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RESUMO 

 

O projeto tem como objetivo propor um novo conceito de produto artesanal, o qual  se 

identifique na contemporaneidade, através da utilização da renda de bilro, 

diferenciando-se da produção tradicional. O resgate do contexto e da identidade, social 

e cultural, é de suma importância como percurso a ser explorado e pesquisado, 

valorizando os aspectos identitários do produto. 

 

Palavras chaves: Renda de bilro, Design de Moda, Artesanato, Identidade Cultural, 

Rendeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The project aims to propose a new concept of handicraft product that can be identified, 

in the contemporary world, through the use of bobbin lace, which gets differentiate from 

the traditional production. The rescue of social and cultural context and identity is of 

great importance to establish a route to be explored and researched, as it highlights the 

product identity aspects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O setor artesanal tem grande participação no desenvolvimento de gerações 

ocupacionais e de rendas familiares em todos os estados brasileiros, tendo em cada 

um tipos diferentes de artesanatos, os quais possuem um papel de relevo na 

comunidade se tornando um componente essencial na busca das vocações nas 

comunidades brasileiras. 

O trabalho artesanal auxilia, dentro das comunidades, na construção da 

identidade cultural, a qual ao longo do tempo vai se atribuindo valores e gerando 

histórias. Muitas comunidades se desenvolvem de forma a manter as tradições 

culturais, folclores e costumes resultantes das condições históricas vividas em outros 

tempos. O conhecimento para a produção, neste caso, muitas vezes é transmitido de 

pai para filho, fator que agrega valor e qualidade ao produto artesanal, conforme a 

autora Santaella (2003, p.46),  que afirma que os elementos culturais, uma vez 

inventados, passam de um indivíduo para o outro através do aprendizado, sendo 

compartilhados de uma geração a outra. 

O aprendizado referente à produção do artesanato não é, na maioria das 

vezes, ensinado em escolas, mas sim no convívