caracterizam um grupo humano: a cultura compreendida desta 

maneira é normativa e adquirida pelo indivíduo, no seio social. Desta forma, cultura é uma 

palavra que se aplica tanto a uma comunidade desenvolvida do ponto de vista técnico ou 

econômico, como às formas de vida social mais rústicas e primitivas. Almeida (2013: 49). 

 

O conceito de cultura é amplo e complexo. Na verdade, admite inúmeras alternativas a 

envolver costumes, hábitos, tradições adquiridas através do interrelacionamento mantido entre 

os seres humanos, enquanto vivente em sociedade. Neste âmbito, repousam as manifestações 

advindas de influências sociais, políticas, artísticas, econômicas, etc., as quais, repassadas de 

modo informal e/ou formal, constituem um conjunto de crenças a originarem comportamentos 

coletivos ou determinados graus de conhecimentos a se tornarem popularmente aceitos e 

praticados no dia a dia. 

O ser humano, animal social por essência, é um produto de suas relações, inicialmente, 

mantidas entre aqueles ligados por laços consanguíneos e, posteriormente, através de suas 

interações com os demais. Assim, no mister de desenvolver a cidadania, a vida em 

comunidade, visualizada como o resultado de um perene intercâmbio de ideias e influências, 

cria valores a serem compartilhados e que servirão de norte ao exercício do ser coletivo. 

No final do século XVIII e no princípio do XIX, o termo germânico Kultur era 

utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a 

palavra francesa Civilization referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. 

Edward Tylor (1832-1917) transformou os dois termos em um só, no vocábulo inglês Culture, 

o qual "tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui 
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conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade", Laraia (2014: 16). A partir de tal 

raciocínio, Tylor concebeu a definição de cultura como sendo todo o comportamento 

aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética, Laraia (2014: 16). Na 

percepção de Geertz (2012), a cultura é vista como sendo um sistema simbólico, devido aos 

isolamentos históricos estabelecidos pelos grupos humanos, em que as relações da 

comunidade são expressas, sendo essa idealização repassada de geração em geração até que 

seja percebida como um sistema integrado de atos conjuntos, os quais são identificados a 

partir das suas crenças, da maneira de pensar, ser e estar. Já no ponto de vista de Bourdieu 

(2014), a cultura é sustentada pela construção do coletivo, sendo esta influenciada totalmente 

tanto pela expressão verbal como pela representação explícita, conforme Almeida refere, ao 

afirmar: 

 

O significado de cultura mais antigo aborda o refino, a boa educação, a formação 

intelectual e humana, tem a sua correspondência nos gregos e latinos, ligado à educação do 

homem como tal, isto é, a educação às “boas artes” próprias do ser humano e que o 

diferenciam de todos os outros seres animados. A cultura na Grécia antiga é a procura e a 

realização que o homem faz de si, fortemente filosófica. O homem só pode realizar-se 

como tal, através do conhecimento de si mesmo e do seu mundo e, portanto, mediante a 

pesquisa da verdade em todos os domínios que lhe interessam. Este domínio é fortemente 

conectado com a cultura erudita (Almeida 2013: 14). 

 

Alfred Kroeber (1876-1960), no artigo "O superorgânico", deixou evidente a atuação 

da cultura sobre os seres humanos, ao ir em direção contrária ao conjunto de crenças 

populares. Tal conceito fortalece a ideia de defender a cultura como um dos artífices ao 

distanciamento da humanidade em relação aos animais presentes no planeta, especialmente, 

quando faz uso da mente criativa, ao sobrepujar as limitações físicas e orgânicas. 

A contribuição de Kroeber para a ampliação do conceito de cultura pode ser 

relacionada nos seguintes pontos: 

• A cultura, mais do que a herança genética, determina o comportamento do homem e 

justifica as suas realizações. 

• O homem age de acordo com os seus padrões culturais. Os seus instintos foram 

parcialmente anulados pelo longo processo evolutivo por que passou.  
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• A cultura é o meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos. Em vez de modificar 

para isto o seu aparato biológico, o homem modifica o seu equipamento superorgânico. 

• Em decorrência da afirmação anterior, o homem foi capaz de romper as barreiras das 

diferenças ambientais e transformar toda a terra em seu habitat. 

• Ao adquirir cultura, o homem passou a depender muito mais do aprendizado do que a agir 

através de atitudes geneticamente determinadas. 

• Como já era do conhecimento da humanidade, desde o Iluminismo, é este processo de 

aprendizagem (socialização ou endoculturação) que determina o seu comportamento e a sua 

capacidade artística ou profissional. 

• A cultura é um processo acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações 

anteriores. Este processo limita ou estimula a ação criativa do indivíduo. 

• Os gênios são indivíduos altamente inteligentes que têm a oportunidade de utilizar o 

conhecimento existente ao seu dispor, construído pelos participantes vivos e mortos de seu 

sistema cultural, e criar um novo objeto ou uma nova técnica.  Laraia (2001: 26). 

Conforme o exposto, na composição pautada sobre o universo da cultura observam-se 

níveis distintos de entendimento que podem ser distinguidos de acordo com a maneira como 

as pessoas se integram e como se dá o aprendizado, ou ainda influenciados pelo meio em que 

vivem. Elias (2013) destaca que a ideia de cultura correspondente à civilização por ser 

representada pela coletividade. Porém, ao ser incluído nesse contexto, o ser humano busca na 

sua concepção de cultura múltiplas características sobre o modo de pensar e agir. Dessa 

forma, tem como base que a cultura possa ser disposta em dimensões distintas: 

 

a cultura criada pelo povo (popular), que articula uma concepção do mundo em 

contraposição aos esquemas oficiais; a cultura erudita que é transmitida na escola e 

sancionada pelas instituições; a cultura de massa que reflete um sistema industrial em 

desenvolvimento e que tem base no fetiche, na mercantilização das relações e no consumo 

(Almeida 2013: 47). 

 

Segundo Keesing (1974 apud Laraia, 2014: 31), "Culturas são sistemas (de padrões de 

comportamento socialmente transmitidos) que servem para adaptar as comunidades humanas 

aos seus embasamentos biológicos. Esse modo de vida das comunidades inclui tecnologias e 

modos de organização econômica, padrões de estabelecimento, de agrupamento social e 

organização política, crenças e práticas religiosas, e assim por diante". 
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Segundo Laraia (2014: 32), a mudança cultural é essencialmente um processo de 

adaptabilidade às seleções naturais. Como todo animal, o homem busca manter uma relação 

adaptativa com o ambiente com vista a sobreviver. Esta adaptação se dá através da cultura, o 

processo é dirigido pelas mesmas regras de seleção natural que governam a adaptabilidade 

biológica. Os elementos da organização social, juntamente com a tecnologia e a economia de 

subsistência, estão diretamente ligados à produção e constituem o domínio mais adaptativo da 

cultura. É nele que usualmente se iniciam as mudanças adaptativas que depois se ramificam, 

embora existam divergências sobre como se atua neste processo. O autor ainda explicita que 

componentes ideológicos, dentro de um sistema cultural, podem ter consequências no 

controle populacional, tanto na subsistência como da manutenção do ecossistema etc. 

Em respeito ao exposto, torna-se aceitável o conceito de cultura como algo 

proveniente da fusão de elementos provindos dos estudos retirados da antropologia, enquanto 

esta busca amparo na defesa da influência das interações sociais no processo de disseminar e 

apreender a constituir uma ação a resultar em valores compartilhados e aceitos por serem 

considerados como de extrema valia a um coletivo. Por outro lado, a compreensão do papel 

da produção e divulgação formalizada de saberes interfere direta e indiretamente na criação de 

um comportamento de massa definido em função de determinados focos sociais. Conforme 

Williams, 

  

a natureza de uma cultura: que é sempre tanto tradicional quanto criativa; que é tanto os 

mais ordinários significados comuns quanto os mais refinados significados individuais. 

Usamos a palavra cultura nesses dois sentidos: para designar todo um modo de vida – os 

significados comuns; e para designar as artes e o aprendizado – os processos especiais de 

descoberta e esforço criativo” (Williams 1958: 3).  

 

Assim, o aprendizado e a arte se fundem, de modo a gerar, por conseguinte, produtos a 

se tornarem rotineiros no dia a dia, sejam sob a égide da formalidade, ou seja, através de 

costumes repassados sem o rigor da escrita. Como atividade, perfeitamente passível de 

reformulações pela contínua interferência da natureza humana no aprender e no progredir, a 

cultura evolui através de sua própria concepção, e deixa de ser exclusiva a “doutos do saber”, 

somente externalizada à comunidade como instrumento a provocar a permanência de 

determinadas realidades, assumindo o papel de agente de mudanças através da literatura, 

pintura, escultura, cinema, etc., em um cenário no qual as mídias de massa assumem 

destacada função na disseminação do novo em contratste com o tradicional. 
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De acordo com Hall (2015: 12), a identidade, na pós-modernidade, é definida 

historicamente, não biologicamente, e está passível de mudanças que ocorrem através de 

interações com o meio. Diante de tal assertiva, produtos típicos, como elementos de expressão 

de identidade regional, se modificam de modo perene em um processo de sinergia com as 

técnicas e metodologias de um contexto alicerçado no permanente aperfeiçoamento. O 

resultado é a disponibilização de um amplo portfólio de itens no qual a heterogeneidade de 

modelos e peças funciona como instrumento alavancador à entrada e à permanência em um 

mercado de singular competitividade e concorrência. Hoje, a cultura consiste em ofertas, e 

não em proibições; em proposições, não em normas. Como Bourdieu (2014) observou, a 

cultura agora está engajada em fixar tentações e estabelecer estímulos, em atrair e seduzir, não 

em produzir uma regulação normativa; nas relações públicas e não na supervisão policial; em 

produzir, semear e plantar novos desejos e necessidades, não no cumprimento do dever.  

Para Bauman (2013: 12), tal axioma respalda uma das principais características a 

darem personalidade às rendeiras nordestinas quando estas adaptaram os padrões aplicados 

aos vestuários europeus à realidade brasileira. Indo mais além, este agrupamento de artesãs, 

unidas na defesa de uma tradição, transformam ideias em peças de rara beleza, perfeitamente 

integradas à estética do vestuário, sejam como complementos ou em sua totalidade, de modo a 

constituir uma riqueza imaterial a funcionar como ícone regional. Consoante Bauman, refere, 

 

pode-se dizer que, em tempos líquido-modernos, a cultura (e, de modo mais particular, 

embora não exclusivo, sua esfera artística)   a cultura é modelada para se ajustar à liberdade 

individual de escolha; e que sua função é garantir que a escolha seja e continue a ser uma 

necessidade e um dever inevitável da vida, enquanto a responsabilidade pela escolha e suas 

consequências permaneçam onde foram colocadas pela condição humana líquido moderna 

– sobre os ombros dos indivíduos.( Bauman 2013: 12). 

 

Tal assertiva apresenta a ideia de que, diante de inúmeras forças sociais, o criador 

perde espaço, especialmente na pressão exercida pela massificação do saber via interações 

mantidas nas redes sociais e em conteúdos amplamente veiculados em sites na internet, ao 

especificar o modo como alguém vê o mundo que o rodeia. Ainda conforme o autor, a cultura 

hoje deve ser observada pela perspectiva estimulante, na busca de mudanças constantes, e 

serve, muitas vezes, a um mercado de consumo de alta rotatividade, um tanto desorientado, 

pois não há nem padrões e nem exigências formais, a não ser agradar o mercado consumidor. 

Neste caso, a moda emerge como uma expressão ditada por mídias de massa, focada na 
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estruturação de comportamentos, atitudes, vestuários, alimentos, etc., com ciclo de vida cuja 

duração é previamente estipulada, ou seja, o consumido em determinado momento pode 

deixar de ser adquirido numa rapidez estonteante em função de influências de caráter amplo, 

disseminados de modo generalizado nos mais diferenciados meios de comunicação. 

A moda, como elemento de consumo, é um subproduto cultural, e exerce expressiva 

interferência no cotidiano dos cidadãos. Mesmo com um ciclo de existência predeterminado, 

consegue passar de tendência criada por produtores de tecidos, transformada em realidade 

com o uso de mensagens diretas e subliminares em mídias de massa, que conforme Bauman, 

 

a cultura hoje se assemelha a uma das seções de um mundo moldado como uma gigantesca 

loja de departamentos em que vivem, acima de tudo, pessoas transformadas em 

consumidores. Tal como nas outras seções dessa megastore, as prateleiras estão lotadas de 

atrações trocadas todos os dias, e os balcões são enfeitados com as últimas promoções, as 

quais irão desaparecer tão instantaneamente quanto as novidades em processo de 

envelhecimento que eles anunciam. Esses produtos exibidos nas prateleiras, assim como os 

anúncios nos balcões, são calculados para despertar fantasias irreprimíveis, embora, por sua 

própria natureza, momentâneas... (Bauman 2013: 14). 

 

Ao corroborar com o explicitado acima, usa-se a célebre frase de George Steiner: 

“Feitas para o máximo impacto e a obsolescência instantânea” (Bauman 2013). Através da 

harmonia dos anúncios que visam gerar sedução e o impulso do potencial cliente, os 

comerciantes e os anunciantes buscam conquistar a admiração de seus clientes e a fidelidade, 

de forma a poder desfrutar de uma sensação de realização e superioridade, diante da 

concorrência. 

Ainda que, popularmente, haja uma proposta de se pensar na existência como um 

agregado de momentos, sejam estes particularizados em função das experiências vivenciadas 

nos mais diferenciados agrupamentos humanos onde ocorre a práxis do relacionar, a aquisição 

e compartilhamento de valores, inevitavelmente, deixam de ser exclusiva do processo de 

socialização dos sentimentos, sejam estes externalizados através de necessidades, de desejos e 

das  emoções provenientes da operacionalização de tais predicados.  

Na verdade, na atualidade, os valores amplamente aceitos vêm sofrendo rupturas pela 

interferência das mídias de massa a imporem valores a uma sociedade em ebulição, muitas 

destas contrastantes com o status quo vigente, a fazer verdades inquestionáveis durante muito 

tempo ruírem como muralhas de castelos à beira mar, sob a incessante ação das ondas. 
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Em um mundo notabilizado pela velocidade das mudanças, a manutenção da tradição, 

embora tida por alguns como retrocesso ou paralização no tempo, em alguns casos, significa 

uma opção capaz de proporcionar a permanência da unidade de um coletivo pela força 

presente no valor partilhado ou até influir positivamente na configuração de atividades ligadas 

ao mundo dos negócios, e gerar, por conseguinte, renda. No entanto, as respostas dos 

agrupamentos humanos a tais tsunamis de transformações têm demonstrado um universo 

preocupante, no qual a substituição de valores contribui, sobremaneira, para a destruição de 

elementos constituintes. 

 

3.1 Cultura e Artesanato 

 

O artesanato é um método de produção milenar que se perpetua até a atualidade, e 

sobrevive aos constantes progressos tecnológicos transformadores da civilização industrial. 

Configura-se como uma rica forma de expressão cultural e poder criativo, de modo a 

representar a história de uma comunidade e o seu caráter cultural, a garantir geração de renda, 

inclusão social e potencialização de aptidões. Desde antigas eras o ser humano enveredou pela 

manufatura artesanal como uma das primeiras manifestações de sua independência dos 

recursos naturais como fonte única da subsistência. O fato é que, dos primórdios da 

civilização até a revolução industrial, a importância da mão de obra artesã foi expressiva, 

funcionando como fonte supridora de tecidos, alimentos, móveis e utensílios, armamentos, 

instrumentos de defesa, etc., até o surgimento das fábricas e dos operários. 

Sennett (2009) compreende o processo de produção como realizado pelas mãos e pela 

mente, expressado na figura do artífice, um símbolo do homem Iluminista. O fazer e o pensar 

estão numa lógica conjunta, onde a mão inteligente, aquela que faz e que pratica, é aquela que 

adquire habilidades, e dá ao artífice possibilidades de aperfeiçoamento do seu fazer, da sua 

técnica. As ações concretas são relacionadas ao artífice como “laboratórios nos quais os 

sentimentos e as ideias podem ser investigados” (Sennett 2009: 30). Caso a cabeça, que 

envolve o pensar, e a mão, que exprime o fazer, ficassem separados no processo de produção 

artesanal, “cabeça é então prejudicada, o entendimento e a expressão ficam comprometidos” 

(Sennett 2009: 30). 

A palavra “Artesanato” vem da língua inglesa e significa “força” ou “habilidade” 

derivada do inglês antigo “ofício” palavra que vem do alto alemão antigo “kraft”, para a força, 

e significa “habilidade no planejamento, fazendo, executando” e, por extensão, “uma 
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ocupação ou de atividade que exija habilidade” e ofícios, pois, sendo os objetos resultantes da 

aplicação dessa habilidade (Dicionário Merriam-Webster). De acordo com Pereira (1979: 21), 

o artesanato é “um complexo de atividades de natureza manual, através das quais o homem 

manifesta a criatividade espontânea”. Por sua vez, Mário de Castro (1999) é contundente ao 

afirmar: 

 

Optamos, assim, por associar o conceito de artesanato ao conjunto de atividades que se 

identificam na estreita ligação entre o processo de produção e intervenção direta do homem 

em todas as fases – desde a transformação, e a utilização dos meios – em que a obra/objeto 

vai tomando forma até ao produto final. Este produto é resultado de uma comunhão entre a 

imaginação, o talento, a inspiração e a experiência pessoal e uma estreita ligação com as 

comunidades em que o artesão está inserido (Castro 1999: 20). 

 

Artesanato vem da derivação da junção das palavras artesão e ato, ou seja, é o ato do 

artesão. Já a palavra artesão deriva da palavra arte, que significa habilidade dirigida à 

execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e 

racional. A história do artesanato iniciou-se da necessidade do homem de produzir utilitários 

para auxiliá-lo em suas atividades cotidianas.  

Os primeiros artesanatos surgiram ainda na época primitiva, quando o homem 

aprendeu a polir a pedra, a tecer fibras animais e vegetais e a fabricar utilitários de cerâmica 

(Drummmond 2006: 67). Mas o conceito de produção artesanal ao qual se aterá neste estudo é 

a de cunho responsável por produzir manufaturadamente produtos em série em pequenas 

quantidades, que é o tipo produzido pela Associação das Rendeiras da Prainha e do Iguape em 

Aquiraz.  

 

Imagem 1: A Renda de Bilros da Prainha e do Iguape 

 
Fonte: Autoria própria (2016) 
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A história do artesanato teve início no mundo com a própria história do homem, pois a 

necessidade de se produzir bens de utilidade e uso rotineiro expressou a capacidade criativa e 

produtiva como forma de trabalho. Deste modo, a expressão criativa do ser humano se 

materializa em utensílios, ferramentas, alimentação, vestuário, etc., manufaturadas através do 

trabalho humano, o qual somente teria declínio nos anos da revolução industrial.  

 Segundo Oliveira (2007: 16), a busca por melhores condições de vida, associada à 

desconstrução da noção de desenvolvimento estritamente econômico (pela qual se baseia a 

maioria dos países), leva as sociedades a repensarem sobre quais outros caminhos podem ser 

traçados de modo a romper, ou ao menos amenizar, com as discrepâncias sociais que assolam 

parte significativa da população mundial, especialmente nas regiões periféricas.  

 Vale ressaltar que a herança que o artesanto carrega propicia um fator essencial para o 

desenvolvimento das comunidades a que está atrelado, a partir de perspectivas que possam 

analisar sua ótica cultural, histórica e social. Representantes públicos e órgãos de fomento, 

por sua vez, passam a apoiar e a incentivar práticas voltadas para o associativismo e para a 

cooperação entre empresas, governos e grupos de pessoas. O estímulo ao artesanato e ao 

turismo configura-se, portanto, como alternativa recorrente em projetos relacionados ao 

Desenvolvimento Local, na medida em que possibilita não apenas a inserção como a 

reinserção de áreas “estagnadas”, como também pode viabilizar o resgate da cidadania e da 

autoestima dos chamados “excluídos”. 

 Em um ambiente notabilizado pela redução das ofertas de vagas de trabalho 

formalizado, a mão de obra artesã carrega em si a alternativa de oportunidade de geração de 

renda, principalmente, se tal população está em regiões menos favorecidas economicamente. 

Embora a capacidade de ganhos seja em montante, na maioria das vezes, distante da 

competência ao atendimento das reais necessidades de um melhor padrão de vida, tais 

atividades representam adequada opção quando a ação do estado, via políticas públicas, 

origina condições facilitadoras ao ofício.   

Em adição ao exposto, pode-se concluir que o artesanato constitui atividade 

intrinsecamente ligada à questão da renda e do desemprego. Na medida em que se elevam as 

exigências profissionais em um mundo globalizado pela informática, a mão de obra perde 

significativo espaço nas empresas tradicionais, haja vista a complexidade das funções 

requerer um trabalhador intelectual. Contudo, pela disponibilização de oportunidade de 

negócios aos “excluídos”, o artesanato constitui elemento capaz de possibilitar ganhos para a 

população de países em desenvolvimento.    
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Por se tratar de um trabalho proveniente do “aprender fazendo” e repassado de mestres 

para aprendizes, a produção artesanal não exige investimentos de elevado montante, 

entretanto, a formação de um artesão demanda tempo até que este possa exercer o ofício 

dentro de adequados padrões de qualidade.  Neste caso, a convivência entre aquele que ensina 

e o outro, que aprende envolve muito mais do que um simples repasse e apreensão. Na 

verdade, o artesanato constitui uma forma peculiar de produção na qual a mente e as mãos, 

em trabalho conjunto, produzem peças, as quais, mesmo em uma escala de quantidade 

suficiente a despertar interesses de transações comerciais favorecedoras, jamais perdem sua 

noção de exclusividade. 

O artesanato representa uma excelente opção a um significativo percentual da 

população de baixa ou nenhuma qualificação tecnológica, de forma a proporcionar-lhes 

alternativas a participarem, de modo ativo, do universo produtivo rentável, o que influi 

positivamente na configuração de uma melhor condição socioeconômica. 

A industrialização de itens em série leva ao máximo de padronização pela necessidade 

em se atender às capacidades instaladas dos empreendimentos e as próprias restrições do 

maquinário no relacionado a lotes mínimos de produção. Assim, a noção do pret-a-porter 

resulta em itens repetitivos e de âmbito generalizado. A manufatura artesanal, por outro lado, 

traz em sua essência a probabilidade do desenvolvimento de peças únicas, nas quais a 

subjetividade, autonomia na criação, estética e heterogeneidade resgatam a competência 

humana no criar. Esta peculiaridade dá elevado valor agregado aos produtos, em especial, na 

oferta de itens focados na customização em um mercado onde os consumidores se encontram 

ávidos pela diferenciação. 

 

 3.2 Patrimônio Cultural Imaterial 

 

 Originário do latino patrimonium, cujo significado é de herança familiar ou do pater 

(pai), concebe-se como patrimônio um bem, ou conjunto de bens culturais ou naturais, de 

valor reconhecido para determinada localidade, região, país, ou para a humanidade, e que, ao 

se tornar(em) protegido(s), deve(m) ser preservado(s) para o usufruto de todos os cidadãos. 

(Holanda 2014). Que de acordo com Boudieu, 

 

o conceito de patrimônio cultural vem se modificando ao longo do tempo, dessa maneira se 

tornando mais amplo. Deste modo não considerando somente os bens materiais, 

monumentos arquitetônicos como importantes a serem protegidos, essa concepção reduzia a 
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ideia de patrimônio, que estava relacionada a grande arquitetura, belas artes, ou seja, à 

cultura erudita, que consiste em um mundo diferente e tangível a poucas pessoas detentora 

de um grau de escolaridade superior, possuidoras de mecanismos de decodificação dos 

códigos (Bourdieu 2014: 121). 

 

 A UNESCO, na Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 

(2003), afirma que Patrimônio Cultural Imaterial ou Intangível compreende as expressões de 

vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem 

de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes. 

Apesar de tentar manter um senso de identidade e continuidade, este patrimônio é 

particularmente vulnerável uma vez que está em constante mutação e multiplicação de seus 

portadores. Por esta razão, a comunidade internacional adotou a Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial em 2003. A valoração cultural destinada a este 

tipo de trabalho caracteriza uma preocupação voltada à preservação da tradição, sobretudo, 

oral, que se perde com o avançar das tecnologias de comunicação e informação. Isso já foi 

previsto na Modernidade, com o advento da Revolução Industrial no século XVIII. O trabalho 

do artesão passa a ter um caráter ameaçador de incerteza, uma vez que passava a sofrer 

diversas consequências relativas à Revolução Industrial. A exemplo disso, citam-se o 

aumento do crescimento urbano e a implantação de novas tecnologias ascendentes. O trabalho 

manual, tão recorrente naquela época, é substituído cada vez mais pelo trabalho mecanizado 

(Herrmann 2016). 

É amplamente reconhecida a importância de promover e proteger a memória e as 

manifestações culturais representadas, em todo o mundo, por monumentos, sítios históricos e 

paisagens culturais. Mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há 

muito mais, contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em 

diversos outros aspectos e manifestações, transmitidos oral ou gestualmente, recriados 

coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção imaterial da herança cultural 

dos povos, dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial. 

 O artesanto como bem imaterial necessita ser mais valorizado, precisa de traços de 

tradição. Seu valor cultural deve ser significativo para uma comunidade. Ademais, precisa 

adaptar-se para poder conseguir resistir em meio aos produtos industriais e ao mercado de 

turismo. Por isso, caracterizar o artesanato como patrimônio cultural imaterial mostra a 

importância desses artefatos como fator de desenvolvimento regional, que pode também ser 

usado como componente para o crescimento do setor turístico.  
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Enquanto o Decreto de 1937 estabelece como patrimônio “o conjunto de bens móveis 

e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”, o Artigo 216 da Constituição 

conceitua patrimônio cultural como os bens “de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. (Presidência da República 1937). 

 A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216, ampliou o conceito de patrimônio 

estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, ao substituir a nominação 

Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa alteração 

incorporou o conceito de referência cultural e a definição dos bens passíveis de 

reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. A Constituição estabelece ainda a parceria 

entre o poder público e as comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural 

Brasileiro, no entanto mantém a gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens 

sob responsabilidade da administração pública (Presidência da República 1988). 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional (Iphan) zela pelo 

cumprimento dos marcos legais, ao efetivar a gestão do Patrimônio Cultural Brasileiro e dos 

bens reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) como Patrimônio da Humanidade. Pioneiro na preservação do patrimônio 

na América Latina, o Instituto possui um vasto conhecimento acumulado ao longo de décadas 

e tornou-se referência para instituições assemelhadas de países de passado colonial, ao manter 

ativa cooperação internacional (Herrmann 2016).  

Nesse contexto, o Iphan (2018) constrói, em parceria com os governos estaduais, o 

Sistema Nacional do Patrimônio Cultural, com uma proposta de avanço disseminada de 

maneira contínua para os estados e municípios em três eixos: coordenação - definição de 

instância(s) coordenadora(s) para garantir ações articuladas e mais efetivas; regulação - 

conceituações comuns, princípios e regras gerais de ação; e fomento - incentivos direcionados 

principalmente para o fortalecimento institucional, estruturação de sistema de informação de 

âmbito nacional, fortalecer ações coordenadas em projetos específicos.  

Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da 

vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de 

expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e 

santuários que abrigam práticas culturais coletivas). A Constituição Federal de 1988, em seus 
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artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens 

culturais de natureza material e imaterial. (Iphan 2018)  

Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão, no patrimônio a ser 

preservado pelo Estado em parceria com a sociedade, dos bens culturais que sejam referências 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O patrimônio imaterial é 

transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em 

função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, de modo a gerar 

um sentimento de identidade e continuidade, e contribuir para promover o respeito à 

diversidade cultural e à criatividade humana. 

Para atender às determinações legais e criar instrumentos adequados ao 

reconhecimento e à preservação desses bens imateriais, o Iphan coordenou os estudos que 

resultaram na edição do Decreto nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000 - que instituiu o Registro 

de Bens Culturais de Natureza Imaterial e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 

(PNPI) - e consolidou o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) (portal Iphan 

2018). 

No respeito às normas introduzidas pela UNESCO e o IPHAN, o patrimônio cultural 

respalda a necessidade da preservação das atividades intrinsecamente ligadas à criação de 

uma identidade com determinado segmento populacional e/ou área geográfica. Tal 

preocupação tenciona resgatar realidades históricas no propósito de garantir às gerações 

futuras o contato com tradições de alta relevância, notadamente, quando a personalidade de 

um povo encontra âncora em suas raízes e no próprio folclore. No entanto, embora seja de 

extraordinária valia a perpetuação de valores, não se pode desprezar a condição econômica 

quando determinadas atividades servem de instrumentos de geração de renda aliada à 

atratividade turística, com benefício para uma comunidade como um todo. 

Em adição ao exposto, o Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional do Iphan aprovou, em novembro de 2008, o registro do modo de fazer a Renda 

Irlandesa pelas rendeiras de Divina Pastora (SE). Com a aprovação, estes bens passam a obter 

o título de Patrimônio Cultural do Brasil e o modo de fazer Renda Irlandesa, produzida em 

Divina Pastora (SE), foi incluído no Livro de Registro dos Saberes. O município surge como 

principal território da renda irlandesa porque no local se encontraram os elementos que 

culminaram com a apropriação do ofício (vinculado originalmente à aristocracia) por 

mulheres humildes que reinventaram a técnica, o uso e o sentido deste saber-fazer (portal 

Iphan 2018). 
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A renda irlandesa produzida pelas mulheres de Divina Pastora, bem como em outros 

municípios de Sergipe, é classificada pelos especialistas como do tipo “renda de agulha”, que 

apresenta como suporte uma fita presa ou disposta ao debuxo, ou risco - desenho realizado 

sobre papel manteiga e fixado em um papel grosso. O debuxo é o desenho da renda, feito 

sempre de maneira sinuosa. Após a fixação da fita ao debuxo, diferentes pontos são traçados 

para preencher os espaços vazios entre a fita, e compor o tecido da renda. 

Os pontos com os quais se faz a renda sofreram releituras pelas rendeiras e são, muitas 

vezes, reapropriados de outras rendas. No processo de registro estão listadas duas dezenas de 

pontos apresentados em mostruário, os quais são nomeados com base na analogia com formas 

semelhantes a animais e vegetais que integram o universo das rendeiras, como, por exemplo, 

pé-de-galinha, espinha-de-peixe, aranha, casinha-de-abelha e abacaxi. 

Assim, a ampliação do conceito concernente ao artesanto como patrimônio imaterial 

prioriza o entendimento sobre as diversas expressões e manifestações culturais que devam ser 

valorizadas e compreendidas como importantes elementos de desenvolvimento econômico, 

histórico e social. Atualmente, as diferentes produções de artesanato no mundo conservam-se, 

ao configurarem as resistências de âmbito social como aquelas de natureza intimamente 

cultural. Quando declarado como patrimônio, o artesanato reafirma a identidade de um local, 

e passa a preservar os valores e as memórias sociais. Somente assim, o artesanato passa a ser 

reconhecido e valorizado propriamente não só pelas circunstâncias relativas à identidade, 

como pela memória e valor simbólico que possui (Herrmann 2016).  

O artesanato não pode ser somente percebido como um produto qualquer da sociedade 

de consumo. Sua contextualização deve ponderar prioritariamente as conjuturas que existem, 

já que o artesanto envolve diversos valores para seu reconhecimento, tais como os traços de 

afetividade, de familiaridade, de uso, de simbologia, de produção, de religiosidade, entre 

outras. É importante também pensar nas situações relativas ao seu produtor e todas as 

consequências de produção. 

 Dessa maneira, o produto artesanal, unicamente refletido como elemento de tradição, 

não pode sobreviver às modificações céleres da sociedade contemporânea, sem que haja 

transformação. Para tanto, o artesanto precisa ser adaptado e atender às necessidades de um 

consumidor. Sem isso, o artesão não terá público e seu produto será extinto por falta constante 

de consumo para manter sua atividade. Com base nisso, o artesão deve ser conhecedor de 

estratégias mercadológicas, sem que seus artefatos não percam a produção com aspectos 
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culturais, pois é isso que torna o artesanto característico de admiração e carga simbólica 

(Herrmann 2016) 

Nesse contexto, o ofício é relacionado ao universo feminino e caracterizado como de 

longa continuidade histórica. Especialmente na metade do século 20, a confecção da renda 

surgia como uma alternativa de trabalho, e hoje essa tarefa ocupa mais de uma centena de 

artesãs, além de ser uma referência cultural. A partir de tal apropriação, a renda tornou-se 

responsável pela ascensão social de muitas que abandonaram o trabalho nas roças para 

custearem os estudos a partir de sua produção e venda. 

 

3.2.1 A participação da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO) diante do reconhecimento do patrimônio cultural 

 

Segundo a Representação da UNESCO no Brasil (2018), o patrimônio cultural “é de 

fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza 

das culturas”. Santos (2001) relata que foi em 1982 que a UNESCO chegou a um acordo a 

respeito da necessidade de uma delimitação mais abrangente para o termo cultura que incide 

no reconhecimento do que seja patrimônio: um conjunto de “características distintas, 

espirituais e materiais, intelectuais e afetivas, que caracterizam uma sociedade ou um grupo 

social” que  “engloba, além das artes e letras, os modos de viver, os direitos fundamentais dos 

seres humanos, os sistemas de valor, as tradições e as crenças” (UNESCO 2000). Bossi 

(2013), já revela que qualquer conhecimento que uma sociedade possua em releção a ela 

mesma e a outras socieades, em relação à materialidade que compreende e no que tange à sua 

própria existência, permitiu que o conceito de cultura fosse ampliado. 

O patrimônio cultural tem sido estimulado em relevantes fóruns para sua discussão, no 

que se refere às organizações de âmbito internacional. Nesses fóruns, são discutidos critérios 

e políticas para seu reconhecimento como bem da humanidade. A UNESCO, como um desses 

agentes internacionais, em 1972, instituiu a denominada Convenção do Patrimôno Mundial. A 

convenção inicia por avaliar os parâmetros relativos à identificação do bem cultural. Os 

critérios que são levantados nessas discussões abragem a autenticidade, a integridade, a 

raridade e a universalidade de um bem como patrimônio (Santos 2001). 

Foi a partir da importância do reconhecimento da diversidade pela primeira 

Convenção do Patrimônio Mundial, em 1972, que as políticas favoráveis puderam ser mais 

proeminentes. A UNESCO lançou diferentes campanhas de abrangência internacional para 
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proteger o patrimônio cultural, uma das preocupações, é a proteção. A organização atua na 

formação de profissionais em programas voltados ao ensino médio na tentativa de estimular 

as populações locais ao planejamento de ações concretas para essa proteção. Não atua como 

um organismo de vigilância, mas sim como um instrumento de conscientização e defesa. O 

órgão não pode interferir nas decisões entre os Estados e nas leis de cada país. Outra 

catacterística relevante da Unesco no que tange a essa questão da defesa do patrimônio 

cultural é o predomínio do interesse das grandes potências econômicas e na focada 

valorização do patrimônio relacionado aos grupos socialmente dominantes, como as elites. 

Um exemplo mais tácito diz respeito à valorização dos produtos provindos da Europa, 

desacreditando o maior valor de qualquer artefato que venha de outra parte do mundo.  

No entanto, tal visão tem sido modificada nas décadas de 1980 e 1990 a partir do 

crescimento da valorização da diversidade humana, não apenas no que se refere a uma 

potência material e, portanto, de abrangência mais econômica. Em 2005, foi aprovada pela 

Unesco nova convenção que prioriza a diversidade cultural. Uma característica fundamental 

da medida que aprovou essa nova convenção se centrava em perceber o caráter não comercial 

dos bens culturais da humanidade (Funari e Pelegrini 2009). 

De acordo com Santos (2001), a UNESCO é um organismo de abrangência 

internacional que, na sua composição múltipla com diferentes Estados, vota favoravelmente 

pela instituição crescente dos bens de natureza cultural. Por isso, Santos (2001) compreende 

que as decisões tomadas passam a ser refletidas diante de uma forte e categórica influência 

política, contrária a um posicionamento de ordem técnica. 

 Considerando esse aspecto, nota-se que o artesanato reconhecido pelo turista e pela 

maior abrangência popular é também aquele comercializado nas feiras populares que são 

autorizadas pelo poder público. A dimensão política do artesanato, dessa forma, depende do 

espaço onde ele se encontra, e que valores e significados ele recebe nesse espaço. O 

desenvolvimento cultural de políticas públicas em direção à valorização do artesanato 

depende de uma série de motivações e circunstâncias elencadas para elevar o artesanato como 

patrimônio. 

 

3.3 A Renda 

 

A renda é um trabalho delicado, feito manualmente, o que evidencia sua precisão e 

beleza. De acordo com Engenerand citado em Bonatelli (1956: 2), é uma obra “na qual um 
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fio, conduzido por uma agulha, ou vários fios trançados por meio de bilros, engendra um 

tecido e produzem combinações análogas às que os desenhistas obtêm com o lápis”. Ramos 

(1948: 12) apresenta a seguinte definição: “a renda pode ser considerada como um fio 

enrolado sobre si mesmo, sem fundo de tecido pré-existente, de maneira a formar, ou uma 

retícula simples, ou um desenho mais ou menos complexo. Neste caso a renda é tão antiga 

quanto o bordado”. São considerados dois tipos de renda: a de bilros e de agulha que, segundo 

Catherine Fleury (2002), surgiram na mesma época. 

 

Imagem 2: Renda de Bilros 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

No Brasil a renda de bilros foi trazida pelos portugueses e durante muito tempo foi a 

ocupação de freiras nos conventos. Elas teciam alfaias para os altares das igrejas. Tanto no 

Brasil como em Portugal, atualmente a renda de bilros é feita por mulheres de pescadores em 

geral. Esse fator é associado à chegada das rendas pelos litorais. (Araripe 1958). De acordo 

com Salles, 

 

 a confecção da renda espalhou-se pelo Brasil, tendo como focos principais o Nordeste e 

Santa Catarina. Foram detectados, em menor escala, produções em São Paulo, Minas 

Gerais, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Piauí, Maranhão, Bahia e Sergipe. Região por 

excelência das rendas de bilros é a região Nordeste, mais particularmente o litoral e o sertão 

do Ceará, há também um importante foco de produção em Santa Catarina (na cidade de 

Florianópolis) (Salles 1986: 106) 
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No Ceará, são poucos os apontamentos sobre a chegada da renda. De acordo com 

Girão (1984), é possível afirmar que a renda foi introduzida por mulheres de colonos 

portugueses, no século XVII, devido, naquela época, ser comum a produção de renda de 

bilros em Portugal e em outros países europeus. A autora afirma que foi por meio dessa 

aculturação, juntamente com as portuguesas, que o Nordeste brasileiro recebeu essa inovação. 

A renda do Ceará tornou-se conhecida na Europa, no século XVIII, em razão de 

viajantes, ao visitarem o Brasil, adquirirem delicadas toalhas de mesa, lençóis, blusas e outras 

peças feitas pelas rendeiras. Até hoje, tanto em Portugal como no Ceará, a produção artesanal 

de renda é um trabalho basicamente feminino. Essa arte, que garante a sobrevivência de 

muitas famílias, costuma ser praticada por mulheres de pescadores, em suas casas na beira da 

praia ou em lugares públicos, onde as pessoas podem admirar o trabalho com os bilros e 

comprar suas peças (Araripe 1958).  

Nessa região, o ofício era repassado de mães para filhas, como continua a ser até a 

atualidade. O artesanato é transmitido aos membros da família para garantir o sustento. 

Geralmente, tal ofício é constituído por mulheres pobres, normalmente mulheres de 

pescadores que retiram do trabalho com a renda a subsistência de sua família, de modo a 

seguir a mesma cultura de trabalho de suas ancestrais, ou seja, não obedecer a padrões 

regulamentares de trabalho, sem jornadas ou salários definidos, sendo um ofício gerido pela 

cultura, pelo dom e pela necessidade. Caracteriza-se como uma atividade tradicional e muito 

antiga, que perdura até os dias atuais, porque as mães ensinaram às filhas a técnica e a arte de 

fazer renda, alcança sua excelência em pequenos vilarejos praianos, onde há concentração de 

pescadores, como o município de Aquiraz, cerca de 30 quilômetros de Fortaleza. O trabalho é 

daqueles ofícios tradicionais e hereditários, passados de mãe para filha há gerações, o que 

configura uma atividade econômica importante (Maia 1980).  

Embora atuando sob a ótica coletiva provinda da fundação e manutenção do espírito 

de equipe, as rendeiras, por pertencerem a um estrato populacional situado na base da 

pirâmide social, não veem seu ofício como condição única de geração de renda, o 

sinonimizando como complemento financeiro. Na realidade, o associativismo representa uma 

alternativa ao fortalecimento da categoria, notadamente, quando a manufatura e a 

comercialização ficam mais fáceis enquanto agrupadas em um mesmo espaço físico.  Desta 

forma, favorece a ocorrência de um fluxo turístico pelo fato dos visitantes saberem a 

localização de um centro produtor e comercial dos itens de renda de bilros. 
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O empirismo verificado na formação das rendeiras funciona como elemento 

contrastante na capacidade de angariar novas artífices, entretanto, este saber tradicional traz 

como atributo de sedução comercial, justamente a particularidade da confecção de itens 

individualizados com a marca do artesão. Outro fator impactante na formação de jovens 

rendeiras reside na aculturação gerada pela percepção de que o artesanato, embora 

reconhecido como produto cultural, é insuficiente à garantia de remunerações capacitadas a 

uma melhor qualidade de vida. Este é um ponto crucial no decréscimo do número de artesãs 

com o passar dos anos. 

Os produtos derivados da prática de rendas de bilros exercem um encanto, 

especialmente, nas suas ligações com raízes históricas suficientes a criação de uma 

personalidade intimamente ligada a aspectos culturais, enaltecendo certa localidade pela 

defesa de suas tradições.  Como peças únicas, personificam o árduo esforço em unir arte e 

história, de significante valor regionalizado e, como tal, merecedoras de figurarem em 

entidades ligadas a preservação do passado, pois somente desta forma há a perspectiva de 

assegurar a perpetuação do saber para futuras gerações.  Dentre os principais museus que 

possuem acervo dedicado às rendas estão Victoria and Albert Museum (Inglaterra), 

Powerhouse Museum (Austrália) e Metropolitan Museum of Art (EUA). Também se destaca 

o Atelier National Du Point d’Alençon (França). No Brasil, o acervo da coleção Luiza e 

Arthur Ramos, com aproximadamentre três mil (3.000) itens de renda de bilros, pertencente 

ao Departamento de Sociologia do Centro de Humanidades da Universidade Federal do 

Ceará.  

 

3.3.1 As rendas no Museu Arthur Ramos 

 

A arte de criar produtos com rendas de bilros é envolvida por diversas histórias, que 

abrangem um enfoque cultural, histórico e social. Com o passar dos anos, as técnicas foram 

sendo aperfeiçoadas e agregaram, inclusive, um fator comercial. A renda de bilros tem-se 

destacado nas coleções de designers de moda e agradado turistas brasileiros e estrangeiros, 

mesmo com a evolução e a inovação tecnológica de outros produtos têxteis concorrentes.  

Girão (1984) defende com ênfase o trabalho brasileiro, pois o acervo catalogado pela 

autora no Museu Arthur Ramos da Casa José de Alencar, espaço cultural da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), comprova a riqueza dessa arte brasileira. Hoje, é o maior estudo 
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sobre rendas no Brasil, e aponta a região Nordeste como o principal produtor de rendas de 

bilros, tendo como destaque o Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.  

A coleção do casal Ramos é composta por aproximadamente três mil amostras de 

rendas de bilros, renda de agulha, panos de amostra de bordado, filé, bilros, espinhos, fusos e 

almofadas coletadas em vários estados brasileiros e também em países como Itália, França, 

Portugal e China, como também, parte do material empregado na pesquisa para a elaboração 

do livro intitulado “Rendas de Bilros e sua aculturação no Brasil”, Arthur 1948 (Girão 1984). 

O material é composto por questionários, fotografias, correspondências, músicas 

populares e poemas dedicados às rendeiras, além de outros manuscritos. Drummond (2006) 

ressalta que entre as décadas de 1930 e 1940, época em que o casal Ramos atuou, pesquisas 

com o folclore e a produção artesanal tinham como objetivo principal a inserção da chamada 

“cultura popular”. 

O acervo está dividido em duas partes: a primeira denominada Coleção Luiza Ramos, 

composta por amostras de rendas provindas de vários estados do Brasil e do exterior; e a 

segunda, denominada de Coleção Rendas do Ceará, com peças provenientes de cidades 

diferentes coletadas pela pesquisadora. O catálogo de amostras de rendas de bilros destaca 

alguns nomes que fazem parte dessas criações idealizadas pelas rendeiras do Ceará, como 

descritos a seguir: 

 

ponta-de-arrebite, caracol, miss, quatro-baratas, tampa-de-violão, fundo-de-tigela, Pequeno-

grande, raspa-coco, Carolina, dezesseis dados, cigana, Maria-bonita, cruzeiro, mariposa, 

casco-de-burro, peixinho-de-traça, dente-de-soin, porta-de-igreja, saudade, cajá-encontrado, 

florzinha-de-goiaba, flor mimosa, Quitéria, guipure sem traça, acode-precisão, miolo, 

charita, riquife, pé-de-moleque, pé-de-rato, pata-de-siri, tripa-de-porco, casa-de-aranha, 

espuma-do-mar, lacinho, olho-de-boi, correntinha, um-dado-só, pau-nas-costas, besouro, 

caminho-do-céu, miolo, dentre outros nomes (Girão 1984: 33). 

 

Alguns desses nomes, de acordo com Girão (1984), fazem referência aos modelos 

recursivos, isso porque a diferença entre os pontos é mínima, haja vista que os modelos, na 

sua maioria, apresentam os mesmos pontos: a traça e/ou trança, trocado. Vale ressaltar que a 

quantidade de bilros e o tamanho do papelão vão definir o tipo de renda. Como exemplo, o 

modelo Pequeno-grande, datado de 1944, que faz parte do acervo do Museu Arthur Ramos. 

Os pontos usados nesse modelo são: traça, trança, pano-meio-trocado, ponta-de-prata e 

batuque. Para um modelo padrão, a se considerar, por exemplo, uma largura de 60mm, 
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utilizam-se vinte e três pares de bilros. Na confecção desse bico de renda, é utilizada uma 

linha grossa que fica evidenciada no volume das traças e na trança. Esses detalhes ficam 

maiores e o bico fica mais rígido do que com a linha fina. Na sequência, descreve-se o 

modelo de aplicação, chamado palha-de-coqueiro. Para fazer esse tipo de modelo, são 

necessários quinze pares de bilros, com o uso da traça, trança, pano-fechado e trocado. 

As rendas de bilros coletadas por Arthur Ramos são parte de um esforço que culminou 

em uma coleção valiosa para o patrimônio cultural do Ceará e para o país. A coleção de 

rendas expostas no Museu Arthur Ramos apresenta trabalhos criados pelas rendeiras da 

Prainha e do Iguape, e cita também diversos outros Estados e Municípios. 

 

   Imagem 3: Palha de coqueiro 

     

Fonte: Girão (1984: 135 e 166) 

 

Outro ponto a ser observado refere-se à repetição de pontos utilizados pelas rendeiras, 

sendo esse fato destacado por Girão (1984) nos modelos que compõem o acervo do Museu. 

As peças produzidas em várias partes do país trazem pontos parecidos ou até iguais. Segundo 

a autora, esse modelo, devido à sua praticidade e por oferecer aos turistas um preço acessível, 

é bastante utilizado pelas rendeiras de bilros na Prainha e no Iguape. 
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CAPÍTULO 4 – AS RENDAS DE BILROS  

 

4.1 Panorama histórico 

 

A renda é um trabalho delicado, feito manualmente, o que evidencia sua precisão e 

beleza. De acordo com Fleury (2002), a origem da invenção da renda não dispõe de registros 

para precisar a época nem o local onde foi inicialmente idealizada. Sobre a sua origem, não 

existe um consenso. Reclama-se que Veneza foi a primeira cidade a produzir, em 1536, a 

renda de agulha. Entretanto, Portugal também tem a defesa de pioneirismo datado de 1550.  

Narrativas sobre as rendas aparecem entre os séculos XV e XVI, e há uma disputa que 

envolve a Itália e a Holanda, que reivindicam suas origens. Contudo, existem indícios de que 

a renda já havia sido confeccionada na Espanha e em Portugal entre os séculos XII e XIII, 

para onde os árabes, durante as guerras contra os cristãos, teriam levado alguns tipos de 

bordados e tramas que deram origem à renda no continente europeu (Nóbrega 2009). 

De acordo com Pezzolo (2004), na corte francesa, o uso da renda foi introduzido por 

Catarina de Médice, e provocou o consumo considerado exagerado para esse período, 

esvaziando os cofres franceses, pois sua matéria-prima era importada e cara. Para solucionar a 

questão do consumo exagerado, Henrique II, rei da França, promulgou um decreto que proibia 

o uso da renda, sendo que em 1665 foram fundadas as manufaturas reais, pois se descobriu 

que seria melhor produzir do que importar a renda. Segundo Zanella, Balbinot e Pereira 

(2000), foi a partir dos séculos XVII e XVIII que as rendas passaram a ser usadas em enfeites 

de vestidos, aventais, babados e adornos de cabeça. 

Conforme Zanella, Balbinot e Pereira (2000), “a renda já existia no Oriente e chegou 

ao Ocidente na segunda metade do século XVI por intermédio das cruzadas”. Por mais de 

quatrocentos anos que se perpetua a dúvida da origem da renda. A origem da “renda, tanto a 

‘de agulha’ como a ‘de bilros’, tem sido motivo de disputa entre artistas e autores de 

diferentes nacionalidades. Há alusões a focos de criação da renda por toda a Europa e para 

além dela” (Brussi 2009: 18). De acordo com Ramos (1984 apud Pioner e Cabral 2012: s. p.) 

cita o seguinte trecho: “uma faixa trabalhada a ponto de doze bilros para bordar um lençol”. 

Esse relato foi feito por duas irmãs em um documento de partilha, na cidade de Milão, no ano 

de 1493. O manejo de fios é constantemente citado na história da humanidade. Essa 

transformação de linhas por meio de técnicas específicas teria começado com as cestarias por 
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meio da tecelagem. Assim, após esses tecidos planos criados, novas técnicas surgiram, como 

o bordado (Brussi 2009). 

No século XIX, as mulheres do sertão, especificamente das províncias do Piauí e do 

Ceará, despontaram cantadas na literatura de cordel, em testamentos, inventários ou livros de 

memórias. Nas páginas dos inventários aparecem as mulheres muito abastadas ou 

intelectualizadas; já nos livros, são retratadas com suas joias, normalmente acompanhadas de 

suas escravas e das posses de terras. As lavadeiras, as doceiras, as costureiras e rendeiras, 

denominadas as pobres livres, eram conhecidas somente nas cantigas do Nordeste. Outras 

mulheres pobres, como as apanhadeiras de água nos riachos, as quebradeiras de coco, 

parteiras e rendeiras, nada ou quase nada fora mencionado, o que dificulta conhecer suas 

realidades, anseios, modos de vida. Eram analfabetas e tiveram, no seu dia-a-dia de trabalho, 

de lutar pela sobrevivência. Se sonharam, para poder sobreviver, não há como saber. (Spix e 

Martius 1976) 

Ainda conforme os autores, naquela época, poucas mulheres deixaram para seus 

herdeiros joias em ouro, prata e platina. Como demonstração de riqueza, eram as vultosas 

redes confeccionadas em tapeçaria adamascada, nas quais as mulheres de posse eram 

conduzidas por escravos em seus passeios diários, os caros tecidos que eram usados para lhes 

cobrir o rosto para lhes proteger do sol escaldante, como também da claridade, eram sinais de 

riqueza e prestígio. Outras peças que compunham a decoração da casa, como, por exemplo, 

colchas de cama, toalhas de mesa e de aparador, as dezenas de redes e que faziam parte do 

enxoval eram produzidas em teares domésticos por escravas, em um algodão muito alvo ou 

em linho que era adquirido no Rio de Janeiro ou Bahia. 

 

A dimensão da fortuna dessas famílias também poderia, de certa forma, ser medida pela 

sofisticação dos bordados a crivo, em branco, em matiz de rendas renascença, dos trabalhos 

em filé e em crochê que enfeitavam as varandas das redes ou compunham inúmeros bicos 

das antigas combinações ou que enfeitavam as camisolas de dormir e peças de vestuário, 

das cortinas e colchas de crochê (Spix e  Martius, 1976: 248). 

 

As colchas utilizadas no dia do casamento, as camisolas, as combinações deveriam ser 

ornadas por rendas de bico, entremeios ou crochê, tudo confecionado com sofisticação e bom 

gosto, como forma de demonstar as posses da noiva. Essas peças eram lavadas por uma 

lavadeira especial, no porto das lavadeiras, no rio, e nunca pelas mulheres conhecidas por 

ensaboadeiras. E para ficarem sempre alvas eram “batidas” nas pedras e engomadas pela 
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escrava “engomadeira de liso” ou “de linho”, que também exercia a função de tecelã, 

rendeira, mãe de leite, etc. 

 

...já aos 5 ou 6 anos tinham seus dedinhos ágeisaproveitados nesseofício: as pequeninas 

rendeiras, sentadas sobre uma esteira, com as pernas cruzadas, tinham a sua frente a 

almofada de bilros onde eram presos os papelões pinicados e com motivos desenhadosem 

forma de “cobra doida”, 2rabo de pato”e espinha de peixe: Os bilros, torneadosnuma 

medeira leve, como a sambaíba, sustentados por espinhos de cardos, passavam rapidamente 

entre os pequeninos dedos, e as rendas de “bico”, “entremeio” e “ponta” iam surgindo no 

fio de aqlgodãp, alvíssimo, fiado ali mesmo na região (Spix e Martius 1976: 250). 

 

As mulheres ricas não exerciam muitas atividades fora do lar, eram treinadas para 

exercer o papel materno e prendas domésticas, como orientar os filhos, cozinhar ou ensinar 

fazer a comida, costurar e bordar, usavam roupas amplas e traziam por baixo da saia principal, 

duas saias de algodão, enfeitadas no barrado com renda de bilros (renda de ponta), bem 

engomadas, com uma combinação conhecida como camisa de dentro, toda adornada de renda 

renascença. A camisa vestida sob a combinação geralmente tinha uma manga comprida, 

ornamentada por plissados, apliques, rendas, bordados de crivo ou crochê. Essas vestimentas 

não evidenciavam os seios e nem revelavam as formas femininas ou as pernas (Priore e  

Bassanezi, 2004). As menos afortunadas, viúvas ou pobres trabalhavam na produção de 

doces, arranjos de flores, bordados a crivo, davam aulas de piano e solfejo, no intuito de 

ajudar no sustento da prole numerosa, como também prover a educação, e usavam roupas 

simples. (Spix e Martius: 1976)  

No que concerne à introdução da renda no Brasil, Dantas (2006) informam que as 

opiniões são divergentes entre os estudiosos do tema. Alguns afirmam que a renda chegou ao 

Brasil com os portugueses, outros que teria vindo com os holandeses. A técnica pode ter sido 

introduzida no Brasil em momentos distintos como resultado do fluxo migratório. 

Provavelmente, a renda no Brasil foi trazida primeiramente pelos portugueses e, por muito 

tempo, era uma atividade exclusiva das freiras nos conventos (Nobrega 2009).  

 

A tradição da renda provavelmente chegou ao Brasil pelas mãos das mulheres portuguesas 

que vieram acompanhando seus maridos marinheiros. O ditado popular “onde há rede há 

renda” bem justifica a permanência dessa arte junto ao litoral e ao longo dos rios. No 

entanto, não há indicação precisa sobre a data em que foi introduzida e o ponto de partida. 

Alguns autores consideram que, no Nordeste, sua introdução poderá ter sido feita pelos 
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holandeses, já que Flandres era um importante centro de produção de rendas, tanto de 

agulhas como de bilros (Fleury 2002: 73). 

 

Girão (1984), corrobora com Fleury (2002), ao afirmar ser possível que a renda tenha 

sido introduzida por portuguesas. A autora afirma que foi por meio dessa aculturação, 

juntamente com as portuguesas, que o Nordeste brasileiro recebeu essa inovação. As 

primeiras rendeiras a trabalharem com essa atividade viviam em maioria no Nordeste do 

Brasil. Nessa região, o ofício era repassado de mães para filhas, como continua a ser até a 

atualidade. O artesanato é transmitido aos membros da família para garantir o sustento. 

Geralmente, tal ofício é constituído por mulheres pobres que retiram do trabalho com a renda 

a subsistência de sua família, seguindo a mesma cultura de trabalho de suas ancestrais, ou 

seja, não obedecendo a padrões regulamentares de trabalho, sem jornadas ou salários 

definidos, sendo um ofício gerido pela cultura, pelo dom e pela necessidade (Maia 1980). 

Segundo Drummond (2006), as rendas representam uma técnica em que a delicadeza e 

a paciência são fatores importantes. A renda ainda ocupa um lugar de destaque na roupa de 

cama, mesa e banho e na vestimenta. Por vezes, usar rendas é sinônimo de elegância e status. 

O modelo industrial do século XX relegou a um segundo plano e até marginalizou essa 

atividade artesanal, fazendo com que suas funções fossem deslocadas para o folclore. O 

governo passa a perceber o trabalho artesanal a partir de seus aspectos socioeconômicos e 

culturais somente após 1950. 

No Ceará, não há, de fato, como apontar precisamente a introdução da renda de 

bilros. Entretanto, é possível estimar que as mulheres portuguesas podem ter influenciado a 

população indígena, que assimilou facilmente a técnica, pois já possuíam habilidade 

manipulativa por intermédio da arte do trançado. Nesse Estado brasileiro, normalmente, a 

renda de bilros é confeccionada por mulheres de pescadores (Mendonça 1961).  Ainda 

conforme o autor, a renda de bilros tornou-se ocupação caseira de muita mulher pobre 

cearense, e quase sempre, numa família pobre, alguém sabia fazer renda. Ocupação agradável, 

pouco cansativa, vagarosa, apropriadamente feminina e que dava como resultado um tecido 

mimoso, tão ao gosto do senso de beleza da mulher (Mendonça, 1961: 51). 

O fazer renda é na verdade um estilo, uma cultura que vai além da ocupação como 

profissão. A peça leva junto consigo um pouco também da personalidade da rendeira, da sua 

criatividade e da sua técnica, no uso das cores e dos trançados da linha e da firmeza dos seus 

pontos. As rendas de bilros da Prainha e do Iguape são conhecidas popularmente como renda 
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da terra, renda do Ceará ou renda de almofada. A última denominação provém da almofada 

que as rendeiras utilizam em formato de cilindro, medindo 90 cm de largura com 30 cm de 

diâmetro, tamanho utilizado pela maioria das rendeiras, com o objetivo de facilitar o 

manuseio e o transporte das peças.  

 

4.2 O Centro das Rendeiras Luíza Távora 

 

No final dos anos 1970, não havia ainda nenhum tipo de organização formal que 

unisse as rendeiras da Prainha, muito menos um local que pudesse reunir a comercialização 

das rendas, e centralizasse a venda desse artesanato. Olenir, rendeira ligada à Associação das 

Rendeiras da Prainha e ex-presidenta da referida associação, declara que durante esse período, 

a intervenção de um atravessador era necessária para que as vendas pudessem acontecer na 

capital, sobretudo, no Mercado Central de Fortaleza2, espaço reconhecido pelo apelo turístico 

relativo às vendas de diversas tipologias de artesanato. 

 

...mulher do governador [Virgílio Távora]. Então, ela tinha um irmão que tinha casa de 

veraneio aqui na praia, o Morais Correia, dono do cartório, irmão da Luíza. Então, ele tinha 

casa aqui. E... quando as rendeiras não tinha esse espaço aqui, começou a vim turista pra cá, 

todo o mundo fazia, a gente fazia e vendia as renda aqui, a Dona Nenzinha, que é dona 

deste bar [O Leôncio], ele era compradora, atravessadora, né? Dona Nenzinha comprava 

renda aqui e as rendeira lev... e a quantidade de rendeira que trabalhava pra el... A Dona 

Joana, que era minha prima vizinha dela aqui, que também é pessoa de posse, que podia 

comprar renda da gente e podia vender e ia vender no Mercado Central, né? Dona 

Nenzinha, Dona Joana... Alves e a Dona... e o Seu Etelvino. O seu Etelvino que é do Japão, 

localidade do Japão. Ele vendia renda, ele era pai de família, mas uma pessoa muito 

delicada, né? Um pai de família, tudim. Mas, ele comprava ovos, comprava renda e ia 

vender no Mercado Central (Olenir 2016). 

 

A rendeira Olenir cita diversos nomes que faziam papel de atravessadores para a 

comercialização das rendas e destaca aqueles cujas pessoas tinham algum poder aquisitivo 

considerado relevante. De alguma forma, o ressalte mostra que a atividade de atravessador, 

para as rendeiras, dependia de alguém que pudesse fazer uma intermediação entre elas e os 

locais potencialmente característicos como polos turísticos, como Fortaleza, que era o 

 
2 É um mercado que data sua primeira construção de 1809 e, inicilamente, seu comércio foi dirigo para a venda de carnes, frutas e verduras. 

Atualmente, este mercado abrange artigos em couro, rendas, bordados, cama, mesa, banho e vestuário, representando um importante polo 

turístico do artesanato na capital, localizado no centro de Fortaleza (Mercado Central de Fortaleza: 2018). 
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principal do Estado. Para tanto, era necessário algum recurso financeiro para que isso pudesse 

ocorrer, o que não era de competência das rendeiras, pois teriam que se deslocar até a capital 

para realizar suas vendas. Não havia por parte das rendeiras o poder de comercialização junto 

ao consumidor final de Fortaleza. As vendas dependiam exclusivamente da necessidade do 

atravessador que mantinha o contato entre as rendeiras e os turistas.  

A rendeira destaca que esse processo é algo relativo a uma época em que elas não se 

associavam: “Antigamente, se vendia renda lá [em Fortaleza]. Hoje, não” (Olenir 2016). 

Olenir destaca que, atualmente, a atividade do atravessador não é mais necessária, pois ela 

indica com uma afirmação categórica que a união das rendeiras já faz com que a 

independência das artesãs possa tomar suas próprias decisões e gerir inclusive toda a 

comercialização. Drumond (2006) enfoca sobre a importância da profissionalização e da 

organização das artesãs dessa comunidade, que culminou na criação da Associação. A autora 

destaca que as culturas tradicionais da renda de bilros surgem como fonte de sobrevivência. 

As ações políticas desenvolvidas pelas rendeiras na perspectiva cultural associativa buscam 

preservar e manter o espaço de trabalho coletivo. 

A ideia de coletividade partiu, segundo Olenir, da iniciativa de terceiros que 

mostravam relação com a atividade que as rendeiras costumavam realizar, ao comercializar 

produtos na rua para que estes pudessem se tornar visíveis. De acordo com Bezerra, Matos e 

Lopes (2014: 179), tal costume seguia uma tradição “de fazer a renda em espaço aberto que 

facilite a visibilidade. Assim, os turistas e todos que ali circulam para ir à praia possam estar 

cientes da atividade das rendeiras”. Primeiramente, era necessário que fosse construído um 

ponto de vendas onde pudesse concentrar toda a comercialização, o que facilitaria a 

visibilidade das rendeiras.  

A pontencialização de vendas iniciou previamente com a especulação mobiliária de 

turistas que construíam casas de veraneio. Com a construção de novas habitações e a 

exploração turística, a visibilidade desejada passava a ser um impulso inclusive para a falta de 

necessidade de atravessadores. Já a construção de um centro de vendas partiu de uma 

iniciativa da esposa do governador à época, Luíza Távora. Nesse momento, foi acertado um 

apoio por parte do governo do Estado com verbas destinadas à manutenção do espaço, 

participação em feiras e ainda havia uma parceria com uma empresa que forneceu linhas para 

que elas pudessem desenvolver seu trabalho. 
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Então, uma continuação, começou aqui, os veranistas vêm pra cá, o pessoal fazer casa na 

beira da praia e como a Dona Luizinha ia por causa do irmão dela, ela achava, ela tinha muita 

pena, né? Das rendeiras, andar com uma caixa na cabeça oferecendo aos turistas, andando de 

casa em casa. Então, ela resolveu, prometeu que uma das ajudante da casa do marid... do 

irmão dela, era comadre dela. Tomou como afilhado, né? A filha dela. Então, ela disse que 

ainda ia fazer um lugar onde elas pudessem expor renda. E ela prometeu e cumpriu. Também, 

antes disso, tinha a Dona Teinha, uma senhora que tinha muita pena. E dizia que queria fazer 

um lugar pras rendeiras lá na entrada do rio Catu. Não tem a entrada ali da estrada? Ela 

queria fazer um quiosque ali pra onde vendesse as renda, vendesse cocada, tapioca, essas 

coisa. Então, Dona Luiza foi e juntou tudo isso ali no Centro das Rendeira. Tinha uma 

barraca onde vendia o lanche, mucunzá, tapioca, essas coisa. Depois [...] uma pessoa deixou 

de vender. Então, as rendeira ocuparam como renda mesmo, produzindo mesmo. Eram cinco 

quisosques para a primeira construção. Isso por volta dos anos 1970 que em [19]79 foi criada 

a Associação. Aí, o Centro foi inaugurado em 19[79], que a construção que ela fez, os 

primeiros cinco quisosques, que logo em seguida, ela fez mais dois. Aí, eu entrei, minha mãe 

entrou numa segunda remessa que entrou os dois quisosques grandes, né? Aí, nós entremos. 

Já tinha sido construído e nós entramos na segunda etapa (Olenir 2016). 

 

O momento inicial de construção do Centro era uma realidade em que a presença do 

poder público foi atuante. A iniciativa da construção do centro de vendas partiu de uma 

documentação legal que fornecesse às rendeiras a posse do terreno do local de 

comercialização. Contudo, nesse momento, Olenir chega a declarar que as rendeiras não 

sabiam que a posse do terreno era delas. 

 

E daí, a Dona Luíza fez um documento muito legal. Quando o terreno foi ocupado pela 

aquela Codart, antigamente. Depois passou a ser Cedart e Ceart, né? Que é tudo mantido pela 

ação social [secretaria do governo do Estado]. Então, quando ela fez a escolha daquele 

terreno, o convênio com a união, o Estado é quem responde, ela também registrou no cartório 

de Aquiraz, aquele terreno como sendo para construir o Centro de Rendeiras da Prainha. Isso 

foi a nossa segurança. Porque com vinte anos, a... Como é que a gente chama? Vence [A 

União?] Tem um nomezinho que a gente dá. Com vinte anos, a concessão vence. [A 

concessão vence.] Tem que renovar. E quando nós ficamos que houve o problema que 

desmancharam o Centro porque a gente queria, a gente, tem horas que era prefeita (Olenir 

2016). 

 

Ainda no governo de Virgílio Távora, é realizada uma reforma com vista a ampliar o 

Centro, mas que mantivesse a estrutura original, comportasse mais rendeiras para que a 

concentração de vendas e a produção fosse potencializada. Os primeiros anos de implantação 
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do Centro foram bem-sucedidos, com diversos eventos e mudanças que projetaram a 

comunidade e elevaram seu padrão de vida. O abandono por parte dos governantes e a 

descontinuidade de políticas públicas ocasionaram a deterioração do prédio e levaram à 

necessidade da construção de um novo Centro e também à ampliação da estrutura, a fim de 

abrigar setenta rendeiras. Sua forma original desapareceu, e deu lugar a quiosques de concreto 

recobertos de telhas, o que já era comum na comunidade (Drummond 2006). 

Ainda conforme a autora, o novo prédio que foi construído após a essa demolição, 

devido ao descaso governamental, também sofreu deteorização, a ponto de as rendeiras não 

poderem mais permanecer no local por estarem arriscando a vida. Durante a deteorização, as 

rendeiras foram deslocadas para a barraca O Leôncio e o hotel abandonado Solar. Houve nova 

demolição do Centro, porque existia falta de estrutura para que pudessem transcorrer 

normalmente as atividades. A partir daí, houve um novo projeto com construção de alvenaria. 

No entanto, foi realizada somente a primeira etapa. O novo Centro das Rendeiras da Prainha, 

após um ano e meio de construção, contava apenas com uma primeira etapa concluída de 

forma precária, tendo banheiros, uma sala para a sede da associação, um centro de informação 

ao turista, um depósito improvisado, uma lanchonete que foi arrendada pela prefeitura e 

alguns boxes.  

Tudo havia sido construído no terreno da Associação, sem que as rendeiras ainda 

soubessem que o terreno pertencia a elas, pois estavam sempre sujeitas à prefeitura. Na altura, 

elas eram responsáveis pela limpeza do local e a Prefeitura de Aquiraz arcava com os gastos 

de energia e manutenção do prédio, que não era realizada. Somente algumas rendeiras 

retornaram para o novo Centro. Por falta de condições de trabalho, a maioria optou em 

permanecer onde estavam, na barraca O Leôncio.  

As que retornaram ao centro argumentaram que trabalhariam na areia, sentadas em 

banquinhos de plásticos. O que deveria ser o novo Centro era uma rústica estrutura de 

madeira fixada ao chão coberto por lonas. Por pelo menos cinco anos, permaneceram 

trabalhando nessa estrutura inacabada (Olenir 2016). 

A prefeitura acusava as rendeiras de não desocuparem as instalações para a conclusão 

das obras e as rendeiras, por sua vez, diziam que esperaram por mais de cinco anos pela obra, 

e que não foi finalizada como havia sido prometido pela prefeitura. Esse Centro também 

sofreu com o descaso por parte das autoridades e teve que ser totalmente demolido em 2008, 

ficando apenas a lanchonete e o centro de informação ao turista, que funcionava na antiga 

sede da Associação (Drummond 2006). 
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Para a segunda demolição do Centro, foi prometida pela prefeitura a construção de um 

novo polo mais moderno. A espera das rendeiras por um novo Centro na barraca O Leôncio e 

no hotel Solar gerou, inclusive, desagregação entre elas, porque começou a existir dois grupos 

que mantinham decisões aparentemente autônomas. A falta de políticas públicas em torno 

dessa questão dificultava a manutenção do espaço, como até mesmo a existência de uma 

união entre as rendeiras, o que prejudicou a forma de associação. 

 A segregação entre elas residia, sobretudo, no fato de que a barraca apresentava 

estruturas melhores que o hotel. O hotel Solar, que se encontra abandonado, sem luz elétrica, 

é um prédio em depreciação sem o mínimo de manutenção. Ao longo de dez anos, elas ainda 

trabalharam sem estrutura adequada e à espera de uma solução para esse impasse. Para não 

trabalharem em pé, as rendeiras trouxeram cadeiras de suas próprias casas, mesas para expor 

seus trabalhos e algumas improvisaram araras nas árvores amarrando cordas. Colocaram lonas 

de plástico para protegerem seus produtos e tentaram impedir que o excesso de luz solar 

castigasse a si e aos visitantes. 

 

Imagem 4: Hotel Solar (visão externa e interna) 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Esse prédio não dispõe de água encanada para higiene pessoal. Elas utilizam água de 

um poço profundo, retirada manualmente. Outro ponto negativo é que não há um banheiro 

que funcione em todo o prédio. Encontra-se em estado precário, sem iluminação, o que obriga 

as rendeiras a se retirarem mais cedo do local, tanto por motivo de segurança como pela falta 

de condições de trabalho. Existem várias rachaduras que vão do teto ao chão, o que 

compromete a segurança do local. Para amenizar esse impacto negativo, as rendeiras 
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resolveram pintar a fachada e a parte central do prédio. A pintura foi realizada por elas e 

familiares, a fim de melhorarem a apresentação geral. 

Na barraca O Leôncio, a estrutura é mais adequada, e foi denominada por elas como 

sede provisória do Centro. Elas dispõem de mesas e cadeiras para exporem seus produtos. O 

prédio está em ótima conservação: há telefone público, banheiros limpos e funcionando, água 

encanada, luz e uma cozinha de apoio. É nessa barraca que ficam a presidente da Associação 

das Rendeiras da Prainha, as tesoureiras e toda a equipe de apoio. Isto é, a Associação, de 

fato, tem escritório que funciona na barraca. 

 

Imagem 5: Sede Provisória na barraca o Leôncio. 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Ao perceber tal desagregação entre as rendeiras, nota-se que havia políticas de gestão 

completamente isoladas, que não tinham nenhum tipo de planejamento e que não mantinham 

continuidade para a manutenção do Centro. 

 

E teve um dia que não tinha, não podia expor porque estava atrasado o aluguel da prefeitura, 

não sei o quê. Então, a gente voltou lá pro Solar, foi todo o mundo pra lá. Aí, começamos a 

dividir, né? Ficou umas aqui e umas acompanharam [Isso em que ano, que ela – a prefeita 

Ritelza – derrubou o Centro?] Ela derrubou em 2008, já. Já era 2008, viu? Daí, nós 

passamos... pro Solar... No Solar, nós tivemos lá um bom tempo, nós começamos a cobrar 

[...] Porque que a gente ia sair? Voltamos para lá. Arrumamos barraca 5h da manhã, tava lá, 

levamos chuva, tudo, molhemo coisa. E azoutra dizia: “Nós não samo sapo, pra levar brejo, 

imo pro brejo”. Ia chateado da gente. Mas fomos primeiro, eu, a Cleide, a Marta, [...], a 

Eveline, a Helena. Aí todo o dia a gente ia puxando as outras, entende? Montamo barraca de 
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longe e ia trazendo as outra. E fomo lá. E quem não fosse perdia o lugar. E quem não fosse 

perdia o lugar. Foi indo, ficou sete aqui. Daqui duas já saíram, já foram pra lá. E lá ficou 

azoutra, né? No Solar. E de lá, nós fumo levano. Vez por outra levano uma. E ainda ficou no 

Solar, umas quatro, cinco. Aí foi o tempo que derrubaram lá voltaram para cá, né? De novo. 

Aí num vieram todo o mundo pra cá. Mas aí foi uma dura, mas aí nós tivemo uma queda de 

braço com a prefeitura, fomos cobrar do domínio da União. Aí ouve audiência. Fomos para o 

Ministério Público denunciar a prefeitura, porque elas orienta... nós tínhamos uma pessoa 

muito maravilhosa, nos ajudaram bastante (Olenir 2016). 

 

As promessas da prefeitura eram advindas de uma relação clientelista. Olenir cita que 

parte de uma gestão oferecia alguns apoios a deslocamentos das rendeiras para a participação 

de feiras. Todavia, a efetiva reforma e até mesmo a reconstrução do Centro não lhes 

acontecia. Na ótica da rendeira, uma das gestões se apresentava como favorável às rendeiras. 

Não obstante, atrasava a promessa de que pudessem, de fato, ter o Centro reconstruído como a 

Associação sempre almejou. Parte significativa dos problemas estruturais que aconteciam 

eram até mesmo resolvidos pelas própias rendeiras, sem que houvesse nenhum tipo de apoio 

financeiro para a reforma ou a manutenção do espaço de vendas, ao contrário do que foi 

acertado desde a implantação do primeiro Centro, ainda no governo de Virgílio Távora. 

 

Nós pedimos a ela [à prefeita] uma reforma. Aliás, nesse tempo eu era a presidente, pedi, fiz 

um ofício. Vim deixar lá com uns projetos aqui. Foi até com um rapaz do Banco do Brasil 

que tava fazendo um projeto aqui. Entregar esse projeto na Ritelza [a prefeita], pedindo a 

reforma do Centro porque tinha muita cupim, porque às vezes nós mesmo fazia, trocava 

telha, calha, não sei o quê. Como era muita barraca estragada, nós pedimos a prefeitura que 

fizesse. Aí, ela veio e fez várias reuniões, o tempo todinho do mandato dela, primeiro 

mandato. Então, ela prometeu que ia fazer não uma reforma, mas um Centro de primeiro 

mundo. [Quem foi a prefeita?] Ritelza. [Ritelza]. É. Daí, ela fez os primeiros quatro anos, 

reunião para lá e para cá. [Isso em que ano?] Isso por volta dos anos 2000, né? [2000, 2002] 

2000 e pouco. Primeira prefeita desse mandato, né? Fez o primeiro mandato, fez o segundo e 

fazia uma reunião. Era muito bom o mandato dela. A gente participava de feira, de feira no 

Estado, de feira aqui e... e... ela patriocinava os ônibus, as passagens, alguma coisa, ela era 

boa nisso, nesse ponto. Agora, na parte da construção, deixou a desejar porque ela fez o 

projeto e doze meses para ela terminar o mandato... Ela fez quatro anos... oito anos de 

mandato, né? No último mandato, doze meses para terminar o mandato. [...] Em outubro ela 

saia, em janeiro, né? Em outubro, o Centro foi derrubado para reconstruir, o que construiu 

ficou a primeira parte. Nós saímos de lá em outubro e viemos para cá. Aí, fiquemos daqui 

(Olenir 2016). 
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Algumas gestões da prefeitura tentaram se apossar do terreno, ao manter no local 

atividades diversas. A própria Olenir participou de disputas judiciais que envolviam a 

retomada da posse e relata um caso relativo a uma lanchonete que se instalou no local: “nós 

pegamos uma quebra de braço com a jurisdição do Aquiraz. O inqulino lá da cois... lá da... 

da... não tinha uma lanchonete? Ai! Nós fomos à justiça várias vezes com ele. Não que a 

gente desse parte dele. Ele que dava queixa da gente. Aí, a gente ia pra lá” (Olenir 2016). 

Entraram com um processo de reintegração de posse.  

No terreno, havia uma lanchonete que tinha sido arrendada para um terceiro que se 

recusava a devolver. Foram quase três anos de luta. Ganharam o processo na justiça e 

conseguiram a promessa do governador de que seria construído um novo Centro, o que seria 

feito em 2016. Essa peleja junto ao permissionário da lanchonete durou anos e foi um mote 

para descobrir que a prefeitura agia de forma irregular com o terreno, como se fosse de sua 

propriedade. Como indica a própria rendeira, com a chegada de técnicos responsáveis pelo 

patrimônio nacional, ia começar a ser descoberta a real origem do terreno. 

 

Tivemos audências na defensoria pública, no patrimônio da União. Nessas audiências, eu me 

comportava como advogada. Eu chegava e dizia: “Você me dá licença. Você pode-me 

informar como funcionam as coisas por aqui?” Numas dessas audiências com o patrimônio 

da União nos foi perguntado: “Vocês querem esse inquilino que está comercializando vendas 

no local?” Aí nós comunicamos a eles que foi a prefeitura que colocou ele lá. E que ele se 

recusa a sair de lá. Então ficou determinado a vinda de técnicos ao local. Chegando na 

Prainha, eles detectaram a existência de uma agência dos Correios que foi construída pela 

prefeitura juntamente com o comércio do inquilino. A União determinou que tudo deveria ser 

demolido. O terreno inteiro fazia parte da concessão dada às rendeiras da Prainha através da 

Associação (Olenir 2016). 

 

O Centro das Rendeiras Luíza Távora da Prainha foi construído em 1979, como uma 

das ações do segundo Plameg, visando à estruturação de cooperativas e polos artesanais. Foi 

criado com o objetivo de valorizar o artesanato local. Tinha o intuito de ensinar, produzir e 

comercializar principalmente a renda de bilros. Denominada como a mais importante 

referência de profissionalização das rendeiras da Prainha, é um marco na vida dessas 

mulheres por lhes ter proporcionado uma estrutura física, onde poderiam centralizar todo o 

trabalho artesanal, de modo a propiciar um espaço de trabalho fora de suas residências, o que 

profissionalizaria arte delas.  
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Localizava-se em uma posição estratégica na passagem dos banhistas. Já foi uma 

construção rústica, com uma estrutura feita de pau de carnaúba e recoberta por palha de 

coqueiro trançada. Os balcões eram feitos de esteira e trança de palha e os expositores das 

peças eram feitos de tábuas. Esse estilo rústico do Centro era comum naquela época: todas as 

casas da Prainha eram feitas com o uso de palha e todo o material da construção era retirado 

da natureza. Esse aspecto do Centro evidenciava como ele era antes da primeira demolição. 

Uma série de fatores favoreceu a sua construção, como a abertura da Prainha para a 

atividade turística, a chegada da iluminação elétrica e a regularidade dos transportes que 

impulsionaram a procura pelas praias locais e, por conseguinte, as rendas produzidas pela 

comunidade. Nesse ínterim, começam a surgir feiras e eventos regionais e interestaduais de 

artesanatos, o que contribuiu para a solidificação e o fortalecimento do artesanato. Para as 

artesãs, eram disponibilizados hospedagem e trasporte para várias regiões do país, de forma 

que causou impacto significativo nas vendas e provocou mudanças na vida das artesãs e de 

todos os moradores da comunidade. Filgueiras (2005) afirma que os impactos 

socioeconômicos do artesanato em comunidades rurais, no que tange ao orçamento 

doméstico, é significativo, além de promover o bem-estar das famílias em causa. Isso 

evidencia como o artesanato pode ser uma atividade economicamente promissora, sendo 

considerado também uma importante ferramenta para o crescimento socioeconômico de uma 

comunidade, capaz de amenizar os efeitos de concentrações de renda e as desigualdades 

sociais que fazem parte da vida dessas famílias. 

As artesãs reestruturam a Associação das Rendeiras da Prainha, com vista à 

longevidade e eficácia devido à nova realidade enfrentada por elas, pois, sem políticas 

públicas eficazes, precisavam garantir a sua própria sobrevivência, a fim de enfrentarem as 

dificuldades e obterem melhores resultados com mais organização. Readaptada a Associação, 

foram criados estatutos e normas para o ingresso de novas artesãs, o que inicia um processo 

de maior profissionalização, distribuição de atribuições e da produção às vendas. 

Olenir e a então presidenta da associação, Cleide dos Santos, após seis anos de espera 

da construção do novo Centro (desde a segunda demolição), ao ouvirem boatos de que no 

terreno seria construído um polo turístico, resolveram iniciar, em 2014, um movimento em 

busca de solução para essa situação. Inicialmente, procuraram o prefeito de Aquiraz, 

Francisco Guimarães, que, após algumas reuniões, não havia definido nada de concreto sobre 

tal situação. Dessa forma, buscaram falar com outras instâncias.  
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Assim, procuraram o governador do Estado, a STDS e a Ceart. Nesse último órgão, 

foram instruídas para analisar como estava o processo de doação do terreno junto à União. 

Saíram em busca de esclarecer como se deu o processo de doação do terreno e descobriram 

que o termo de doação deveria ser renovado e que estava registrado no cartório da Prainha em 

nome da Associação das Rendeiras da Prainha, o que deu novo fôlego para as futuras 

negociações. As rendeiras procuraram marcar reuniões com as autoridades cearenses e 

fizeram divulgações na mídia. Usaram de vários recursos buscando encontrar apoio e solução 

para sua situação, que durou um ano e meio. 

 

As rendeiras da Prainha ficaram o ano de 2016 a 2017, participando de reuniões e lutando 

para conseguir reerguer o Centro das Rendeiras da Prainha. Em 2016, fizeram campanha para 

o candidato Camilo, em troca de apoio para a luta pela reabertura do Centro. Nessas reuniões 

descobriram que existia um documento de posse registrado no nome das rendeiras da 

Prainha. Quando a Luíza Távora pediu o terreno ao patrimônio da União, já foi para fazer o 

Centro das Rendeiras da Prainha. E não poderia ser utilizado para outra finalidade. O Centro 

antigo havia sido demolido e um projeto novo está sendo refeiro do zero. É outro projeto 

(Cleide 2016). 

 

As rendeiras conseguiram por fim a posse do terreno. Em 28 de junho de 2016, o 

governador Camilo Santana assina a ordem de serviço que aprova o projeto e autoriza o início 

das obras para a construção do Centro das Rendeiras Luíza Távora com entrega prevista para 

2017. Durante a divulgação da construção do Centro, o governador comprometeu-se a estudar 

políticas públicas que beneficiassem a categoria. A solenidade contou com a presença do 

titular da STDS, Josbertini Clementino, da Secretária Executiva da STDS, Ana Cruz, do 

superintendente do Departamento de Arquitetura e Engenharia do Ceará (DAE), Silvio Gentil, 

do prefeito de Aquiraz, Antônio Fernando Guimarães, e da presidente da Associação das 

Rendeiras da Prainha, Maria Cleide dos Santos Costa. 

O projeto ficou pronto em 2017. É um prédio com paredes de vidro e teto em formas 

geométricas. Com o objetivo de auxiliar as artesãs na manutenção e na preservação do novo 

espaço, o governador Camilo Santana assegurou para as rendeiras a isenção do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tanto para vendas ao consumidor final como 

para os lojistas, desde que estejam devidamente inscritas como artesãs na Ceart.  
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Imagem 6: Novo Centro das Rendeiras da Prainha 

 

Fonte: Autoria própria (2016) 

 

Na solenidade houve um desfile para apresentar as peças produzidas nos cursos de 

capacitação realizados pela Ceart e pelo designer Ivanildo Nunes, no intuito de aperfeiçoar o 

design do produto. Fora prometida também a realização de novas feiras em Fortaleza e 

municípios vizinhos, com o propósito de beneficiar as rendeiras. O novo centro tem uma área 

total construída de 1000 m², que está dividida em dois pavimentos. O investimento na 

execução da obra foi na ordem de R$ 1,3 milhão. É composto por 38 boxes, cada um com 

10m² (Diário do Nordete 2018).  

Além desses problemas estruturais, outra situação foi solucionada: a segregação das 

rendeiras que perdurava com a divisão física proporcionada pelos diferentes espaços de 

vendas. O impasse com a segregação das rendeiras seria solucionado com a união dos grupos 

que existiam: o da barraca O Leôncio e o do hotel Solar. No dia 14 de dezembro de 2016, 

houve eleição na Associação das Rendeiras da Prainha.  

Havia duas chapas a concorrer, uma da Maria Cleide, que buscava a reeleição, e 

representava o grupo das rendeiras que ficam na Barraca O Leôncio, e outra formada pela 

Diva Matos Lima, que representa o grupo das rendeiras do hotel Solar. A eleição contou com 

a votação de 47 rendeiras, das quais nove já não estão associadas. Contudo, como fizeram 

parte da criação da Associação, continuam com o poder de voto. Maria Cleide se reelegeu 

com a diferença de cinco votos. Com vista à união das duas representações, os cargos na 



 

  

64 

Associação foram divididos com as representantes da outra chapa concorrente, com essa 

iniciativa, a presidenta reeleita busca unir forças, amenizar as insatisfações e, acima de tudo, 

promover a união e a igualdade de direitos entre as rendeiras, com representantes importantes 

dos grupos, a participar da Associação. As informações serão repassadas igualmente e busca-

se sanar a falha de comunicação existente. Um dos grandes problemas que as rendeiras 

enfrentavam era a desunião entre os grupos.  

As do grupo da barraca O Leôncio reclamavam da falta de participação das rendeiras 

nas reuniões e nos eventos da Associação e as rendeiras do hotel Solar pleiteavam 

comunicação e oportunidades de participação em eventos por parte da Associação. Com a 

unificação das chapas, a presidenta visa sanar as diferenças e solidificar a categoria, visto que, 

com o novo Centro, virão novos desafios e novas responsabilidades. 

Atualmente, a Associação das Rendeiras da Prainha tem 38 artesãs associadas, cada 

uma com um box que, em caso de morte, poderá ser herdado por seus dependentes diretos, 

desde que saibam fazer renda e deem continuidade à comercialização. Se não houver 

herdeiros rendeiros, será aberta uma seleção para que uma nova rendeira se associe e então 

possa se tornar a nova proprietária. Os boxes não poderão ser comercializados pela 

Associação e tampouco pelas rendeiras. 

Ao conhecer o centro novo, é perceptível que sua estrutura é inovadora, com uma 

arquitetura moderna, mas que não levou em consideração o clima da cidade, o que tornou o 

centro um ambiente quente e abafado, o que faz com que o tempo de permanência no Centro 

seja minimizado pela fadiga e o calor insuportável.  

 

4.3 O Centro das Rendeiras Mirian Porto Mota 

 

Com o crescimento do turismo a fomentar as ações do segundo Plameg, seis anos após 

a inauguração do Centro das Rendeiras Luíza Távora é inaugurado mais um centro com vista 

à estruturação de cooperativas e polos artesanais no município do Iguape. 

O então governador Gonzaga Mota construiu, em um terreno da União, o Centro das 

Rendeiras do Iguape, à beira mar, com o intuito de promover o ensino, a produção e a 

comercialização da renda de bilros. Como na Prainha, as rendeiras do Iguape 

comercializavam suas rendas individualmente. No período de entrega do Centro, foi criada 

também a Associação das Rendeiras do Iguape, conforme experiência anterior realizada na 

comunidade da Prainha. As rendeiras foram instruídas e se organizaram em associações na 
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tentativa de ver seu trabalho chegar mais longe e ganhar mais valor, de forma a contribuir 

para melhorar o orçamento doméstico. Permaneceram nesse Centro por quase três décadas. 

Incicialmente, participaram de viagens, feiras nacionais e internacionais. Entretanto, com o 

decorrer dos anos e com as mudanças de gestão governamental que não se interessava pela 

continuidade do projeto relativo a esse grupo, foram sendo esquecidas e passaram anos a 

enfrentar adversidades. 

O governador Cid Gomes, já reeleito, promete um estudo que poderia ser realizado 

para a construção de um novo Centro para as rendeiras do Iguape. Cumpriu sua promessa em 

novembro de 2011, solicitou a demolição do antigo Centro e promoveu a realocação das 54 

rendeiras para um galpão próximo ao centro da cidade. Lá permaneceram por dois anos e 

quatro meses. O novo centro é denominado de Centro das Rendeiras Miriam Porto Mota.  

Foi projetado pelo arquiteto cearense Antenor Coelho e concebido pela Coordenadoria 

do Artesanato e Economia Solidária (vinculada à STDS), para ser o maior polo de produção 

artesanal de renda de bilros do Ceará, com área construída total de 1.173m², erguido à beira 

mar, o que propicia um espetáculo à parte para o turista que acessa o terceiro andar. 

As artesãs ficam trabalhando enquanto aguardam os visitantes. O complexo é 

composto por 56 lojas, que beneficiam diretamente as famílias das 56 rendeiras que ali 

moram e trabalham. Foi inaugurado no dia 25 de fevereiro de 2014 pelo governador Cid 

Gomes, pelo secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, Josbertini Clementino, e pelo 

prefeito de Aquiraz, Antônio Guimarães.  

Foi construído no formato de um navio ancorado à praia para homenagear os 

pescadores cearenses. Consta de três pavimentos, dois destinados aos boxes de produção, 

exposição e venda de artesanato e o terceiro andar destinado ao lazer e ao mirante. Há uma 

cafeteria no terceiro pavimento junto à área destinada ao mirante que, para a frente, se vê o 

mar e, para trás, as dunas do Iguape. 

De acordo com o secretário da STDS: “O Centro das Rendeiras Miriam Porto Mota é 

um marco estratégico do complexo artesanal e turístico de Aquiraz, que chega para cumprir a 

missão de valorizar as artesãs e suas famílias, escopo principal das políticas públicas do 

artesanato do Estado, além de modernizar a área” (Estado do Ceará 2014). O artesanato e a 

pesca são as principais atividades econômicas da comunidade e estão interligadas. O formato 

desse complexo e as rendeiras artesãs agregam as duas principais profissões em um mesmo 

espaço e tinha como intuito manter viva a cultura local. 
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Imagem 7:  Faixada do Centro de Rendeiras Mirian Porto Mota 

 

Fonte: autoria própria (2016) 

 

Durante a inauguração do prédio, havia uma preocupação por parte das 

rendeiras em atrair turistas para o local (Lima e Azevedo 1982 apud 

Drummond 2006: 68). Havia por parte do governo articulações que 

ajudavam na manutenção da comercialização das rendas, como, por 

exemplo, ônibus disponível para pegar turistas nos hotéis e se deslocarem 

até o Iguape, parceria com agências de turismo, que ao estarem na BR–116 

paravam no Centro para os passageiros realizarem compras. Ainda havia a 

possibilidade de ônibus advindos de outras regiões que pudessem 

reorganizar sua rota e fazer uma parada estratégica no local para realizar 

compras no Centro. Parte dessa rota era uma convergência com as viagens 

que vinham da BR–116. 

Eram combinadas vantagens para as empresas participantes dessas rotas, fazendo com 

que as empresas ganhassem uma porcentagem nas vendas dos produtos. As empresas eram 

necessariamente pré-cadastradas. Até mesmo os motoristas ganhavam agrados por parte das 

rendeiras. Além disso, eram realizados vários eventos no Aquiraz, com o objetivo de 

movimentar o município e valorizar as rendeiras, o que assegurava às artesãs visitas 

constantes dos turistas. Entretanto, não houve manutenção dessa parceria, pois o governo do 

Estado deixou de fornecer a verba para o transporte dos turistas junto às agências de turismo. 
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Atualmente, o Centro das Rendeiras do Iguape difere um pouco do que foi propagado 

na época de sua inauguração: que seria o maior pólo de comercialização de renda e um centro 

de referência com o apoio dos governos municipal e estadual na figura da Prefeitura de 

Aquiraz e do Ceart, comportado pelo Estado. Ambas as instâncias trabalhariam no sentido de 

promover ações relacionadas ao artesanato e ao turismo. A expectativa era grande. Em 

entrevista na matéria jornalística da mídia local Diário do Nordeste (Lima e Azevedo 1982 

apud Drummond 2006). Maria Cilene Miranda, presidente da Associação à época da 

inauguração, mostrou contentamento pelo término do projeto. 

 

Imagem 8: Inauguração do Centro de Rendeiras Mirian Porto Mota. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Fonte: autoria própria (2016) 
 

A inspiração do prédio relativa aos barcos pesqueiros é exaltada pelo 

arquiteto responsável Antenor Coelho e atenta que os três pavimentos construídos 

são um misto de centro de comercialização e lazer (Lima e Azevedo 1982 apud 

Drummond 2006). O que se pode visualizar é um cenário completamente diferente 

da proposta inicial: o prédio está a deteriorar-se e não existe nenhuma divulgação, 

nem exploração turística com o apoio e os subsídios dos governos estadual e 

municipal, e aparenta ser este um prédio esquecido não somente pelo poder público, 

como pela sociedade em geral. Foram disponibilizados 56 boxes no total. Três anos 

após a inauguração, existem 22 boxes fechados e abandonados e outros 34 abertos. 

As rendeiras mais idosas tomam conta de até três, quatro boxes das amigas e 

familiares, enquanto estes exercem outras profissões além de rendeiras. Como as 

rendeiras aposentadas têm tempo mais livre que as outras, ficam disponíveis para 

tomar conta dos outros boxes. 
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Três das rendeiras do segundo pavimento indicam as adversidades do espaço. 

Enquanto duas delas estão sentadas no corredor do pavimento fazendo renda de bilros, a 

outra, ora está sentada no batente de um box abandonado balançando as pernas, ora está 

brincando com uma das crianças de uma permissionária. 

 

Ao todo são 56 boxes. Né, Raimundinha? (Bárbara 2016) 

Foram feitos para serem ocupados 56 boxes (Iracema 2016).  

56, mas aqui, ó, nesse quarteirão. Aqui só tem um que está desocupado. Aliás, tem dois. Não, 

três desocupados. Do lado de lá, só tem 2 ocupados [no segundo pavimento]. Do lado de lá, o 

resto está tudo desocupado (Bárbara 2016). 

Aqui tem 18 boxes fechados ao todo (Iracema 2016). 

Agora, lá embaixo que são... Todos funcionando (Bárbara 2016). 

Tudo lá embaixo [todos os boxes lá embaixo estão em funcionamento] (Iracema 2016). 

 

A contagem das colegas rendeiras denuncia um espaço subutilizado. Ao contrário das 

rendeiras da Prainha, que carecem de espaço próprio para a comercialização de seus produtos, 

as rendeiras do Iguape têm seu espaço próprio a funcionar. Entretanto, é um espaço 

abandonado pelas iniciativas de quaisquer dos poderes públicos ou privados, afastado do polo 

turístico do Iguape. A praia do Iguape tem determinada movimentação turística, no entanto é 

um centro polarizado distante do local onde as rendeiras comercializam seus produtos. O local 

onde as rendeiras estão se mostra carente de manutenção, indicado a presença de terrenos 

baldios, até mesmo com a proximidade de lixo, o que difere do restante do polo turístico mais 

frequentado. A estrutura deteriorada acompanha o cenário de abandono e ostracismo. 

 

O centro está sem teto. Nós estamos sem teto. Aí, o que acontece, a gente... quer dizer agora 

se a gente tiver um inverno3 bom, a gente vai sofrer é muito aqui. Só com essa chuvinha aqui 

hoje, eu cheguei aqui já tarra chei d’água, chei d’água. Tanto sofre aqui a gente embaixo, 

como lá em cima. A tendência lá é, é o que é esse... esse aqui, reajunte. Aqui devido Sol e a 

água, ela racha. E aqui tem esse forro que é gesso. Taí, ó, ó, ó! Onde tem essas manchas aí é 

porque já tá vazando. Aí, vai furar aí. Dá uma olhadinha lá [apontando para o terceiro 

pavimento]. Nós têm nossa mercadoria. Pra gente não perder, vai ter que todo o dia tirar e 

guardar (Bárbara 2016). 

Deixa tudo guardado e trancado (Raquel 2016). 

 

 
3 A quadra invernosa no Ceará refere-se ao período de chuvas. Provavelmente, leva o nome de inverno porque, 

em geral, as temperaturas ficam um pouco mais amenas do que o restante do ano. 
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O andar superior, onde deveria ser o mirante e o restaurante, está abandonado. O 

permissionário do estabelecimento esperou por quase dois anos para serem realizadas as obras 

do teto, como havia sido prometido no ato do contrato. O espaço do café tinha um balcão, 

uma pia e o piso, todavia não havia teto. O permissionário abandonou o espaço por não 

desejar esperar possíveis promessas. 

Houve ainda um segundo permissionário que não aguardou tanto tempo como o 

primeiro. Em menos de um mês, ele abandonou o espaço também por falta de estrutura. O 

forro superior é de gesso. Com a chuva, existem várias goteiras, o que obriga as rendeiras a 

recolher todo o seu material e guardá-lo em outro lugar. Fechaduras, dobradiças e a própria 

estrutura do prédio foram feitas de ferro e a maresia está corroendo essas partes do prédio. Em 

alguns boxes, as fechaduras estão tão comprometidas que as janelas não abrem mais ou até 

mesmo as portas de acesso ao box não podem ser afixadas. 

A estrutura do prédio foi construída sem proteção adequada à maresia. As figuras 18 e 

19 mostram que parte significativa das instalações está em estado avançado de corrosão, 

passados apenas dois anos da inaguaração, dada a data de observação do fato em 2016. O 

terceiro pavimento do Centro está danificado devido à incidência de chuvas. O prédio está em 

processo de deterioração gradativa com a falta de manutenção e o descaso por parte dos 

governantes. 

É, é... Não tá com dois anos, fez o prédio e entregou pra nós e a presidente disse que já foi lá 

e eles disseram que não tem nada pra cá, tem nada pra cá. Nós tamo aqui, se for pra gente 

depender só daqui, tem condição, não. Se a gente não tiver outra renda por fora (Bárbara 

2016). 

O Estado que fez isso aqui, mas em compensação, não deu nada de presente de bom pra nós 

como o retorno que ele dizia pra cá, né? Pra passar a trabalhar só com a renda, né? (Iracema 

2016) 

Aqui é um caso sério (Raquel 2016). 

 

O que se percebe é uma séria falta de manutenção preventiva do espaço. A expectativa 

gerada não chegou próxima à realidade, pois não houve efetivamente um planejamento de 

políticas que pudesse estabelecer uma lógica estrutural e organizacional para a manutenção de 

toda essa cultura, seja pelo ensino, pela produção, pela exploração turística ou em razão do 

apelo às vendas. Essa realidade que não promove incentivo e as perspectivas sobre a atividade 

artesanal da renda bilros afeta profundamente a cultura local, que se perde com a transmissão 
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dessa herança, tal como se refere Bezerra, Matos e Lopes (2014), ao descreverem os 

problemas que a falta de transmissão dessa arte causa na comunidade.  

O artesanato deve ser evidenciado a partir da importância dessa atividade nas 

comunidades que o produzem, além de ressaltar a importância de políticas que visem à 

revitalização e à perpetuação de um patrimônio cultural e social. O artesanato atende a outro 

fator relevante que é esquecido pelo Estado: o interesse da sociedade de consumo, 

compreendido pelo valor estético e até mesmo simbólico. Isso porque a produção de 

mercadorias é um processo relativo ao conhecimento e à sociedade, pois as mercadorias 

também são sinalizadas como artefatos culturais (Kopytoff 2008). 

As rendeiras mais idosas estão no Iguape: algumas com mais de setenta anos. O box 

não é propriedade delas, contudo é permitido o uso enquanto estiverem vivas. Ao contrário da 

Prainha, cuja situação relativa ao box é resolvida por meio de herança, no Iguape a concessão 

do box somente pode ser repassada para um artesão que comprove por meio de um teste ter 

habilidade suficiente para desenvolver as rendas de bilros e não pode ter outro vínculo senão 

o de artesão. Os filhos da rendeira têm prioridade para usufruto do espaço do box. Além disso, 

o novo permissionário deve manter compromisso junto à Associação.  

Como mencionado, algumas das rendeiras deixam seus boxes com as rendeiras 

aposentadas, pois precisam de outra atividade para complementar a renda. A regra que deveria 

ser para todas não tem sido uma norma para elas, pois sabem que o movimento é pouco e com 

a falta de incentivo para visitantes ao local, é necessário que compreendam essa situação de 

acúmulo de funções.  

Atualmente, as poucas vendas são realizadas porque os bugueiros4 levam os turistas 

até lá, porém eles dificilmente acessam o segundo andar e quando acessam vão direto para o 

box de algum familiar, o que remonta à declaração das rendeiras sobre a lotação no primeiro 

pavimento. 

 

Quer dizer, como a gente... A gente aplica o dinheiro da gente, não tá tendo retorno. Aqui 

para nós aqui em cima é mais difícil porque os turistas nem sobe, eles vêm. Quem muito 

aparece aqui são os bugueiros, sabe? Os bugueiros5 é que sempre traz os turistas pá cá. 

Armaria! Aqui, os bugueiros, mas, mas eles traz. Eles traz mais aqui para nós em cima é mais 

difícil. Eles chega lá embaixo, lá mesmo eles compra e lá eles vão embora. Uma raridade 

 

4  Condutor dos bugues, veículos motorizados utilizados para circular em terrenos como as dunas de areia 

(Priberam: 2017). 
5 Condutor dos bugues, veículos motorizados utilizados para circular em terrenos como as dunas de areia (Priberam: 2017).5  
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aqui subir alguém. Assim, mas é gente. Assim, é particular, né? Né Rosileuda? (Bárbara 

2016). 

Lá embaixo compra e vai embora. Tudo tem lá embaixo, né? Há muito tempo que aqui está 

desse jeito (Raquel 2016). 

É, né? É mais gente particular. Vamos dizes assim: um particular que está com seu carro, ele 

ainda sobe, mas lá em baixo, elas vende melhor do que nós aqui (Bárbara 2016). 

 

A lotação do primeiro pavimento apresenta uma diversidade de tipologias de 

artesanato, tais como argila, bonecas de concha, canetinhas com bonecas e flores, chaveiros, 

entre outros, o que dificulta ainda mais a comercialização no pavimento acima, pois não há 

nenhum chamativo maior, além das rendas de bilros. 

No que se refere propriamente ao tipo de renda elaborado no Iguape, as rendeiras 

dessa localidade produzem rendas com linhas fina e grossa e fazem renda de filé. Esse último 

tipo de renda foi inserido na comunidade a partir de cursos de capacitação juntamente com a 

inauguração do prédio, a fim de que as rendeiras pudessem diversificar mais seus produtos. 

Os produtos da comunidade do Iguape já foram alvo de projetos da iniciativa privada. 

Em 2015, a comunidade de rendeiras do Iguape fez parte do projeto “Renda-se por Fill Sete”, 

correspondente à empresa Fill Sete, que confecciona jeans do segmento feminino situado na 

capital do Estado. Durante oito meses, as 56 rendeiras produziram peças para a coleção dessa 

empresa. Não obstante, no ano seguinte a empresária não deu continuidade ao projeto. 

 

A Fill Sete, a gente já fez trabalho pra Fill Sete. Aí, a gente viveu de primeiro até que 

apareceu movimento, mas nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu encomenda nenhuma 

(Bárbara 2016). 

A Fill Sete até econmendou umas coisinha aqui. Um paninho ali e até um boné de renda, né? 

Com jeans, ela fez (Iracema 2016). 

 

Em uma matéria jornalística, a Fill Sete publica em seu site uma imagem que mostra a 

produção de rendeiras, sem fazer alusão de onde vem essa apliação de artesanato: “A 

genialidade que provém das mãos das rendeiras, decora de forma única os shortinhos da Fill 

Sete. E eles são únicos mesmo! As peças do projeto estão à venda somente sob encomenda e 

em edição limitadíssima. Reserve já o seu jeans luxo Fill Sete adornado por este preciosismo 

nacional!” (Fill Sete 2013). 

Conforme a matéria josnalística, a importância que se dá é ao relevo e à unicidade da 

peça, fator favorável à comercialização dos artigos. Em nenhum momento é feita uma menção 
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sobre a origem do produto e as relações que implicam na confecção dele. Quando essas 

relações são rapidamente ressaltadas, no que diz respeito ao “precisosismo”, ela aponta o luxo 

que representa, mas se esvasia diante de um anúncio que não aprofunda a representação 

identitária e cultural desses produtos, o que somente salienta sua comercialização. 

Projetos que envolvam designers e artesãos não são novidades, como o caso do 

estilista Walter Rodrigues que, em 2000, participou do projeto “Moda e Artesanato”. O 

estilista fez uma parceria com as rendeiras do Morro de Mariana, na Ilha Grande, situada no 

Estado brasileiro do Piauí. As peças desenvolvidas foram desfiladas em 2011 na São Paulo 

Fashion Week (Almeida 2013). Situações como essas devem trazer benefícios mútuos. 

 O que pode ocorrer é o designer ou o estilista, por meio de empresas, aproveitar a 

mão de obra das comunidades sem trazer nenhum tipo de incentivo ou projeto que envolva 

uma política pública continuada que, de fato, possibilite um retorno social e financeiro para os 

grupos de artesãos, dando-lhes visibilidade e protagonismo merecido. 

Silva (2011) percebe que as interferências que estão ocorrendo no processo de criação 

e produção de artesanato, a partir de ações denominadas de “programas de revitalização”, 

procuram compreender a ressignificação do trabalho cotidiano das artesãs. A autora observa 

que a implantação de políticas intervencionistas, tendo como critério os fluxos e as trocas de 

saberes entre artesãos e designers, podem ser benefícas se as políticas públicas de 

revitalização fizessem com que o artesanato fosse impulsionado, por vezes, a propiciar 

métodos e técnicas alheios à produção tradicional, como, por exemplo, a contratação de 

designers de moda para a elaboração dos desenhos.  

Entretanto, nem sempre isso acontece. A intervenção é necessária e profícua, como 

acontece em projetos como o Sociomoda ligado ao curso de Design – Moda da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Esse projeto implementa políticas de compreensão e participação de 

estudantes e artesãos, a fim de melhor perceber a profunda relação de trabalho existente entre 

o design e a artesania. 

O processo que ocorre na comunidade do Iguape, sem um retorno para as artesãs, 

envolve o que acontece na “indústria da Moda, que reproduz trabalhos de bordadeiras, 

mecanizando esse processo manual” (Lopes 2014:101). Dessa forma, o designer “é orientado 

por um patrão ou uma empresa, e sua liberdade de compor formas e cores pode estar 

condicionada às prioridades do estabelecimento em que trabalha” (Lopes 2014: 101). 

Contudo, Lopes (2014: 101) continua sua defesa e explica que: “à medida que o designer 

modifica sua relação com o tempo, tornando o ciclo de existência do objeto mais efêmero”, as 
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relações desenvolvildas por uma velocidade industrial devem ponderar as subjetividades 

existentes. 
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CAPÍTULO 5 – POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Patrimônios culturais personificam produtos de rara competência no processo de 

desenvolvimento local, especificamente, no instante da identificação de ofícios repassados 

geração a geração, e interligados à manufatura de itens exclusivos com a capacidade de 

oportunizar negócios sob a forma de arranjos produtivos locais. 

Arranjos Produtivos Locais – APLs são aglomerações de empresas e 

empreendimentos, localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização 

produtiva, algum tipo de governança e mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação 

e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: governo, associações 

empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa (Ministério da economia 2018).  

Conforme Vale (2007: 06), os agrupamentos de produtores onde ocorrem os processos 

de cooperação citados são “um espaço territorial onde atores produtivos distintos buscam a 

interação e a cooperação, visando reduzir seus respectivos custos de transação, no presente e 

no futuro, e gerando, a partir daí, uma dinâmica territorial própria”. 

Assim, a noção do conceito de APLs, também conhecido como Clusters, traduz a 

importância do trabalho coletivo sob a tutela de instituições distintas do processo de 

manufatura em questão, porém, providas do know how essencial a provocar o 

desenvolvimento dentro de parâmetros racionalizados, nos quais se destaca a otimização dos 

recursos envolvidos na organização da produção e comercialização.  

Deste modo, o progresso advindo do autodidatismo, demorado e, muitas vezes, 

destoante dos avanços verificados no mercado, ganham agilidade através da ingerência de 

órgãos com expertises específicas, aliados a escolas e universidades com o saber técnico e 

gerencial (Ministério da Economia 2018). 

As mais diversificadas instituições visualizadas na sociedade organizada têm seus 

regulamentos e normas de conduta, no entanto, estes somente apresentam como elementos 

lesgiladores de ordem interna.  

Daí, na observância da esfera pública, faz-se necessária a presença da mão do estado 

como ente superior, com poderes suficientes a ultrapassar limites organizacionais, tendo como 

argumento maior o prevalecer da noção do bem-estar coletivo e, não unicamente, destinados à 

parcela da população, seja esta constituída de pessoas físicas e/ou jurídicas. 

Nas práxis do mercado, o conceito de entidade privada se encontra inteiramente 

direcionado a empreendimentos a atuarem em certos segmentos econômicos com objetivos de 
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caráter individualizado ou até mesmo de âmbito social, porém, com benefícios claramente 

definidos para determinados stakeholders6. Assim, a finalidade da execução das ações de 

natureza primária, secundária e terciária é a geração de resultados positivos de caráter restrito. 

Por outro lado, a dimensão pública está voltada à garantia do funcionamento regular da 

sociedade como um todo, tendo como objetivos macros o bem-estar generalizado.  

Neste caso, a atuação do estado é imperativa, principalmente, quando faz exercer a 

soberania na defesa do que diz respeito às questões de natureza geral, principalmente, aquelas 

focadas no desenvolvimento socioeconômico.  

De acordo com Rua (2014), o termo “política”, no inglês, politics, faz referência às 

atividades políticas: o uso de procedimentos diversos que expressam relações de poder (ou 

seja, visam a influenciar o comportamento das pessoas) e se destinam a alcançar ou produzir 

uma solução pacífica de conflitos relacionados a decisões públicas.  

Já o termo policy é utilizado para referir-se à formulação de propostas, tomada de 

decisões e sua implementação por organizações públicas, tendo como foco temas que afetam 

a coletividade, mobilizando interesses e conflitos.  

Em outras palavras, policy significa a atividade do governo de desenvolver políticas 

públicas, a partir do processo da política.  

Conforme o exposto, a dimensão “pública” de uma política independe do tamanho do 

estrato populacional sobre o qual ela incide, mas, exclusivamente, na intensidade e 

abrangência de sua força imperativa no fito de atingir uma condição do bem coletivizado.   

Então, mesmo direcionada a setores específicos da economia, tem uma finalidade 

ampla, haja vista a observância da capacidade destes na geração de processos alavancadores 

do progresso visualizado de forma macro, isto é, arranjos produtivos, embora pertencentes a 

segmentos específicos de manufatura, contribuem, com seu trabalho para a formatação de um 

ambiente socioeconômico no qual se verifica a oferta de bens e serviços dos mais variados 

tipos, sejam estes ligados ou não à atividade empresarial a caracterizar o cluster.  

Deste modo, quaisquer ações do estado focadas na valorização do associativismo 

empreendedor se traduzem como benéfica a uma comunidade como um todo. 

 

 

 

 
6 Stakeholder: Do inglês stake (interesse, participação, risco) e  Holder significa aquele que possui. todos os parceiros de negócios ou partes 

interessadas (acionistas, investidores, proprietários, empregados, governo, etc.)  
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5.1 Políticas Públicas Aplicadas ao Artesanato e às Rendeiras 

 

No princípio do século XX, o Brasil passa a adotar um modelo econômico contrastante 

com a sociedade agrícola escravocrata vigente no período imperial, amparado nos resultados 

advindos da influência da revolução industrial. Com a produção em massa, decorrente do 

maquinário manipulado pela mão de obra imigrante, o país passa a dedicar especial atenção 

aos produtos padronizados em substituição àqueles provenientes do trabalho manual 

desenvolvido por artesãos. A capacidade limitada do trabalho manual, ao perder lugar de 

destaque diante dos itens industrializados, relegou a atividade artesanal a plano inferior, 

colocando-o muito mais como um elemento de folclore (folk- povo e lore- saber), palavra 

utilizada pela primeira vez por William Thoms, na revista The Atheneum, em 1846, a 

designar algo oriundo do saber popular. 

No Ceará, o artesanato tem como origem a herança cultural advinda dos portugueses, 

dos indígenas e dos afrodescendentes. Dos afrodescendentes, herdou-se a habilidade de 

trabalhar com a cerâmica cozida na produção de peças rústicas, resistentes e funcionais; do 

povo indígena, os trabalhos realizados no barro, corda e palha; e dos portugueses, herdaram-

se as rendas e o labirinto, adaptados ao estilo da população, que até hoje decoram ambientes e 

encantam turistas do mundo inteiro (Pereira 1979). 

  Essa herança desencadeou uma diversidade de materiais e tipologias previstas no 

artesanato cearense, tais como a areia colorida, a argila, os fios e os tecidos, a madeira, a fibra 

vegetal, o couro e o papel. Essa diversidade chamou a atenção dos governantes que, 

preocupados com os excedentes da mão de obra advindos do setor industrial, resolveram, em 

1950, dar maior importância ao artesanato, ao implantar programas com o apoio do Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB) e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE). Visando utilizar o trabalho artesanal como uma estratégia à criação e à 

manutenção de ofertas de ocupações com geração de renda, através de investimentos e 

qualificação de pessoas, transformando-os em artesãos, bem como na visão do artesanato 

como atividade ligada à cultura regionalizada, com extraordinária valia à defesa das tradições 

(Pereira 1979). 

Em 1957, de acordo com Drummond (2006), foi efetivada a primeira ação focada na 

valorização do artesanato com o surgimento do Instituto de Pesquisa e Treinamento do 

Artesanato (IPTA), na Bahia. Em uma região caracterizada por uma elevada população de 

baixa qualificação com reduzido poder aquisitivo, o nordeste brasileiro, possui expressiva 
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densidade de mão de obra desqualificada, neste caso, quaisquer medidas fincadas na 

valorização do artesanato, traz, em si, um forte apelo ao desenvolvimento econômico e social. 

Assim, a mensagem explicitada na preocupação com os menos favorecidos foi utilizada como 

justificativa à criação do Banco do Nordeste em 1951. 

 

Não se pode desprezar, numa região subdesenvolvida, com população abundante e com 

longa tradição de indústrias locais e domésticas, o amparo financeiro aos pequenos 

produtores a elas ligados. A organização desse esparso recurso econômico tem importância 

não desprezível para ampliar as oportunidades de emprego, sobretudo de mulheres, de que é 

legendária a indústria das rendas do Nordeste, mas também dos homens nas épocas de 

paradeiro e crise e no tempo de lazer, propiciando assim um meio, frequentemente 

despercebido das estatísticas, de elevação dos níveis de vida. (Lima e Azevedo 1982 apud 

Drummond 2006: 68) 

 

Uma das primeiras ações do Banco do Nordeste ligadas ao artesanato foi verificada 

na pesquisa Aspectos Econômicos do Artesanato Nordestino, voltada ao estudo dos impactos 

da atividade artesã na economia regional.  Em 1959, por intermédio da lei 3.692, foi criada a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, sediada em Recife-PE, cujas áreas de 

atuação se encontram definidas no art. 20, apresentado a seguir: 

 

Art 2º A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste tem por finalidades: 

        a) estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento do Nordeste; 

        b) supervisionar, coordenar e controlar a elaboração e execução de projetos a cargo de órgãos 

federais na região e que se relacionem especificamente com o seu desenvolvimento; 

        c) executar, diretamente ou mediante convênio, acôrdo ou contrato, os projetos relativos ao 

desenvolvimento do Nordeste que lhe forem atribuídos, nos têrmos da legislação em vigor; 

        d)coordenar programas de assistência técnica, nacional ou estrangeira, ao Nordeste. 

(Presidência da República 1959). 

 

A pesquisa efetivada pelo Banco do Nordeste, citada anteriormente, serviu de 

subsídio à elaboração do I Plano Diretor da SUDENE, em 1960, ao apresentar como propósito 

o reconhecimento da necessidade de se instituir assistência técnica e financeira aos arranjos 

produtivos artesanais. No conteúdo do projeto, constam ações focadas na disseminação de 

metodologias atreladas à melhoria dos padrões artísticos, capacitação profissional de 

aprendizes, orientações sobre otimização de recursos e processos, preparação para abordagem 
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ao mercado, linhas de crédito e financiamento e técnicas de precificação, tudo sintonizado 

com a práxis de mercado. 

Como resultado do I Plano Diretor, foi proposta a criação de um empreendimento de 

economia mista, ARTENE – Artesanato do Nordeste SA, com recursos próprios, no objetivo 

de propiciar apoio às atividades artesanais, em especial, àquelas desenvolvidas regionalmente.  

Dentre os objetivos da ARTENE, citam-se o estímulo à criação de cooperativas 

artesanais, através da promoção de vendas dos itens manufaturados por tais intuições, 

efetivação de pesquisas em âmbito nacional e internacional, realização de exposições e 

mostras de produtos artesanais, oferta de assistência técnica e gerencial, treinamentos, além da 

criação e manutenção de agências e filiais no território nacional e no estrangeiro. (Lima e 

Azevedo 1982 apud Drummond 2006: 69) 

A ARTENE, com profícua atuação, foi substituída, em 1977, pelo Programa 

Nacional de Desenvolvimento do Artesanato – PNDA, institucionalizado pelo decreto 

80.098/77, no governo Geisel (1974-1979), com a finalidade de:  

 

Art. 2º Constituem objetivos do Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesanato: 

I - Promover, estimular, desenvolver, orientar e coordenar a atividade artesanal a nível 

nacional; 

II - Propiciar ao artesão condições de desenvolvimento e auto sustentação através da atividade 

artesanal; 

III - Orientar a formação de mão-de-obra artesanal; 

IV - Estimular e/ou promover a criação e organização de sistemas de produção e 

comercialização do artesanato; 

V - Incentivar as preservação do artesanato em suas formas da expressão da cultura popular; 

VI - Estudar e propor formas que definam a situação jurídica do artesão; 

VII - Propor a criação de mecanismos fiscais e financeiros de incentivo à produção artesanal; 

VIII - Promover estudos e pesquisas visando à manutenção de informações atualizadas para o 

setor (Presidência da República, 1977). 

 

O artigo 50 do referido decreto institui a Comissão Consultiva do Artesanato com a 

responsabilidade de gerir os recursos, definir programas de ação e prioridades das áreas a 

serem atingidas. 

Segundo Costa Pereira (1979: 118), “até o final do ano de 1978, 16 Estados já tinham 

aderido ao PNDA através de convênios, elaborados com o Ministério do Trabalho, além de 
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outras ações integradas com os diversos órgãos que compõem a Comissão Consultiva do 

Programa.” 

 

5.2 Políticas Públicas Ligadas ao Artesanato no Ceará 

 

Na década de 70, as tratativas relacionadas ao incentivo às atividades artesanais no 

Ceará eram levadas a efeito pelo Departamento de Artesanato e Turismo da Secretaria de 

Indústria e Comércio.  

Em 1971 é criada no Ceará a Feira dos Municípios com a proposta divulgar o 

potencial, inclusive o artesanato, de cada região do estado. Foi criado também o Programa 

Integrado do Desenvolvimento Artesanal (Pidart), sendo ampliada a sua abrangência, visto 

que surge apoiado pela Secretaria de Planejamento do Estado, pelo Ministério do Trabalho, 

pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e pela Sudene. 

Em 1973, o governador Cesar Cals cria a Empresa Cearense de Turismo 

(EMCETUR), a qual, em 1975, lança o Primeiro Plano Piloto do Artesanato Cearense. No 

mesmo período, surge a Feira de Artesanato Nordestino (EXANOR), evento de significativo 

impacto na cultura a envolver folclore e artesanato. Essa feira essa foi realizada por três anos 

consecutivos em Fortaleza, de 1974 a 1976: 

 

A indústria artesanal cearense mereceu especial atenção da Secretaria de Indústria e 

Comércio pelo duplo aspecto da atividade: o artesanato como indústria, propriamente, e 

como veículo de atração turística. Em vista de sua potencialidade, a Secretaria de Indústria 

e Comércio resolveu propor via projeto a Primeira Exposição do Artesanato Nordestino, no 

intuito de desenvolver e estimular a atividade artesanal da Região, através da difusão, 

propagação e divulgação dos artigos artesanais. (Cunha 2002:  23). 

 

Em 1979, no governo Távora (1979-1982), é criada a Fundação dos Serviços Sociais 

do Estado do Ceará - FUNSESCE. Sob a liderança da primeira-dama, Luíza Távora, o órgão 

tem sob sua responsabilidade o gerenciamento de recursos voltados ao desenvolvimento e ao 

incentivo das atividades artesanais. Outro órgão criado na mesma administração foi o Centro 

de Desenvolvimento do Artesanato (Cedart). Essa iniciativa visava à comercialização dos 

produtos cearenses nos mercados interno e externo, em conformidade com as diretrizes 

existentes no Plano Nacional de Desenvolvimento do Artesanato (PNDA). 
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Conforme Drummond (2006), ainda em 1979, através de recursos provenientes do 

Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesanato (PNDA), o governador Virgílio 

Távora, no projeto conhecido como Plano de Metas de Governo - PLAMEG II, sob a tutela da  

FUNSESCE, fundou o Centro Artesanal da Prainha, com o objetivo de fortalecer o artesanato, 

provocar elevação dos ganhos das rendeiras de bilros pela eliminação da pessoa do 

intermediário nas operações de venda e o consequente alargamento do potencial de 

comercialização.  

O Centro de Artesanato - CEART é mais uma obra do governo Távora. Originada em 

1979 e somente inaugurada em 1981, transforma-se em uma entidade a operacionalizar os 

incentivos governamentais direcionados à prática artesanal da renda de bilros, de modo a 

visualizar tal atividade, não somente como geradora de renda, mas também como fator de 

acentuada atratividade turística, tendo a sua sede construída na área nobre da cidade de 

Fortaleza, no sentido de difundir e comercializar os produtos artesanais de forma centralizada, 

na busca, sobretudo, de atender ao mercado turístico de classes sociais mais abastadas. 

No período, foram efetuadas ações relativas à outorga de ajuda de custo para 

aquisição de matéria-prima, qualificação, participação em feiras de negócios intra e 

interestaduais, proporcionando às rendeiras transportes e hospedagem para as mais diversas 

localidades do país onde houvessem eventos comerciais, de maneira a influir positivamente 

nas vendas do segmento.   

Em 1985, no governo Gonzaga Mota (1983-1987), foi criado o Centro das Rendeiras 

Mirian Porto Mota, no Iguape, tendo como finalidade básica a qualificação e 

aperfeiçoamento, incentivos à produção e a comercialização da renda de bilros. Em paralelo, 

foi estabelecida a Associação das Rendeiras do Iguape, seguindo os parâmetros instituídos 

pelo empreendimento similar na comunidade da Prainha.  

Para tanto, foram efetivados programas para liberação de crédito para ajuda de custo, 

focados na participação em missões e feiras nacionais e internacionais, além da 

disponibilização de linhas e demais insumos, treinamentos, etc. (Estado do Ceará 2014). 

Para a participação como permissionária dos boxes e usufruto dos benefícios, foi 

exigida das rendeiras a filiação à associação citada, com o propósito de valorizar o trabalho 

coletivo e impor uma dimensão formalizada de instituição, condições essenciais à elevação da 

consciência profissional e redução da visão do artesanato como complemento de renda, 

efetivado de modo amador.  
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No governo Cid Gomes (2007-2015), ocorre a demolição do Centro de Rendeiras do 

Iguape e Prainha, tendo como motivo a insegurança ocasionada por anos de abandono e falta 

de manutenção. Seis anos após a demolição do centro do Iguape, no Governo de Cid Gomes, 

em 2014, surge, em seu lugar, um novo centro que manteve o nome original, isto é, Centro 

das Rendeiras Miriam Porto Mota, com projeto elaborado pela Coordenadoria do Artesanato e 

Economia Solidária (vinculada à STDS). O propósito é ser o maior polo de produção 

artesanal de renda de bilros do Ceará, com área construída total de 1.173 m² (Estado do Ceará 

2014).  

Durante a inauguração do prédio, havia uma preocupação por parte das rendeiras em 

atrair turistas para o local.  No mesmo período, foi instituída uma parceria do governo 

estadual com as principais agências de turismo de Fortaleza. Os turistas que visitavam 

Fortaleza eram levados até a comunidade por ônibus subsidiado pelo governo com o apoio de 

hotéis e guias turísticos. Ainda havia a possibilidade de ônibus advindos de outras regiões que 

pudessem reorganizar sua rota e fazer uma parada estratégica no local para realizar compras 

no Centro. Parte dessa rota era uma convergência com as viagens que vinham da BR–116. 

(Drummond 2006).  

Além disso, eram realizados vários eventos em Aquiraz, no intuito de movimentar o 

município e valorizar as rendeiras, o que assegurava às artesãs visitas constantes dos turistas. 

Entretanto, não houve manutenção dessa parceria, pois o governo do Estado deixou de 

fornecer a verba para o transporte dos turistas junto às agências de turismo. 

O Centro da Prainha, após dez anos de espera, foi inaugurado em 2017, no Governo de 

Camilo Santana em seu primeiro mandato, e conservou o nome de Centro das Rendeiras 

Luíza Távora, por solicitação das rendeiras, como forma de agradecimento e reconhecimento 

à Dona Luíza Távora.  

O complexo conta com 1.000 m², e tem o próposito de ser o mais moderno centro de 

produção artesanal do estado. Como as rendeiras do Iguape, a preocupação por parte das 

rendeiras em atrair turistas é enorme, visto que hoje não há mais parcerias ativas, o que 

dificulta o acesso do turista aos centros de Aquiraz. 

 

5.3 Políticas Públicas de Caráter Misto 

 

A política pública de economia solidária no governo federal começou a ser 

implementada em 2003 com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), 
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como órgão componente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O principal objetivo é 

analisar se a economia solidária foi adotada como diretriz estratégica para as ações de geração 

de trabalho e renda do governo federal. Parte-se da premissa de que a temática da economia 

solidária, embora tenha se institucionalizado politicamente no governo federal brasileiro 

desde 2003, permanece como uma estratégia marginal em termos de foco de intervenção 

governamental para a temática da geração de trabalho e renda no país, voltada fortemente para 

a via do mercado de trabalhado assalariado (Presidência da República 2006). 

O decreto 5.811/2006, em seu artigo primeiro e segundo, define o significado e papel 

do Conselho Nacional de Economia Solidária, ou seja: 

 

Art. 1o  O Conselho Nacional de Economia Solidária - CNES, criado pelo inciso XIII do art. 

30 da Lei no 10.683, de 28 de maio de 2003, é órgão colegiado integrante da estrutura do 

Ministério do Trabalho e Emprego, de natureza consultiva e propositiva, que tem por 

finalidade realizar a interlocução e buscar consensos em torno de políticas e ações de 

fortalecimento da economia solidária. 

 

Art. 2o Ao CNES compete: 

I - estimular a participação da sociedade civil e do Governo no âmbito da política de economia 

solidária; 

II - propor diretrizes e prioridades para a política de economia solidária; 

III - propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação, com vistas ao fortalecimento da 

economia solidária; 

IV - avaliar o cumprimento dos programas da Secretaria Nacional de Economia Solidária do 

Ministério do Trabalho e Emprego e sugerir medidas para aperfeiçoar o seu desempenho; 

V - examinar propostas de políticas públicas que lhe forem submetidas pela Secretaria 

Nacional de Economia Solidária; 

VI - coordenar as atividades relacionadas com a economia solidária desenvolvidas pelas 

entidades nele representadas com as da Secretaria Nacional de Economia Solidária; 

VII - estimular a formação de novas parcerias entre as entidades nele representadas e a 

Secretaria Nacional de Economia Solidária; 

VIII - colaborar com os demais conselhos envolvidos com as políticas públicas de 

desenvolvimento, combate ao desemprego e à pobreza; e 

IX - aprovar o seu regimento interno. (Presidencia da república 2006) 

 

Em 2009, ocorre em São Paulo a 1 ª  Mostra Conexão Solidária, focada na 

disseminação da produção e comercialização de produtos das áreas de reciclagem, têxtil, 

artesanato e indústria. Nesta, a estilista Suzy Okamoto, em conjunto com Mar del Castro, 

marca cearense de moda praia criada pelos estilistas André Castro e Raphaella Castro, 

especialistas em moda sustentável, realizou um desfile com peças executadas por cooperativas 

selecionadas no Ceará. No evento, foram utilizados itens com as técnicas de crochê, macramê, 

bordado richelieu, renda de bilros e labirinto, mobilizando 15 cooperativas e cerca de 150 

artesãos (Mota 2016). 
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Em sua atuação, a Mar del Castro se destaca pela formação de parcerias com ONGs e 

associações de artesãos cearenses através da intervenção do design. A empresa foi descoberta 

como resultado do Concurso de Novos Talentos do Dragão Fashion Brasil, em 2001, e desde 

então tem participado de várias edições. Valorizam a cultura cearense em suas coleções 

através do crochê, produzido em Nova Russas; o Richelieu, em Maranguape, e a renda de 

bilros, na Prainha e no Iguape. (Mota 2016). Em 2010, aconteceu o primeiro desfile da 

Conexão Solidária no Dragão Fashion, com curadoria de André e Rafaela, da grife Mar del 

Castro. Neste, foi apresentada a coleção feita em parceria com o projeto Conexão Solidária, 

iniciativa da Agência de Desenvolvimento Solidário – ADS, com o objetivo de provocar a 

conexão entre ofertantes e demandantes via rede de comercialização solidária (O povo 2017). 

 

Imagem 9: Peças diferenciadas em Jeans com renda de bilros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jeane Monteiro (2018) 

 

O Dragão Fashion Brasil – ou DFB – é realizado em Fortaleza, Ceará, há 21 anos. 

Além de desfiles, o evento valoriza a cultura local, ao unir moda, arte, música, gastronomia e 

formação por contar com exposições, palestras, workshops, festas, lançamentos de livros, 

oficinas, contando com lounges solidários, nos quais estilistas de moda autoral apresentam 

seus produtos. Atualmente, é considerado o maior encontro de moda autoral da América 

Latina. Conta, entre os patrocinadores, com o Governo do Estado do Ceará (Secretaria de 

Turismo do Estado do Ceará, Secretaria de Cultura do Estado do Ceará), Serviço Brasileiro de 
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Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial do Ceará (Senac/CE) (O povo 2017). 

Desde 2010, sempre no mês de agosto, é realizado o Encontro SESC Povos do Mar, 

na Praia de Iparana (Caucaia), iniciativa que tem como foco o fortalecimento da manufatura 

da renda de bilros no Ceará a envolver artesãs de Canaã e Mundaú (Trairi), Praia da Baleia 

(Itapipoca), Prainha e Iguape (Aquiraz), dentre outras localidades. Com quatro dias de 

duração, conta com uma programação que abrange exposições, troca de experiências, 

oficinas, complementadas por reuniões com as comunidades (Pionner e Cabral 2016). 

De acordo com as autoras, em 2015, o governo do Estado do Ceará lança a 

Certificação da Autenticidade dos Produtos Artesanais e de Reconhecimento das Obras de 

Arte Popular Cearense, que passa a ser conhecido como Selo CEART, alicerçado no 

propósito de valorizar e despertar a confiança da qualidade do trabalho do artesão, além de 

proporcionar a devida proteção do artesanato diante da falsificação e da concorrência de itens 

similares produzidos de modo industrializado. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-Ceará), por 

meio de ações como feiras e rodadas de negócio, atua como agente de fomento à 

comercialização por meio da disponibilização de espaço para exposição e negociação, de 

forma a possibilitar o contato direto dos artesãos com possíveis compradores, sejam estas 

pessoas físicas ou jurídicas. Em complemento, são ofertadas oportunidades de capacitação, 

gestão e consultoria em design de produto, além da integração da renda de bilros com o 

segmento da moda, design e arquitetura (Sebrae 2018). 

O Projeto Brasil Original, também uma ação desenvolvida pelo Sebrae (2018), dá 

apoio à produção e à conexão desta com o mercado, ao iniciar nas práticas de manufatura e 

culminar com técnicas de gestão repassadas a arranjos produtivos locais – APLs.  O 

desenvolvimento de novas coleções busca base em atributos captados no cotidiano do 

mercado, juntamente com tendências de design e moda. Iconografias, imagens, conceitos, 

histórias e tradições são relevantes componentes nessas coleções. 

O processo finaliza com a disponibilização de lojas-conceito de artesanato, 

showrooms em caráter temporário, experiência já levada a efeito em diversas regiões do 

Brasil, com significativos resultados a comprovarem que a racional demonstração dos 

produtos, em ambientes de design planejado, posicionados em espaços comerciais de grande 

fluxo de pessoas, sem dúvida, traz visibilidade, coadjuvando no despertar do desejo de 

consumo e influindo na decisão de compra.  Na Prainha, foi criada uma coleção denominada 
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Reencontro (um colar, uma bolsa, um caminho de mesa e um sousplat). No Iguape, a coleção 

foi denominada Olhar Outra Vez (um lustre, um porta-trecos e uma cadeira com local para 

colocar objetos). Tais itens fizeram parte da programação da Casa Cor Ceará 2017 (Sebrae 

2018). 

De igual modo, em 2017, a Central de Artesanato do Ceará (Ceart), em sua loja 

matriz, na Praça Luíza Távora, em Fortaleza, e no novo Centro das Rendeiras da Prainha 

comercializam produtos de renda de bilros provenientes de capacitação realizada pelo 

Governo do Estado do Ceará no intuito de diversificar o trabalho das rendeiras da Prainha. A 

coleção Laços do Mar, desenvolvida pelo estilista e designer Ivanildo Nunes e as rendeiras da 

Prainha, em parceria com a Ceart, homenageia o litoral cearense, ao englobar produtos de 

renda de bilros, como jogo americano, guardanapo, sousplat, caminho de mesa e almofadas 

(Estado do Ceará 2017). 

 

Imagem 1: Coleção Laços do Mar 

 

Fonte: Estado do Ceará (2017) 

 

Fruto de uma parceria do Comitê de Artesanato do Grupo MDB – Mulheres do 

Brasil e a Secretaria de Turismo de Aquiraz, foi lançado, em 2018, o projeto  social criado por 

Renata Jereissati e que tem a curadoria de Ethel Whitehurst atual líder do MDB, intitulado 

“Artesanias do Ceará”, um espaço que funcionará por tempo indeterminado, no qual a 

Associação das Rendeiras do Iguape e da Prainha expõem seus trabalhos em um espaço no 

Shopping Iguatemi –CE (Governo do Aquiraz 2018). 
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CAPÍTULO 6 – AS ENTREVISTAS 

 

Em setembro de 2016, a pesquisadora chegou à localidade da Prainha. Foi informada 

em uma padaria de que havia divisão entre as rendeiras e que parte delas se situava na Barraca 

O Leôncio e outra no Hotel Solar. Como foi informada de que a sede provisória do centro e a 

diretoria do sindicato estavam na Barraca O Leôncio, preferiu iniciar a investida por lá. 

Inicialmente, procurou mostrar interesse pelas peças que as rendeiras comercializavam e 

ocasionalmente a entrevistada Olenir foi quem a atendeu e, ao ouvir a empreitada de 

investigação, dispôs-se a contar a história da associação. Naquele momento, Olenir ofereceu 

uma conversa informal em que se acertaram os detalhes para uma entrevista que seria na 

semana seguinte.  

Olenir foi um contato relevante porque ela mediou a aproximação com outras 

rendeiras, sobretudo, para a aplicação de questionários tanto na barraca como no hotel. Na 

tentativa de ganhar mais aproximação, sempre levava algum lanche, o que atraía mais 

rendeiras para conversar. Essa aproximação com o lanche, inclusive, foi somada a um 

momento em que parte das rendeiras ensinou a pesquisadora a fazer renda de bilros. Nesse 

convívio de aprendizado, surgiam conversas informais que agregavam novas informações. 

Isso mostrou que a necessidade de se envolver com as rendeiras facilitaria obter as 

informações necessárias para a investigação. Devido a essa conclusão, foram realizadas várias 

visitas em ambos os locais. 

No inicio de outubro de 2016, foi à comunidade do Iguape, praticamente um mês  

depois de ter mantido contato com as rendeiras da Prainha, após obter um contato, a quem 

deveria procurar, o que facilitou a aproximação com as rendeiras do Iguape e, assim, elas se 

sentiram um pouco mais à vontade para conversar, já que mantinham contato com outras 

colegas da Prainha.  

A pesquisadora utilizou a mesma tática no Iguape, ao adquirir algumas peças das 

rendeiras para manter o contato inicial, e procurou estabeler uma oportunidade para aplicar o 

questionário e realizar entrevistas. Diferentemente do que aconteceu na Prainha, onde o 

contato inicial foi mais rápido e fácil, no Iguape, a aproximação foi mais lenta. Percebeu-se 

que as rendeiras não estavam tão abertas a falar. Dessa maneira, a pesquisadora empenhou 

mais tempo na localidade e, de fato, conseguiu mais abertura quando mostrou maior interesse 

em efetivar encomendas e realizar compras.  
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Nessa tentativa de aproximação, conversou com mais uma rendeira que se dispôs a 

auxiliar a encontrar as rendeiras, para que pudessem ser entrevistadas. Devido à ausência das 

rendeiras no Centro, algumas entrevistas foram realizadas nas residências das mesmas nos 

momentos de folga do trabalho, geralmente aos domingos.  

Ela mesma indicou alguém que tinha mais experiência na associação, entretanto não 

estava presente no Centro. Essa rendeira apresentou, inclusive, toda a estrutura do local e 

parte dos artesãos que estavam lá. Uma semana depois, voltaria e conversaria com três 

rendeiras do segundo andar do Centro. Nesse local, foi mais complicado aplicar os 

questionários para as rendeiras porque parte delas não era alfabeitzada.  

Dessa forma, foi necessária a intermediação de uma rendeira, para auxiliar no 

preenchimento dos questionários. Isso também ocorreu com algumas rendeiras da Prainha, no 

Hotel Solar. Entretanto, foi observado que a taxa de analfabetismo era maior na comunidade 

do Iguape. Quando chegou a semana seguinte, duas das rendeiras já estavam lá à espera.  

Mais uma aguardava em casa (pois morava próximo) e solicitou às outras que, quando 

a pessoa chegasse, a chamasse para iniciar a conversa. Descobriu-se posteriormente ser a 

rendeira mais antiga do grupo. Elas eram ligadas à associação das rendeiras, por esse motivo 

puderam dar maiores informações acerca do Centro e das associadas em geral. O diálogo foi 

motivador. 

No que se refere à identidade das cinco (5) rendeiras que colaboraram com as 

entrevistas semiestruturadas, Olenir e Cleide serão as únicas que vão ter as identidades 

reveladas, por se tratar de autoridades da associação, portanto são pessoas públicas. As outras 

três tiveram a identidade preservada e o nome alterado para Bárbara, Iracema e Raquel. 

 

6.1 Resultado  

 

Com a aplicação do questionário, inicialmente analisou-se o perfil socioeconômico 

das rendeiras dos centros de Iguape e Prainha. Assim, o primeiro quesito foi a faixa etária, 

com as respostas tabuladas e apresentadas no gráfico 1. 
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De acordo com os dados apresentados no gráfico 1, em Iguape, a idade das rendeiras 

é bem diversificada, visto que 11% (n=02) das abordadas se situam no intervalo entre 21 e 30 

anos, 28% (n=05) entre 31 e 40 anos, outros 22% (n=04) têm entre 41 e 50 anos e 39% (n=07) 

mais de 50 anos. Já na Prainha, as rendeiras, na sua maioria, 81% (n=17) têm mais de 50 

anos, 14% (n=03) estão na faixa etária de 41 a 50 anos e 5% (n=01) no intervalo entre 31 e 40 

anos.  

Durante a aplicação do questionário houve conversas informais para elucidação de 

dúvidas e observou-se que a maioria das rendeiras de Iguape passa dos sessenta anos de idade, 

as quais são responsáveis por três ou até quatro boxes.  

A condição exposta deixa evidente a problemática presente na baixa atratividade do 

ofício de rendeiras em ambos os locais pela inexistência de jovens candidatas a artesãs, fato 

exacerbado pela falta de uma escola para a formação de mão de obra. 
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O gráfico 2 mostra que entre as rendeiras de Iguape, a maioria, 56% (n=10), não 

concluiu o Ensino Médio e entre as rendeiras da Prainha, 62% (n=12) não concluíram o 

Ensino Fundamental. Durante as entrevistas, em conversas informais, constatou-se que tal 

situação advém do desconhecimento, por parte dos pais, da importância da educação para a 

construção de um futuro promissor. 

 Na verdade, muitos pais não valorizavam e nem ajudavam no desenvolvimento 

escolar, tendo muitas delas iniciado a vida profissional em tenra idade para auxiliar na 

complementação da renda familiar, o que resultou no baixo nível de escolaridade encontrado.  

Neste caso, as próprias entrevistadas já não desejam visualizar seus filhos em condições 

semelhantes, fazendo esforço para lhes proporcionar o acesso ao ensino formal, básico e de 

nível técnico, suficiente para enveredarem por carreiras mais promissoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que as quantidades de membros das famílias das rendeiras de Iguape e 

Prainha são bem semelhantes, ou seja, 61% (n=11) das participantes de Iguape e 62% (n=13) 

das rendeiras de Prainha afirmaram que a família é composta por 3 a 5 pessoas. Normalmente, 

a família é composta pelo esposo, filhos, noras, genros e netos que moram juntos na mesma 

casa, e algumas delas são provedoras do lar. 

Em comparação com os padrões familiares da atualidade decorrentes da queda das 

taxas de natalidade em países em desenvolvimento, observa-se que o tamanho da família em 

regiões, como no caso do semiárido nordestino, de predominância de uma população de baixa 

renda e reduzidas oportunidades de trabalho, tem se comportado em um número elevado, haja 

vista o conceito de quanto o maior o número de braços, maiores também serão as perspectivas 

de melhorias na qualidade de vida e na renda familiar. Assim, quantos mais filhos nas casas 

das rendeiras, estas se sentem mais seguras em relação ao futuro e à própria subsistência. 
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Gráfico 4 – Estado Civil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                         

 

 

 

 

                                                           Fonte: Autoria própria (2017). 

 

De acordo com os dados apresentados no gráfico 4, a maioria das rendeiras de Iguape 

e Prainha, respectivamente, 55% (n=10) e 43% (n=9), afirmaram que são casadas. 

A condição denunciada nas respostas deixa explícita a relevância da constituição de 

uma família como meio a propiciar a prática do ofício de rendeira, justificado pela 

incapacidade em se auferir ganhos suficientes a autossustentação no mister. Em adição ao 

exposto, também foi constatado que, por se tratar de uma atividade a exigir habilidade 

manipulativa e acuidade visual, no caso da ocorrência de problemas de saúde, faz-se 

necessário haver um mecanismo capaz de garantir a continuidade dos rendimentos familiares. 

A baixa frequência de artesãs solteiras se dá pela vulnerabilidade proveniente da dificuldade 

de autossuficiência. 

Gráfico 5 – Renda familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

No que se refere à renda familiar, das rendeiras do Iguape, 17% (n=03) se encontram 

na faixa de até ½ salário mínimo, 50% (n=9) afirmaram que a renda fica entre ½ salário 
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mínimo a 01 salário mínimo e 33% (n=06) no intervalo de 01 a 02 salários mínimos. Na 

Prainha, 52% (n=11) afirmaram possuir renda de até ½ salário mínimo, 33% (n=07) 

demonstraram rendimentos de ½ salário mínimo a 01 salário mínimo e 14% (n = 03) entre 01 

salário mínimo a 02 salários mínimos. É importante salientar que no rendimento apresentado 

pelas rendeiras do Iguape, as mais idosas, com mais de sessenta anos de idade, contingente de 

maior expressão, alcançaram aposentadoria pelo Fundo de Assistência e Previdência do 

Trabalhador Rural - Funrural, condição a justificar uma melhor situação financeira em relação 

às demais. Na Prainha vigora uma circunstância diferenciada, haja vista que no regulamento 

para a admissão como permissionária de box no Centro de Artesanato Luiza Távora, há a 

proibição de a artesã possuir quaisquer formas pecuniárias de benefícios alheias ao ofício em 

questão. Por isso, uma expressiva parcela (52%) tem rendimentos de até ½ salário mínimo. 

Com base nas informações obtidas nessa primeira etapa da pesquisa de campo, pode-

se observar o seguinte perfil das rendeiras:  

Iguape: dentre as rendeiras, 39% têm mais de 50 anos de idade, 56% não concluíram 

o Ensino Médio, a família de 59% é composta por 3 a 5 pessoas, 53% são casadas e a renda 

familiar de 50% é de ½ salário mínimo a 1 salário mínimo. Isto ocorre devido à aposentadoria 

que recebem. 

Prainha: observou-se que, dentre as participantes, 81% têm mais de 50 anos de idade, 

60% não concluíram o Ensino Fundamental, a família de 62% é composta por 3 a 5 pessoas, 

43% são casadas e a renda familiar de 53% é de ½ salário mínimo. 

A segunda etapa da pesquisa busca analisar a influência da renda na vida das 

rendeiras, a visão destas sobre o seu trabalho e das ações do governo. Diante dessa premissa, 

perguntou-se inicialmente que atividades desenvolvem, com as respostas apresentadas na 

tabela 1. No quadro a esquerda se refere as respostas das rendeiras do iguape e as respostas 

das rendeiras da prainha estão registradas a direita na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Atividades desenvolvidas pelas entrevistadas. 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Mãe, dona de casa, esposa, 

rendeira 
10 56% 

Mãe, dona de casa, esposa, 

rendeira 
11 52% 

Dona de casa, rendeira 6 33% Dona de casa, rendeira 4 19% 

Apenas rendeira 2 11% Apenas rendeira 6 29% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Observa-se com as respostas obtidas que as atividades desenvolvidas são bem 

semelhantes, sendo a maioria, de Iguape e Prainha, mãe, dona de casa, esposa e rendeira. É 

importante destacar que muitas dessas mulheres trabalham para prover o principal sustento de 

suas famílias.  

 
Em 2010, 37,3% das 50,0 milhões de famílias (únicas e conviventes principais) que 

residiam em domicílios particulares, tinham a mulher como responsável e a contribuição 

delas no rendimento familiar era de 40,9% em média. Dos 57,3 milhões de domicílios 

particulares permanentes em 2010, 38,7% tinham mulheres como responsáveis (IBGE 

2012). 

 

Diante do demonstrado, a divisão de tarefas profissionais e sociais, intensificada pela 

necessidade de dedicar longos períodos de tempo produtivo às questões domésticas, produz 

uma drástica redução da capacidade produtiva, o que influi negativamente no processo 

manufatureiro. Afinal, esposa, mãe, dona de casa e rendeira são atividades que demandam 

dedicação e comprometimento.  

A manufatura de rendas de bilros exige acentuada concentração, controle e 

habilidade manual. Neste caso, o acúmulo de responsabilidades, sem dúvida, gera 

descontinuidade do trabalho pela necessidade de se solucionar vários problemas de natureza 

distinta, ao mesmo tempo em que propicia o surgimento de erros e/ou perturbação no 

processo criativo, de modo a gerar retrabalho ou baixa qualidade nas peças produzidas. 

 
Tabela 2 – Quando que aprendeu a fazer renda 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Até 9 anos 9 50% Até 9 anos 8 38% 

10-15 anos 6 33% 10-15 anos 10 48% 

16-20 0 0% 16-19 1 5% 

20-40 2 11% 20-40 2 10% 

Acima de 40 anos 1 6% Acima de 40 anos 0 0% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A tabela 2 mostra que a maioria aprendeu a arte na infância e/ou na adolescência. 

Entre as rendeiras de Iguape, 50% (n=9) afirmaram ter aprendido até 9 os anos, as de Prainha, 

48% (n=10) de 10 a 15 anos. Nesse caso, observa-se que muitas começaram essa arte muito 
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cedo no propósito de contribuir no sustento familiar, muitas delas, com horários estipulados 

para a prática artesã, em família. Outra peculiaridade reside na preocupação, junto às gerações 

passadas, do repasse para que a prática dessa arte não chegasse ao fim em suas famílias. 

Convém destacar que, embora não exerçam a função de rendeira em seu cotidiano 

profissional, as filhas das atuais artesãs também são orientadas no ofício desde tenra idade 

com dois propósitos distintos, quais sejam: 

 a) buscar a atuação destas, em seus períodos de ócio, como atores coadjuvantes em 

fases de elevada demanda, especialmente nas sazonalidades onde ocorre elevação do fluxo 

turístico e efetivação de pedidos em regime extraordinário, como no caso de coleções 

desenvolvidas por designers de moda a requererem grande produção em pequeno espaço de 

tempo.  

b) em função da exigência presente na associação das rendeiras da Prainha e do 

Iguape, de, em hipótese de falecimento da permissionária titular, sua herdeira somente pode 

dar continuidade à ocupação do box se esta possuir o conhecimento acerca da manufatura de 

renda de bilros. Tais ações, de modo informal, servem de âncora para a perpetuação do ofício 

de rendeira. 

 

Tabela 3 – Horas trabalhadas por dia 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Até 5 horas/dia 6 33% Até 5 horas/dia 9 43% 

6-8 horas/dia 12 67% 6-8 horas/dia 12 57% 

Acima de 8 horas/dia 0 0% Acima de 8 horas/dia 0 0% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A maioria das rendeiras, tanto de Iguape, como da Prainha, trabalha entre 06 e 08 

horas/dia, como pode ser visto na tabela 3. Sobre esse contexto, é importante ressaltar que, 

conforme já demonstrado pela coleta de dados, obrigações sem afinidade com a atividade 

desenvolvida funcionam como elementos de dispersão, com consequências de negativo 

impacto na atuação como empreendedora individual dessas mulheres. Estas múltiplas tarefas 

perfazem uma carga horária mínima de 10 horas de trabalho diário. 
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É fato incontestável que qualquer incidência de sobrecarga no trabalho traz em si a 

probabilidade da ocorrência de desempenhos aquém do desejado, servindo também de motivo 

ao surgimento de LER – lesões por esforços repetitivos,  redução da autoestima em se ver 

como incapacitada no exercício da profissão, estresse, pela impossibilidade em se atender aos 

prazos previstos nas negociações de venda, acidentes de trabalho, etc.  

Tais circunstância assumem um caráter mais elevado de gravidade quando as artesãs, 

por se tratarem de profissionais autônomas, não estão assistidas pela seguridade social. 

 

Tabela 4 – Valorização do trabalho. 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Sim, todo mundo gosta da 

nossa renda 
6 33% Sim, só pelos turistas 7 33% 

Sim, o povo valoriza muito 8 44% 
Sim, é um privilégio ser 

rendeira 
10 48% 

Não há valorização 4 22% Não há valorização 4 19% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Dentre as respostas, em Iguape, destaca-se: 44% (n=8) foi a valorização do povo e 

em Prainha: 48% (n=10) disseram que é um privilégio ser rendeira.  

As respostas apreendidas deixam evidente o grau de importância que a atividade 

artesanal ainda desperta em uma sociedade amplamente dominada pela significativa demanda 

por produtos industrializados.  

Na moda, em contraposição ao padrão coletivizado de comportamento de compra e 

hábito de consumo, a distinção pela singularidade de uma peça exerce forte poder de sedução 

à clientela. Então, qualquer elemento de diferenciação, seja por originalidade, ousadia ou 

tradição, personifica relevante componente à configuração de conjuntos harmônicos de 

vestiário.  

A renda de bilros, clássica em sua origem, além de representar item tido como de 

elevado bom gosto em qualquer criação, ao mesmo tempo, reúne em sua essência a 

particularidade de ser manufaturado por artesãs, cuja criatividade e competência levam o 

nome do estado do Ceará a diversas partes do mundo, sendo comum turistas terem como 
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destino Prainha e Iguape para a compra, o que provoca uma valorização da categoria de 

artesanato. 

A observação de um percentual de rendeiras das duas cidades, a defenderem que não 

há valorização da sua atividade, serve de alerta para a falha das políticas públicas, 

especialmente aquelas voltadas à oferta de meios favorecedores a produção e a 

comercialização.  

É evidente a importância da disponibilização de um local específico para a prática 

artesã, no caso, os edifícios construídos no Iguape e na Prainha para domiciliar tais 

produtoras.  

No entanto, o processo de descontinuidade na manutenção dos mesmos e acréscimos 

de ações complementares, como escola de formação, eventos para exposição e 

comercialização, divulgação em mídia geral e específica, entre outros, provoca o descrédito e 

a consequente queda na crença de que algo positivo vem das autoridades governamentais. 

 

Tabela 5 – Percepção sobre o fazer renda. 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Amo demais 1 6% Amo demais 2 10% 

Gosto de fazer renda 3 17% Gosto de fazer renda 3 14% 

É meu trabalho, meu lazer e 

minha renda 
5 28% 

É meu trabalho, meu lazer e 

minha renda 
6 29% 

Às vezes serve como terapia 6 33% Às vezes serve como terapia 4 19% 

É um dom, fazer renda faz 

bem à mente 
3 17% 

É um dom, fazer renda faz 

bem à mente 
6 29% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

É correto se afirmar que qualquer desempenho profissional pode ser conceituado 

como resultado das responsabilidades relativas a um determinado cargo, tarefa ou função. 

Indo mais além, pode-se concluir que o grau de satisfação no trabalho refere-se à dimensão na 

qual o ambiente deste responde às expectativas, aos valores de quem executa funções laborais 

(Tewksbury e Higgins 2006).  
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Neste caso, os diferentes graus de satisfação no trabalho se encontram intimamente 

ligados aos sentimentos direcionados a rendimentos, benefícios, oportunidades, ambiente e 

qualidade das relações mantidas com os colegas de trabalho (Mueller e Kim 2008). 

No geral, as respostas apresentadas demonstram que as rendeiras gostam do que 

fazem, nutrem especial sentimento por esse ofício. Dentre as respostas, 33% (n=6) das 

rendeiras de Iguape afirmaram que, às vezes, essa atividade serve como uma terapia. 

 Entre as participantes de Prainha, 29% (n=6) disseram que veem o ofício de fazer 

renda como seu lazer, algo benfazejo a gerar renda. Outras 29% (n=6) afirmaram ser um dom, 

pois fazer renda faz bem à mente. Em complemento, uma das rendeiras de prainha destacou 

que, ao conhecer o ponto da renda, está aprendendo também a sua história, e a repassa para o 

turista. Além disso, outra mencionou que tira o estresse e mexe com a mente humana. 

 

Tabela 6 – Dificuldades do fazer renda. 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Falta de matéria-prima 2 11% Falta de matéria-prima 1 5% 

Falta de políticas públicas 3 17% Falta de políticas públicas 5 24% 

Falta de clientes 5 28% Falta de clientes 7 33% 

Baixa quantidade de vendas 8 44% Baixa quantidade de vendas 6 29% 

      Falta auxílio doença 2 10% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Observa-se que as rendeiras apresentaram respostas praticamente iguais, ao 

apontarem as principais dificuldades da arte de fazer renda, as quais estão ligadas entre si, ou 

seja, a falta de cliente, 33% (n=7) sinalizado pelas rendeiras de Prainha que leva à baixa 

quantidade de vendas, indicado por 44% (n=8) das rendeiras de Iguape, assim como a falta de 

matéria-prima limita suas atividades fazendo com que tenham poucas opções a oferecer para 

os clientes, mais uma vez, baixa quantidade de vendas. 

Tais dificuldades poderiam ser resolvidas com políticas públicas, focadas na defesa 

da atividade como fator de atratividade turística a contribuir para a formatação da imagem do 

Estado no território nacional e no exterior, no entanto percebe-se também uma carência dessa 
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ação, no Iguape (17%, n=3) e na Prainha (24%, n=5). Tal condição prejudica não somente a 

venda, mas também a própria subsistência da atividade de fazer renda, bem como toda a 

cadeia financeira local, já que essa atividade, como mencionado, é uma fonte de renda para 

muitas famílias e contribui para uma vasta rede de comércio local. 

Uma expressiva parcela das unidades comercializadas, de acordo com as 

entrevistadas, é proveniente da ação conjunta com os bugueiros (atividade privativa dos 

profissionais bugueiros turísticos a utilização de veículo automotor tipo buggy, próprio ou de 

terceiros, para o transporte público individual remunerado, com capacidade máxima de 7  

passageiros) da região e taxistas que conhecem as rendeiras e já levam os visitantes aos boxes 

de um familiar que trabalha com renda. 

 

Tabela 7 – Incentivo por parte dos governantes. 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Não 12 67% Não 13 62% 

Sim 6 33% Sim 8 38% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Nota-se que a maioria das rendeiras das duas cidades respondeu que não há incentivo 

por parte dos governantes, o que, de certa forma, justifica as dificuldades apontadas pelas 

rendeiras na análise anterior.  

No relacionado à manutenção dos centros de artesanato, alguns ainda responderam 

que a prefeitura é responsável pelo pagamento do fornecimento de energia do Centro. Já 

outras complementaram ao mencionar que o Centro está abandonado pelas autoridades.  

Em defesa da insuficiente ação governamental, nos imóveis disponibilizados para 

usufruto das rendeiras foram constatados vazamentos, pois o forro é de gesso e no andar 

superior, onde deveria haver um restaurante, este, de fato, jamais passou de uma ideia 

presente no projeto original.  Como nada foi instalado, o teto fica vulnerável às intempéries, 

tendo como resultado a incidência de goteiras. “Não havia estrutura para suportar um 

restaurante e o concessionado desistiu”, complementou uma das rendeiras do Iguape.  
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Todas as estruturas ligadas a escada, amarrações, ornamentações do centro, portas, 

janelas etc., são de ferro, material sujeito a oxidação, especialmente, pela incessante ação da 

maresia. Para a conservação, as rendeiras mantêm alguns serviços básicos, como limpeza 

sistemática, pintura do box onde atuam, a higienização das áreas comuns, dentre outras ações 

voltadas à garantia da continuidade de seu ofício através da permanência do centro como 

imóvel ativo. 

Já as entrevistadas de Prainha mencionaram que “tem incentivo, mas a associação 

não trabalha do jeito que era para ser”. Esse incentivo refere-se ao pagamento do aluguel na 

Barraca O Leôncio onde se encontram algumas rendeiras. 

 

Tabela 8 – Ações que a associação realizou para os artesãos associados. 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Feiras e oficinas 2 22% Feiras e oficinas 8 38% 

Nenhuma 14 78% Nenhuma 7 33% 

   Criação da Associação 6 29% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

No contexto geral, percebe-se que, embora possua uma natureza agregadora com a 

finalidade específica de defender interesses de um segmento econômico de significativo valor 

a uma comunidade em permanente preocupação com a subsistência, a Associação não tem 

realizado ações de reconhecido impacto para seus associados, fato evidenciado na opinião de 

78% (n=14) das rendeiras de Iguape, as quais afirmaram que nenhuma ação foi desenvolvida, 

assim como 33% (n=7) das rendeiras da Prainha. Nesse caso, na opinião de 38%, foram 

desenvolvidas feiras e oficinas. No caso de Iguape, percebe-se que a associação está sem 

atividades constantes. Parte das rendeiras apresenta-se conformada com a situação. As duas 

rendeiras que participaram de feiras o fizeram há mais de cinco anos. 

É notória a importância de eventos, não somente como ferramentas impulsionadoras 

da venda, mas também a atuarem como instrumentos de divulgação do trabalho das rendeiras 

e de sua participação na composição de uma imagem positiva do artesanato, notadamente, 

quando abordadas sob a condição de arranjo produtivo, cuja interveniência em determinado 
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contexto socioeconômico se traduz em geradora de oportunidades de trabalho e renda, 

coadjuvado pela tradição inerente a tal arte. Todavia, o setor carece de programas de maior 

efetividade, máxime, enquanto as oscilações econômicas reduzem o poder aquisitivo, 

trazendo como resposta a subsequente diminuição das unidades comercializadas quando 

visualizadas na ótica mais tradicional do comércio, ou seja, aquela onde o vendedor atua de 

modo passivo, a esperar a vinda da clientela ao estabelecimento onde exerce sua função 

laboral. Pequenos produtores sempre têm enfrentado problemas no que tange às dimensões 

internas e externas aos seus estabelecimentos e/ou ofícios, especialmente, no intimamente 

ligado às tratativas relacionadas à aquisição, manufatura, gerenciamento e comercialização. 

Então, no propósito de reduzir as limitações e, por conseguinte, elevar as capacidades de 

desempenho no mercado, unem-se em associações. 

 

Associação, em sentido amplo, é qualquer iniciativa formal ou informal que reúne pessoas 

física ou outras sociedades jurídicas com objetivos comuns, visando superar dificuldades e 

gerar benefícios para os seus associados. Formalmente, qualquer que seja o tipo de 

associação, pode-se dizer que a associação é uma forma jurídica de legalizar a união de 

pessoas em torno de necessidades e objetivos comuns. Sua constituição permite a 

construção de melhores condições do que aquelas que os indivíduos teriam isoladamente 

para a realização dos seus objetivos.  (Cardoso 2014: 7) 

 

De acordo com o demonstrado, a prática associativa tem a finalidade precípua de 

disponibilizar meios favorecedores à construção de uma atividade fortalecida, de modo a 

originar competências interligadas à otimização de recursos com o fito de definir e 

implementar uma racional abordagem ao mercado. Em respeito ao demonstrado, a associação 

das rendeiras tem a desejar no quesito relativo à atuação dentro de padrões estabelecidos 

como razão de sua existência. 

 

Tabela 9 – Benefícios com as ações ofertadas pelas associações 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Feiras e oficinas 11 61% Feiras e oficinas 12 57% 

Nenhuma 7 39% Nenhuma 9 43% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017) 



 

  

100 

As rendeiras responderam, na sua maioria (Iguape, 61%, n=11 e Prainha, 57%, 

n=12), que as feiras e as oficinas foram os benefícios que conseguiram com as ações ofertadas 

pelas associações das rendeiras nas duas cidades, embora na cidade de Prainha, o percentual 

daqueles que acreditam que não houve benefícios seja bem elevado.  

Feiras significam canais de comercialização de significativa propriedade no processo 

de aproximar produtores de demandantes. Na verdade, para inúmeros arranjos produtivos, 

representam alternativa única ao encontro de novas parcerias comerciais e alargamento dos 

portfólios de clientes.  Uma considerável parcela de feiras é oferecida pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio a Micro e Pequena Empresa - SEBRAE e Central do Artesanato do Ceará - CEART, 

com um roteiro e cronograma previamente estabelecidos e divulgados em mídias específicas. 

No entanto, para a participação, algumas exigências provocam a ausência de muitas artesãs, 

que, por não serem selecionadas, apresentam elevado índice de insatisfação.  

Oficinas representam a oportunidade ao qualificar, aperfeiçoar e reciclar 

conhecimentos, visto que, em um curto espaço de tempo, formalmente estruturado, a 

disseminação de conteúdos teóricos associada com a troca de experiências, funciona como 

instrumento impulsionador à apreensão de novos saberes e, acima de tudo, elevação da 

consciência acerca do campo de atuação funcional, bem como ao fortalecimento do coletivo 

como facilitador do alcance de objetivos maiores. Neste sentido, as oficinas disponibilizadas 

às rendeiras têm como enfoque atualizações em técnicas e processos manufatureiros, 

abordagem ao mercado e comercialização. 

 

   Tabela 10 – Participação em projetos promovidos pelo Programa Estadual de Desenvolvimento do 

Artesanato. 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Não 5 28% Não 17 81% 

Sim 13 72% Sim 4 19% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Entre as rendeiras de Iguape, 72% (n=13) responderam que sim, sobre a participação 

em projetos promovidos pelo Programa Estadual de Desenvolvimento do Artesanato, citando 
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a CEART, tie-dye, corte e costura, renda de filé e o SEBRAE, técnica de negociação. Por 

outro lado, 81% (n=17) das rendeiras da Prainha afirmaram que não. 

No caso de Iguape, o Centro antigo funcionou por 26 anos e, no final de 2011, foi 

totalmente demolido, de forma que as rendeiras foram transferidas para um galpão próximo 

ao Centro. Foi nesse momento que ocorreram os cursos preparatórios para recebimento do 

novo Centro. Elas receberam o novo Centro no dia 25/02/2014. 

Constatou-se que a maioria desses treinamentos não foi utilizada pelas rendeiras por 

falta de equipamentos adequados. Para prática da costura, faz-se necessário, pelo menos, a 

existência de uma máquina reta e uma overloque, equipamentos não disponibilizados. 

O manuseio de um maquinário básico é essencial para experimentos de criatividade 

através da junção da renda de bilros com matérias-primas usualmente utilizadas na confecção, 

como tecidos, botões, etc. Assim, pela junção do tradicional como o original, peças de 

elevada estética e qualidade podem ser manufaturadas, aumentando o portfólio de produtos 

oferecidos pelas rendeiras. O problema é que a ausência de tais equipamentos leva a 

manufatura a buscar auxílio em serviços terceirizados, com efeitos negativos na composição 

dos custos, além de reduzir a competitividade do segmento. 

 

Tabela 11 - Programa Estadual de Desenvolvimento do Artesanato atende às necessidades da produção e da 

comercialização. 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Não 8 44% Não 15 71% 

Sim 10 56% Sim 6 29% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Ainda que as respostas obtidas deixem explicitadas uma condição de afirmação aos 

projetos desenvolvidos pelo Programa Estadual de Desenvolvimento do Artesanato, 

especialmente no referente às necessidades da manufatura e comercialização, no Iguape (56%, 

n=10) e Prainha (29%, n=6) tal situação demonstra preocupação pelos percentuais de rejeição 

à capacidade dos referidos projetos cumprirem a razão de suas existências, ou seja, fortalecer 

a produção e vendas. Entre as rendeiras de Prainha, a negativa foi enfatizada, sendo 

mencionado por 71% (n=15) delas e no Iguape por 44% (n=8).  
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O negativismo identificado reflete a falta de confiança nas ações governamentais e na 

real capacidade em oferecer alternativas ao segmento. Nas entrevistas a complementarem a 

coleta de dados via questionário e observação in loco, ficou notório o sentimento de abandono 

às Associações e às associadas nas duas comunidades.  

Os baixos retornos provenientes das políticas públicas aplicadas às rendeiras deixam 

sequelas de difícil solução, principalmente quando na observância das propagandas 

governamentais, os trabalhos de renda se encontram em destaque como uma das artes mais 

personalizadoras do artesanato cearense. Neste caso, o conflito entre realidade divulgada e 

vivenciada se traduz como motivo de descrença e falta de perspectivas, o que influi 

negativamente nas artesãs abordadas. 

 

Tabela 12 – Com a renda obtida através do artesanato, melhoraram as condições de vida? 

IGUAPE PRAINHA 

RESPOSTAS N % RESPOSTAS N % 

Não 12 67% Não 4 19% 

Sim 6 33% Sim 17 81% 

TOTAL 18 100% TOTAL 21 100% 

Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Dentre as entrevistadas de Iguape, 67% (n=12) responderam que não, e 81% (n=17) 

das rendeiras de Prainha afirmaram que sim, com destaque ainda para a falta de políticas 

públicas e que a participação em projetos melhora a parte financeira das despesas domésticas.  

 Com os dados coletados na pesquisa, observou-se que a existência de Centros de 

Rendeiras no Iguape e na Prainha, por si só não representam alternativas eficientes e eficazes 

como resposta governamental às reivindicações provindas das artífices. Na verdade, o 

observado é um autêntico descaso e abandono. Assim, ainda que tenha sido construído um 

espaço físico direcionado à concentração das atividade de manufatura e de comercialização, 

este, exige montante elevado a sua manutenção, condição não condizente com os retornos 

financeiros provenientes das peças vendidas pelas artesãs, ocasionando lacunas entre uma 

realidade compatível com a imagem atrelada a um produto tipicamente associado ao Ceará em 

confronto com a estrutura oferecida a clientela. A situação exposta vem provocando um 
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descrédito, não somente pela desatenção observada, mas também, certa aversão as ações 

políticas, especialmente, no que concerne a materialização do prometido em campanhas. 

Qualificar constitui verbo de extraordinária aplicação no cotidiano de uma sociedade, 

no entanto, a regra a defender a lógica de que um bom profissional somente pode exercer suas 

funções em elevados níveis de desempenho se utilizar equipamentos e ferramental 

capacitados a otimização de suas habilidades e conhecimento, é perfeitamente aplicável na 

realidade das rendeiras. Assim, capacitações, sem dúvida, fortalecem o mister, contudo, a 

inexistência de recursos tecnológicos essenciais a práxis dentro de padrões adequados, tem 

impacto direto nas capacidades de manufatura, diversificação de atributos e consequente 

elevação das unidades comercializadas. 

Foram diagnosticadas vacâncias no referente a elaboração de políticas públicas 

focadas no incentivo a atratividade turística. Sem dúvidas, o espaço disponibilizado deve ser 

considerado como a pedra fundamental de uma nova realidade no contexto das artesãs,  

notadamente, no relacionado a facilitação da manufatura e realização de transações 

comerciais, porém, fica a mercê de visitas realizadas através da própria iniciativa dos turistas 

conhecedoras do ponto de venda por parte de recepção de mensagens propagadas “boca a 

boca”, moradores do estado e vinda de bugueiros ao local como uma opção a mais nos seus 

passeios praianos. Aquilo que não se vê não é vendido, daí a importância da elaboração de 

programas fincados na disseminação da existência de um espaço especificamente criado para 

as rendeiras de bilros nas mais diferenciadas mídias. 

A atividade ligada a renda de bilros, por se encontrar fortemente agrelada a imagem do 

estado do Ceará, se apresenta como elemento de forte apelo turístico, todavia, a quase 

inexistência de ações de natureza pública, voltadas a este tipo de artesanato, faz com que o 

fluxo de turistas seja diminuto, com insignicante contribuição ao faturamento das artesãs. É 

uma antítese um componente naturalmente presente em mensagens e citações quando se fala 

em cultura cearense, não usufruir de tratamentos especiais focados na sua sustentabilidade. 

Tal condição deixa explícito o perigo da possibilidade de extinção das rendeiras pelo fato da 

atividade despertar pouco interesse por poarte de órgãos governamentais, o vivenciado é um 

discurso diferenciado da prática. 

Por se tratar de uma ocupação normalmente levado a efeito em um ambiente no qual 

se destaca um permanente convívio entre artesãs e clientes, a colheita de dados deixou 

evidente uma identificação daquelas a fazerem renda com o ofício em si. A socialização 

existente é sinônimo do trabalhar “fazendo o que se gosta”, atuando como elemento de 
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agregação onde o intercâmbio de know how e o exercício laboral coletivizado origina um 

clima amistoso e de cooperação. O problema se encontra na informalidade das ações 

profissionais onde relações de amizade se sobrepõem ao saber formal e donas de casa e mães 

tratam a renda de bilros como um complemento nos rendimentos. Em função da reduzida 

remuneração, a atividade vem decaindo ano após ano na competência em atrair novas artesãs. 

O associativismo tem relevante papel no fortalecimento de pequenos produtores, haja 

vista, possibilitar amplas condições ao acesso de know how, matérias primas, tecnologia, etc., 

proporcionando cacife ao conquistar de mercados de maior dimensão. Apesar de ser um 

produto reconhecido como ícone cultural do cearense a renda de bilros sofre com a falta de 

canais de comercialização e na própria utilização de ações de marketing. Cada peça resulta de 

um número considerável de horas de trabalho e a remuneração da mão-de-obra se encontra 

incoerente quando confrontada com o esforço dispendido à sua confecção. É evidente a falta 

de uma visão comercial e a inexistência desta é atrelada a pouca atuação da associação como 

agente fomentador das vendas deixando as artesãs dependentes de agentes externos de 

comercialização, reduzindo o valor recebido nos negócios realizados. 

Mesmo com as dificuldades, foi observado que as rendeiras procuram crescer 

profissionalmente e melhorar a condição de vida para elas e seus familiares. Porém, essas 

possibilidades nem sempre são relativas ao trabalho com o artesanato. Devido à escassez e até 

mesmo à falta de incentivo e às políticas relacionadas a essa arte, outras formas de rendimento 

como aposentadoria, trabalhos como domésticas, etc., são procurados para solucionar os 

problemas referentes ao sustento familiar. Diante de tal hipótese, a cada dia fica mais difícil 

recrutar aprendizes do ofício, pois, em meio as incertezas da economia, as pessoas selecionam 

profissões a apresentarem condições favorecedoras a um futuro promissor. Então, quaisquer 

elementos integrados a um ambiente profissional a agirem como restritivos ao alcance de 

rendimentos tidos como aptos ao atingimento de uma melhor qualidade de vida, certamente, 

afugentarão possíveis candidatos a um mister.  

A demora na formação de uma rendeira também é variável altamente considerada 

quando a função é avaliada através de sua capacidade em gerar retornos financeiros 

compensatórios. Como atividade consuetudinária, o saber é repassado de mãe para filha desde 

a mais tenra idade e pelo observado, a capacidade de seduzir jovens aprendizes diminue, de 

modo assustador. Também é notório o grau de distinção proveniente do usufruto de peças 

com rendas de bilros, principalmente, pela característica de individualização de cada item, 

entretanto, este é um valor agregado não mais generalizado nas comunidades avaliadas, pois, 
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o que antes era certeza de sucesso, na atualidade, encontra dificuldades, não no processo do 

fazer, mas sim, na comercialização.  

A satisfação presente no grupo de artesãs é um algo concreto, fácil de constatar, mas, o 

negativismo reinante nas associações vem se tornando predicado alimentador da descrença 

generalizada, com profundos impactos no moral do coletivo. Urge uma tomada de decisão 

para a aplicação um ações revitalizadoras do segmento, o inadmissível é a passividade 

reinante na procura por meios distintos de canais de vendas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de investigar as tratativas referentes às políticas públicas, com ênfase nas 

influências e/ou interferências destas no trabalho artesanal das rendeiras de Aquiraz (Prainha 

e Iguape), de maneira especial na abordagem das consequências, quando estas não são 

atuantes, deixou evidente uma descrença sobre os cenários presentes nos conteúdos dos 

projetos apresentados e o realmente atingido ao final de suas execuções. Por outro lado, 

trouxe à tona a capacidade reativa das rendeiras na busca de opções ao desenvolvimento de 

seu mister sem o apoio do Estado.  

A luz dos inquéritos concluímos que, dentro de uma perspectiva de curto prazo, as 

políticas públicas implementadas geraram resultados pontuais, com facilitações 

especificamente focadas na entrega de um espaço físico para a prática da manufatura, 

coadjuvada por treinamentos esporádicos e não repetitivos, onde técnicas e novos tipos de 

pontos e matérias primas  forram repassadas, porém, foi constatado que a ausência de 

equipamentos não permite a adoção de metodologias apreendidas. 

Dentro do programa Conexão Solidária, focado na disseminação da produção e 

comercialização das áreas de reciclagem têxtil, artesanato e indústria, os designers André e 

Rafaela Castro e Suzy Okamoto desenvolveram uma moda sustentável através do uso da 

renda de bilro, entre outros insumos, em suas peças. Em continuidade, o designer Ivanildo 

Nunes apresentou uma coleção de utensílios do lar e vestuário moda praia com a rendas de 

bilro com matéria prima.  

No projeto da Moda Brasileira, a designer Marusa Fernandes confeccionou uma peça 

com a renda de bilro da Prainha, a qual, fez parte de desfile no Dragão Fashion e participação 

em exposição em São Paulo e no Village Des Creatéurs du Passage em Lyon, na França.  

A partir de então, as rendeiras passaram a manufaturar itens de vestuário, acessórios, 

palinhas e golas para blusas, bolsas, etc., diversificando seu portfólio de produtos. Também, 

com o convívio com os designers, um outro diferencial apreendido e posto em prática é a 

utilização de colorimetria harmônica nas peças, pelo manuseio de paletas de cores 

disponibilizados pelos mesmos. 

A perpetuação da cultura sob a forma de tradição exige a manutenção do saber 

repassado de geração para geração. Esta peculiaridade do permanecer do modus operandi de 

um ofício explicita claramente o atributo de diferenciação a despertar o consumo pela 
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capacidade em se produzir com singularidade. É notório que a necessidade de se oferecer 

itens com permanente aperfeiçoamento é práxis comumente visualizada em um mundo 

notabilizado pela aceleração das mudanças, entretanto, o artesanato jamais pode ser abordado 

sob a ótica de produção em massa, isto é, padronizada, no intuito de se atingir montantes 

calculados em função da otimização dos recursos. A personalidade dada as peças pelas mãos 

habilidosas das artesãs, constitui elemento de rara importância. Sem o respeito a tal condição 

há uma descaracterização da atividade. 

As rendeiras são conscientes da continuidade da tradição. Em seus trabalhos, aplicam 

novas metodologias adquiridas, todavia, defendem veementemente a obrigatoriedade em 

resguardar o encanto do ofício artesanal aprendido desde a mais tenra idade. 

A aceitação da diversificação do portfólio de produtos através de novas segmentações 

de mercado como moda praia, moda casual, modinha, acessórios do lar, bolsas. bonés, etc. 

vem modificando a consciência coletiva acerca da necessidade de se adaptar a novos tempos. 

O importante é a assimilação da ideia do fazer renda de modo distinto sem perder a essência. 

Embora, novas oportunidades de negócios venham se integrando à realidade das 

rendeiras, notadamente, no relacionado a abertura de novos mercados e surgimento de 

originais canais de comercialização, ainda assim, se encontram em uma situação de 

vulnerabilidade, haja vista, dependerem da ação de intermediários, pois as vendas realizadas 

por agentes alternativos (site, facebook, redes sociais, etc.) ainda não proporcionam valores 

suficientes a provocarem uma atuação independente. 

Um dos indicadores comumente adotados à avaliação da eficiência e eficácia de 

políticas públicas em arranjos produtivos (clusters) se respalda na competência destas em 

propiciar condições facilitadoras ao alcance de performances alicerçadas na otimização dos 

recursos à disposição e um crescente na continuidade das operações de manufatura e 

comercialização.  

Segundo o exposto no conteúdo desta dissertação, associações emergem como 

extraordinários agentes de fomento ao fortalecimento de um arranjo produtivo, em especial, 

na força presente no esforço coletivizado no intuito de proporcionar ganhos à produção e 

venda. Dentre suas prerrogativas, destaca-se a competência em atrair investimentos públicos 

decorrentes de sua relevância como elemento de geração de renda, o que, de fato, vem 

acontecendo.   
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Conforme o visualizado neste trabalho, a mão do estado, seja municipal, estadual ou 

federal, por si só, não é sinônimo de sucesso nos empreendimentos, ainda mais pela 

ineficiência na criação de uma cultura de autossustentação essencial à conquista de 

desempenhos oriundos através da sinergia proveniente do esforço coletivizado. No caso 

brasileiro, o costumeiro é a externalização de um comportamento de passividade, no qual se 

destaca o paternalismo presente nas ações de caráter público, coadjuvado por uma práxis 

clientelista onde a obtenção de certos benefícios é tida como fruto da boa vontade do político 

ou quando este almeja conseguir retornos em suas futuras eleições. 

Em uma conjuntura caracterizada pela permanente alternância de valores, produtos 

com forte identidade cultural têm encontrado e mantido lugar de destaque como elemento de 

distinção pela força da vocação territorial ser capacitada à manufatura de itens singulares, 

totalmente impossibilitados de serem produzidos em escala industrial com sua devida 

padronização e atingindo uma parcela do mercado com extremo interesse em símbolos de 

status, em especial, àqueles em que a individualização dos atributos dos produtos provoque 

conjuntos harmônicos sinônimos de elegância.  

Uma vocação tem elementos imateriais e relacionados diretamente com as aspirações 

ou desejos da comunidade, torna-se explícita a visão de um arranjo produtivo local (APL) 

como instrumento de fomento à atividade empreendedora com acentuados benefícios a 

determinadas populações, não se deixando de considerar a dimensão intangível proporcionada 

pela cultura e tradição como atributos de forte apelo de marketing. Todavia, o simples fato de 

se instituir uma valorização socioeconômica de certo agrupamento profissional, por si só, é 

insuficiente, o que leva à instauração de um comportamento coletivizado a buscar as mais 

diferenciadas alternativas à prática sustentável de um ofício em uma atitude proativa, e não 

dependente das ações governamentais.  

De acordo com o exposto, o trabalho expõe a fragilidade do artesanato de rendas de 

bilros, enquanto observada como atividade a merecer especial atenção por parte do setor 

público. Na verdade, na defesa de sua relevância como elemento de forte impacto à 

perpetuação dos elementos culturais tão importantes à continuidade da identidade e 

personalidade de segmentos populacionais específicos, torna-se válida a instituição de 

parcerias entre entidades públicas e a iniciativa privada, cujas atuações se traduzam em 

ganhos às partes envolvidas. Assim, manufatura e comercialização, unificadas no 

fortalecimento de uma categoria produtora, e esta, representar um componente de significativa 



 

  

109 

participação na cultura, devem buscar harmonização na perspectiva de proporcionar a 

perenização de uma atividade artesanal, contando com recursos advindos de uma gestão a ter 

como escopo a lucratividade financeira e de imagem. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro Participante: 

 

Gostaria de convidá-lo a participar como voluntário da pesquisa intitulada “AS 

RENDEIRAS DA PRAINHA E DO IGUAPE: DESENVOLVIMENTO CULTURAL E 

POLÍTICAS PÚBLICAS” que se refere a um dissertação de mestrado da autora Maria 

Fabíola Fonsêca Mourão Teixeira, a qual pertence ao Curso de Mestrado em Ciência da 

Cultura pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

O(s) objetivo(s) deste estudo é investigar o papel das políticas públicas no trabalho das 

rendeiras da Prainha e Iguape e a influência dessas artesãs no desenvolvimento cultural desses 

municípios. 

Informo que você tem o direito e a liberdade de negar-se a participar do estudo ou 

desistir de participar, mesmo após a aplicação do formulário, se assim o desejar, sem nenhum 

prejuízo moral, físico ou social e sem que isso lhe acarrete qualquer prejuízo financeiro e/ou 

em seu tratamento e acompanhamento. 

Seu nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa, o que garante seu 

anonimato, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Não será cobrado nada, não haverá gastos e não estão previstos ressarcimentos ou 

indenizações. 

Considerando que toda pesquisa oferece algum tipo de risco, nesta pesquisa o risco 

pode ser avaliado como: nenhum. 

São esperados os seguintes benefícios imediatos da sua participação nesta pesquisa: 

Os resultados obtidos na pesquisa serão publicados, mas de modo algum as pessoas saberão 

que você participou, seus dados ficarão em segredo, mantendo o sigilo da sua participação. 

Gostaríamos de deixar claro que sua participação é voluntária e que poderá recusar-se 

a participar ou retirar o seu consentimento, ou ainda descontinuar sua participação se assim o 

preferir, sem penalização alguma ou sem prejuízo ao seu cuidado. 

Desde já, agradeço sua atenção e participação e coloco-me à disposição para maiores 

informações. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e em caso de dúvida(s) e outros 

esclarecimentos sobre esta pesquisa você poderá entrar em contato com o pesquisador 

principal Maria Fabíola Fonsêca Mourão Teixeira. Endereço: Rua Vital Brasil,71. Telefones 

para contato: (085) 99802-1999. 

 

Eu ____________________________________________________________ (nome do 

participante) confirmo que Maria Fabíola Fonsêca Mourão Teixeira explicou-me os objetivos 

desta pesquisa, bem como, a forma de participação. As alternativas para minha participação 

também foram discutidas. Eu li e compreendi este Termo de Consentimento, portanto, eu 

concordo em dar meu consentimento para participar como voluntário desta pesquisa. 

 

Local e data: _________, _____ de ___________ de 2016. 

 

 

________________________________________________ 

(Assinatura do sujeito da pesquisa ou representante legal) 

 

________________________________________________ 

Maria Fabíola Fonsêca Mourão Teixeira  



 

  

117 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

Primeira etapa – perfil sociodemográfico 

 

1- Faixa etária 

(   ) Até 20 anos 

(   ) De 21 a 30 anos 

(   ) De 31 a 40 anos 

(   ) De 41 a 50 anos 

(...) Mais de 50 anos 

2 – Escolaridade 

(   ) Analfabeta 

(   ) Educação Infantil 

(   ) Fundamental Incompleto 

(   ) Fundamental completo 

(   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino médio completo 

3 – Membros da família 

(   ) De 3 a 5 pessoas 

(   ) De 6 a 9 pessoas 

(   ) Mais de 9 pessoas 

4 – Qual seu estado civil 

(   ) Solteira 

(   ) Casada 

(   ) Viúva 

(   ) Divorciada 

5 - Renda familiar 

(   ) ½ Salário mínimo 

(   ) ½ Salário mínimo  a 1 salário mínimo 

(   ) De 1 salário mínimo a 2 salário mínimo 

(   ) Mais de 3 salários mínimo 
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SEGUNDA ETAPA – A ARTE DA RENDA 

 

6 – Que atividades desenvolve? (Mãe, dona de casa, esposa, rendeira etc...) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7 - Com quantos anos você aprendeu a fazer renda? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8 – Quantas horas por dia você trabalha como rendeira? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9 - Como você vê o seu trabalho? Ele é valorizado pelos outros?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10 - E por você, o que você acha do trabalho de fazer renda? De que forma lhe faz bem 

trabalhar com renda?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11 - Quais as dificuldades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12 – Na sua opinião, há algum tipo de incentivo por parte dos governantes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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13 - Quais as ações que a associação realizou para os artesãos associados?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14 - As ações desenvolvidas pela a associação trouxeram algum benefício para sua 

atividade? Se sim, quais os principais benefícios?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15 - Você participou de projetos promovidos pelo Programa Estadual de 

Desenvolvimento do Artesanato? Se sim, qual ou quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16 - Você acha que o Programa de Desenvolvimento do Artesanato atende as 

necessidades da produção e comercialização da renda de bilros? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17 - Com a renda obtida através do artesanato, você melhorou as suas condições de 

vida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA COM OLENIR 

 

Não tinha problema nenhum... o documento já existia no nome do centro das rendeiras da 

Prainha. Quando a Luíza Távora pediu o terreno da União, já foi para fazer o centro das 

rendeiras. Então, não poderia ser usado para outro fim, saindo de nós, ele volta para a União. 

[Então ele está sendo reformado agora?] Não, está sendo refeito, foi derrubado, demolido 

todinho. Foi começado um novo projeto que era no tempo da prefeita Ritelza, né? Ela 

começou em doze meses para ela sair e o prefeito que entrou não deu andamento. Então, 

quando o prefeito chegou nós tivemos uma queda de braço e nós ficamos zanzando de lá para 

cá.... e fomos prá união... Nós andemos na Defensoria Pública, na União, na Secretaria da 

Ação Social e a CEART, que é nossa parceira, é quem nos ajuda, porque é nossa ponte entre 

nós e o governo com a parceria da ação social. Então nós fiquemos lá, mudou coordenador e 

nós lá... no pé dela. 

Nós fomos muita audiência, nós fomos audiência na Defensoria Pública, fomos audiência 

na... no... no Patrimônio da União, eu tive que ir. Aí, eu chego lá e faço que nem advogado: 

“O senhor me dá licença, me explica como é que funciona lá” e pei pei pei pei aí digitei 

tudo... E tem um inquilino que a prefeitura tinha botado lá no canto né, aí perguntaram pra 

nós: “Vocês quer essse inquilino?” “Não!” Foi a prefeitura que colocou lá e que não soube 

tirar. Aí, tinha um prédio dos Correio, a vantagem desse demolido agora é que o prédio do 

Correio era da prefeitura e foi demolido junto, entendeu? Aí, vamos ganhar mais terreno, mais 

tempo, mais força e daí quando a União veio aqui, falou porque tão esses prédios aqui? Foi a 

prefeitura que fez, vocês... Aí, ninguém sabia como é que funcionava, aí então nós entramos... 

mas vocês... o requerimento... como é o nome... hmmm... Concessão, ela dura vinte anos e ela 

está extinguindo, o prazo era para ontem. É prá já, aí eu fiz à mão livre o requerimento e 

mandamos pros mesmos técnicos vieram. Vocês leva e inclui dentro do processo. E eles 

fizeram, umas pessoas maravilhosas que instruiu a gente, pessoas instruidoras, recebia a gente 

que era uma beleza e eu me mandava prá lá. E aí veio audiência, eu acho que ainda houve 

umas três audiências com a prefeitura, estado e as rendeiras, e nós lá na queda de braço, e um 

das audiências eu tive que ir com a Cleide, a Cleide é a presidente. Em cada uma dessas 

reuniões ia uma turma de rendeiras com a Cleide, que era a presidente, tinha rendeira que 

dizia que não ia mais não, vou desistir e nós dizia... ninguém vai desistir coisa nenhuma, o 

que foi doado pela Dona Luíza, o sacrifício que nós passamos, não vamos entregar de mão 

beijada não. 
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A prefeitura teve lá e disse que o terreno é da prefeitura, o dono do cartório, não o filho dele, 

disse na União que a prefeitura fosse lá que o terreno não tava no nome de quem quer que 

fosse, que era livre esse terreno, e que é da prefeitura, e nós dizia: “Da prefeitura vírgula, ele é 

nosso”. Aí, quando veio a carta da União dizendo que estava registrado, eu disse pra Cleide: 

“Corre no cartório e tira o registro, ela foi lá, lá vem ele, é como se fosse uma escritura.” Eu 

disse pra ela tirar o registro, bater uma xerox e levar pra tudo que é canto e pronto. Aí, vem 

outro problema, vai que passe o governador Cid (Cid Gomes), aí o que ele vai fazer ou deixar 

de fazer? Aí, elas disseram vamos ter que eleger o Camilo. Aí, nós fizemos isso e depois 

cobramos o prometido. Aí, cobramos e eles disseram que vocês vão ter um projeto novo, aí 

vieram arquitetos, engenheiros, assistentes social, um bocado de gente, Secretaria de 

Planejamento, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Turismo e Secretaria de Cultura. 

Aí perguntaram: “O que vocês quer?” E nós dissemos: “A gente quer o centro com lojinhas 

para que cada uma tenha a sua e que fecha, para não se preocupar ter que colocar para dentro 

e pra fora as coisas, sem ter que guardar tudo. Então que, em vez de ser muro, fosse a parede 

do centro e que a frente fosse para dentro. Pedimos ainda a memória da renda, um museu lá 

para regatar a história também... que mais a gente pediu... que tivesse uma sala de reunião, 

refeitório para guardar as coisas. 

Aí, fizeram, são trinta e cinco rendeiras que mandamos para lá junto com o projeto: no 

começao, eram quarenta e tantas, mas foram desistindo, morrendo... outras desistiram e foram 

para casa, foram embora. Por isso, as trinta e cinco que ficaram vão ter seus box. Aí, vai ter 

banheiros e lanchonetes. Mas, as lanchonetes vão ser administrados pela Associação porque 

as pessoas tão enganado...o inquilino que estava lá e que foi botado pra fora, ele não queria 

sair de jeito nenhum, ele queria ter direitos, ele deu parte na justiça da Associação. Nós 

andamos dentro da justiça com ele, mas a juíza disse para ele, que ele não tinha direito, não 

porque ele era homem, porque ele não era rendeiro e não se contemplava dentro do estatuto. 

Foi difícil tirar ele de lá, ofereceram dinheiro, mas ele não queria sair de lá, foi uma queda de 

braço, na demolição ele foi pago pra sair de lá, não sei quanto foi pago para ele largar. Não sei 

quem pagou e nem quanto foi.... se foi a prefeitura, ou outro órgão, melhor.... nós só queria 

que ele fosse embora. Embora isso fosse para ajudar ele, portanto que ele não poderia tá lá 

dentro. O pessoal diz assim... o centro quando for pronto, o prefeito bota outro lá dentro, não!  

Quando o centro for pronto, o estado passa a concessão, autonomia para a Associação, já isto 

está guardado nos termos e a Associação é das rendeiras. Para que foi que nós criamos a 

Associação? Para a rendeira ter valor. Aqui na Prainha tem muitas Associações, mas talvez a 
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que te mais  problemas porque funciona é a nossa, ela tem problema, todo mundo tem, tem 

problemas devido às concordâncias e discordâncias, nós não somos iguais às outras, somos 

diferentes. Nós temos esse diferencial porque ela funciona. É limpa, tem ética e funciona. 

Todo dois anos nós elegemos nem que seja reeleita a candidata, mas faz a eleição e funciona 

legalmente. Por que as outras associações encosta depois e fica aí sem utilidade não... nós 

temos tudo o que aconteceu e pode acontecer numa associação, nós já passamos tudo e a 

nossa está de pé. Nós já quebramos muito tabu, muita coisa, a única coisa que a gente se 

preocupa é com a... como se diz?... o extermínio da renda, a gente queria assim... que a 

prefeitura tivesse ou poder fazer um projeto, incluir na grade curricular do município, que 

pode ter um acordo com as leis básicas de educação.... pode incluir uma matéria nova no 

município, ser regionalizado né? A gente pode entrar na grade curricular numa matéria de 

cultura, turismo, de não sei o quê de artes. No meu tempo tinha a disciplina  de artes, de 

cultura. Porque que a política do Bradil está torta? É porque existia na minha época educação 

moral e cívica, OSPB, artes, religião são coisas fundamentais, por isso que o povo entortou, 

porque faltou isso na escola, a educação vem de casa mas a instrução é da escola e uma 

completa a outra. Hoje o pai e mãe... todo o mundo trabalha fora, mas tem aquela hora que 

você vai ligar aquela coisa, impor limites, mas o pais hoje não impõe limites e a juventude 

entortou e o mundo está torto, mas foi a gente que se descuidou. Aí, eles vão quere fazer 

renda? Não, né (Olenir, 5. dez. 2016). 

 

... mulher do governador [Virgílio Távora]. Então, ela tinha um irmão que tinha casa de 

veraneio aqui na praia, o Morais Correia, dono do cartório, irmão da Luíza. Então, ele tinha 

casa aqui. E... quando as rendeiras não tinha esse espaço aqui, começou a vim turista pra cá, 

todo o mundo fazia, a gente fazia e vendia as renda aqui, a Dona Nenzinha, que é dona deste 

bar [O Leôncio], ele era compradora, atravessadora, né? Dona Nenzinha comprava renda aqui 

e as rendeira lev... e a quantidade de rendeira que trabalhava pra el... A Dona Joana, que era 

minha prima vizinha dela aqui, que também é pessoa de posse, que podia comprar renda da 

gente e podia vender e ia vender no Mercado Central, né? Dona Nenzinha, Dona Joana... 

Alves e a Dona... e o Seu Etelvino. O seu Etelvino que é do Japão, localidade do Japão. Ele 

vendia renda, ele era pai de família, mas uma pessoa muito delicada, né? Um pai de família, 

tudim. Mas, ele comprava ovos, comprava renda e ia vender no Mercado Central. 

Antigamente, se vendia renda lá [em Fortaleza]. Hoje, não. Então, uma continuação, começou 

aqui, os veranistas vim pra cá, o pessoal fazer casa na beira da praia e como a Dona Luizinha 
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ia por causa do irmão dela, ela achava, ela tinha muita pena, né? Das rendeiras, andar com 

uma caixa na cabeça oferecendo aos turistas, andando de casa em casa. Então, ela resolveu, 

prometeu que uma das ajudante da casa do marid... do irmão dela, era comadre dela. Tomou 

como afilhado, né? A filha dela. Então, ela disse que ainda ia fazer um lugar onde elas 

pudessem expor renda. E ela prometeu e cumpriu. Também, antes disso, tinha a Dona Teinha, 

uma senhora que tinha muita pena. E dizia que queria fazer um lugar pras rendeiras lá na 

entrada do rio Catu. Não tem a entrada ali da estrada? Ela queria fazer um quiosque ali pra 

onde vendesse as renda, vendesse cocada, tapioca, essas coisa. Então, Dona Luiza foi e juntou 

tudo isso ali no Centro das Rendeira. Tinha uma barraca onde vendia o lanche, mucunzá, 

tapioca, essas coisa. Depois [...] uma pessoa deixou de vender. Então, as rendeira ocuparam 

como renda mesmo, produzindo mesmo. Eram cinco quisosques para a primeira construção. 

Isso por volta dos anos 1970 que em [19]79 foi criada a Associação. Aí, o Centro foi 

inaugurado em 19[79], que a construção que ela fez, os primeiros cinco quisosques, que logo 

em seguida, ela fez mais dois. Aí, eu entrei, minha mãe entrou numa segunda remessa que 

entrou os dois quisosques grandes, né? Aí, nós entremos. Já tinha sido construído e nós 

entramos na segunda etapa. E daí, a Dona Luíza fez um documento muito legal. Quando 

aquele o terreno foi ocupado pela aquela Codart, antigamente. Depois passou a ser Cedart e 

Ceart, né? Que é tudo mantido pela ação social [secretaria do governo do Estado]. Então, 

quando ela fez a escolha daquele terreno, o convênio com a União, o Estado é quem responde, 

ela também registrou no cartório de Aquiraz, aquele terreno como sendo para construir o 

Centro de Rendeiras da Prainha. Isso foi a nossa segurança. Porque com vinte anos, a... Como 

é que a gente chama? Vence [A União?] Tem um nomezinho que a gente dá. Com vinte anos, 

a concessão vence. [A concessão vence.] Tem que renovar. E quando nós ficamos que houve 

esse problema que desmancharam o Centro porque a gente queria, a gente, tem horas que era 

prefeita. Nós pedimos a ela [à prefeita] uma reforma. Aliás, nesse tempo eu era a presidente, 

pedi, fiz um ofício. Vim deixar lá com uns projetos aqui. Foi até com um rapaz do Banco do 

Brasil que tava fazendo um projeto aqui. Entregar esse projeto na Ritelza [a prefeita], pedindo 

a reforma do Centro porque tinha muita cupim, porque às vezes nós mesmo fazia, trocava 

telha, calha, não sei o quê. Como era muita barraca estragada, nós pedimos a prefeitura que 

fizesse. Aí, ela veio e fez várias reuniões, o tempo todinho do mandato dela, primeiro 

mandato. Então, ela prometeu que ia fazer não uma reforma, mas um Centro de primeiro 

mundo. [Quem foi a prefeita?] Ritelza. [Ritelza]. É. Daí, ela fez os primeiros quatro anos, 

reunião para lá e para cá. [Isso em que ano?] Isso por volta dos anos 2000, né? [2000, 2002] 
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2000 e pouco. Ela foi a primeira prefeita desse mandato, né? Fez o primeiro mandato, fez o 

segundo e fazia uma reunião. Era muito bom o mandato dela. A gente participava de feira, de 

feira no Estado, de feira aqui e... e... ela patriocinava os ônibus, as passagens, alguma coisa, 

ela era boa nisso, nesse ponto. Agora, na parte da construção, deixou a desejar porque ela fez 

o projeto e doze meses para ela terminar o mandato... Ela fez quatro anos... oito anos de 

mandato, né? No último mandato, doze meses para terminar o mandato. [...] Em outubro ela 

saia, em janeiro, né? [Ah!] Em outubro, o Centro foi derrubado para reconstruir, o que 

construiu ficou a primeira parte. Nós saímos de lá em outubro e viemos para cá. Aí, fiquemos 

daqui. E teve um dia que não tinha, não podia expor porque estava atrasado o aluguel da 

prefeitura, não sei o quê. Então, a gente voltou lá pro Solar, foi todo o mundo pra lá. Aí, 

começamos a dividir, né? Ficou umas aqui e umas acompanharam [Isso em que ano, que ela – 

a prefeita Ritelza – derrubou – o Centro?] Ela derrubou em 2008, já. Já era 2008, viu? Daí, 

nós passamos... pro Solar... No Solar, nós tivemos lá um bom tempo, nós começamos a cobrar 

[...] Porque que a gente ia sair? Voltamos para lá. Arrumamos barraca 5h da manhã, tava lá, 

levamos chuva, tudo, molhemo coisa. E azoutra dizia: “Nós não samo sapo, pra levar brejo, 

imo pro brejo”. Ia chateado da gente. Mas fomos primeiro, eu, a Cleide, a Marta, [...], a 

Eveline, a Helena. Aí todo o dia a gente ia puxando as outras, entende? Montamo barraca de 

longe e ia trazendo azoutra. E fomo lá. E quem não fosse perdia o lugar. E quem não fosse 

perdia o lugar. Foi indo, ficou sete aqui. Daqui duas já saíram, já foram pra lá. E lá ficou 

azoutra, né? No Solar. E de lá, nós fumo levano. Vez por outra levano uma. E ainda ficou no 

Solar, umas quatro, cinco. Aí foi o tempo que derrubaram lá voltaram para cá, né? De novo. 

Aí num vieram todo o mundo pra cá. Mas aí foi uma dura, mas aí nós tivemo uma queda de 

braço com a prefeitura, fomos cobrar do domínio da União. Aí ouve audiência. Fomos para o 

Ministério Público denunciar a prefeitura, porque elas orienta... nós tínhamos uma pessoa 

muito maravilhosa, nos ajudaram bastante. Que eles dizia, vocês procure, ligue pra Caixa, 

procure, que obra, isso é de AGU. A gente ligava e cobrava. E aí, a gente ia orientando, tem 

coisa que, tanta coisa que a gente não sabia, aprendeu [Aprende]. Eu ainda fui duas vezes com 

a Cleide, eu acho. Fui uma no Domínio da União, uma no Hospital Costa Freire. Que às vezes 

a Cleide ia com a Cininha, às vezes ia com a Iracilda. E na CEART, e na Ação Social e no 

domínio da União... era uma via sacra. Porque assim, mesmo eu não indo, eu orientava que 

elas fosse e como fazer. Nós pegamos uma queda de braço com a jurisdição do Aquiraz. O 

inqulino lá da cois... lá da... da... não tinha uma lanchonete? Ai! Nós fomos à justiça várias 

vezes com ele. Não que a gente desse parte dele. Ele que dava queixa da gente. Aí, a gente ia 
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pra lá. Eu tive uma queda de braço com a... uma das artesãs, né? Ela fez um, deu um 

escândalo lá e as outras: “Vamo botá ela pra fora”. Fizemos uma Assembleia e ela foi expulsa 

através da assembleia. Ela foi, entrou na justiça e ela voltou por conta de uma liminar. E nessa 

liminar nos ainda fomos a três audiências. Aí, a juíza disse assim: “Ai, é a senhora ainda!” 

“Infelizmente, sou eu.” “A senhora vai retirar a queixa?” “Não, não foi eu quem trouxe.” “Se 

a artesã que trouxe a queixa, ela retire porque quem fez o escândalo foi ela.” Então, eu não 

vou retirar a queixa não. Vou deixar ela de castigo lá. A outra que entrou depois de mim, aí 

foi lá e com a prefeita, mandou arquivar. Mas, agora, quando a gente tá no novo Centro, elas 

tem que assinar um novo termo de ajuste de conduta [Ah, muito justo!]. Entendeu? [E essa 

peleja, até vocês conseguirem uma coisa com a União, com a Ceart. (Olenir, 18 dez. 2016). 

  



 

  

126 

APÊNDICE D – DIÁLOGO COM TRÊS RENDEIRAS DO IGUAPE 

 

Bárbara: O centro está sem teto. Nós estamos sem teto. Aí o que acontece a gente... quer 

dizer.... agora a gente tiver um inverno bom, a gente vai sofrer é muito. Aqui só com essa 

chuvinha aqui, hoje eu cheguei aqui já tava cheio d’água...chei d’água. 

Raquel: Dá uma olhada lá. 

Bárbara: Tanto sofre a gente aqui embaixo... e lá em cima. A tendência lá é o que... é esse... 

aqui... reajunte aqui, devido o sol e a água ela racha e aqui tem esse forro que é gesso, tai ó... 

ó... onde tem essas manchas aí é porque já tá vazando, aí vai furar aí. Nós tem nossa 

mercadoria pra gente não perder a gente vai ter que todo dia tirar e guardar. 

[As mercadorias vocês deixam aqui?] 

Raquel: É o jeito. É... é... aqui tem vigia. 

Bárbara: Tem vigia aqui à noite, a gente deixa tudo trancado. 

[Cada  uma tem um box? São quantos boxes aqui?] 

Bárbara: Ao todo são 56 boxes.... é Raimundinha? 

Iracema: Foram feitos 56 boxes. 

Bárbara: Mas aqui ó... nesse quarteirão aqui só tem um que está desocupado, aliás tá 

todo....aliás tem dois... três desocupados. Do lado de lá, só tem dois ocupados, do lado de lá, o 

resto tá tudo desocupado. Agora lá embaixo... 

[Interrompo e informo-lhes que somente naquele andar havia 13 boxes fechados]. 

Bárbara: É sim... sim. Agora lá embaixo todos funcionando aqui. 

Iracema: Tudo aberto lá embaixo. Aqui tem vinte e dois boxes boxes fechados ao todo. 

Bárbara: Quer dizer... como... como a gente... a gente aplica o dinheiro da gente não tá tendo 

retorno. 

Iracema: A muito tempo que aqui tá desse jeito. O estado que fez isso aqui, mas em 

compensação ele não dá nada de presente de bom para nois como o retorno dizia pra cá né, 

pra passar a trabalhar com renda, né? 

Aqui pra nóis, aqui em cima é mais difícil porque os turistas nem sobe, eles vêm. Quem muito 

aparece aqui são os bugueiros, sabe? Os bugueiros é que sempre traz os turistas pra cá. 

Raquel: Aqui é um caso sério. 

[Vocês tem que agradecer aos bugueiros pelas vendas então?]  

Iracema: É... É... 
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Bárbara: Ar maria aqui os bugueiros... mas... mas eles traz... Eles traz, mas aqui pra nóis aqui 

em cima é mais difícil. Eles chegam lá embaixo, lá embaixo mesmo eles compra e lá eles vão 

embora. Uma raridade aqui subir alguém... assim... mas é gente particular, né? Iracema, é né? 

É mais gente particular... Vamos dizer assim um particular que está com o seu carro, ele ainda 

sobe, mas lá embaixo elas vendem melhor do que nóis aqui. 

[E é porque fazem só três anos que foi inaugurado, não é?] 

Bárbara: É... é não, tá com dois anos, fez o prédio entregou para nóis, né? E a presidente disse 

que já foi lá e eles disseram que não tem nada para cá, não tem nada para cá. Nós tamos aqui, 

se for pra gente depender só daqui tem condição não, se a gente não tiver outra renda por fora. 

A Fill Sete.... a Fill Sete a gente já fez trabalho pra Fill Sete. 

Iracema: A Fill Sete até encomendou um paninho aqui um paninho ali, até um boné de renda, 

né, com jeans ela fez. 

Bárbara: Aí a gente vive, aí de primeiro até apareceu movimento, mas nunca... nunca mais 

apareceu encomenda nenhuma. 
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APÊNDICE E – ELENCO DE SUGSTÕES 

 

No intuito de prover as associações de rendeiras da Prainha e Iguape de uma 

consciência profissionalizante no concernente as tratativas relacionadas a otimização dos 

recursos envolvidos, culminando com a aplicação de estratégias de comercialização 

suficientes a manutenção de montantes de faturamentos condizentes com a importância da 

atividade manufatureira à economia criativa cearense, se faz obrigatória a adoção de uma 

série de medidas focadas na criação de procedimentos e metodologias interligadas ao fazer 

racionalizado, isto é, implementação de processos fortalecedores da atividade empreendedora, 

em especial, no relativo a práxis gerencial a envolver aquisição, manufatura, aspectos 

financeiros, precificação, abordagem ao mercado e comercialização.  

01- Originar, através de orientações provenientes de profissionais com experiência 

comprovada, cargos com funções distintas, uma ligada à gestão e outra, 

especificamente a atividade de relações com o mercado.  

 

Gestão: Desenvolver processos focados na otimização dos recursos (financeiros, 

materiais, humanos, equipamentos e utensílios) aplicados no segmento; Analisar 

custos para racionalização de gastos; Avaliar situação financeira da entidade, 

garantindo reais condições de atuação; Implementar sistemas de planejamento, 

acompanhamento e controle das atividades com o propósito de provocar sintonia entre 

planejado e realizado; Cuidar para a manutenção da qualidade das peças 

manufaturadas como condição básica à conquista de posição privilegiada no mercado; 

Calcular preços, bem como, atualizar valores em função das vicissitudes ocorrentes no 

cotidiano; Gerar relatórios de desempenho, apresentando as rendeiras, após períodos 

previamente estipulado. Propor treinamentos de capacitação, qualificação e 

aperfeiçoamento às rendeiras, contribuindo a visão de permanente evolução. 

 

Relações com o Mercado: Estudar a conjuntura no sentido de identificar 

oportunidades de negócios; Avaliar possibilidades de desenvolvimento de produtos 

inovadores, bem como, modificações nos atributos dos já dispoinibilizados, com 

competência à geração de elementos de vantagem competitiva; Analisar pontos fortes 

e fracos do segmento em relação à concorrência; Criar e manter atualizados, sistemas 

de comunicação com clientes potenciais e efetivos, sejam estes físicos e/ou virtuais; 
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Representar as associações em eventos de negócios (Feiras, Rodadas, Missões, etc.), 

prospectando oportunidades de transações comerciais; Desenvolver campanhas 

promocionais e avaliar resultado destas; Desenvolver canais de comercialização, com 

avaliação de contribuição individualizada à constituição do faturamento;  

02- Selecionar, entre componentes das localidades, indivíduos não produtores, porém, 

com atributos especificamente sintonizados com organização, acrescido de habilidades 

numéricas, facilidade de comunicação, visão proativa e potenciais para o exercício de 

funções de liderança descritos no parágrafo anterior.  

03- Prospectar, junto a entidades como SEBRAE e instituições de ensino superior, 

programas de assistência empresarial direcionadas ao pequeno produtor no propósito 

de fechar parcerias para a capacitação e aperfeiçoamento dos selecionados para 

gestores em cursos de Relações Humanas e Atendimento ao Público, Finanças para 

Empreendedores, Logística e Cadeia de Suprimentos, Desenvolvimento e Lançamento 

de Produtos, Planejamento e Controle de Produção, Políticas de Precificação, 

Comunicação com o Mercado, Marketing, Comercialização e Processos Gerenciais. 

04- Sondar, junto a órgãos governamentais, projetos de Parceria Público Privada - PPP, 

direcionados à formatação de programas favorecedores ao desenvolvimento de 

arranjos produtivos locais – APLs, notadamente, os interligados a segmentos atrelados 

a artesanato com acentuado impacto na economia criativa do estado. 

05- Propor parcerias com instituições de ensino superior no fito de realizar projetos a 

envolver artesãos e futuros designers com o desenvolvimento de peças inovadoras 

e/ou novas segmentações para a ampliação do mercado consumidor. 
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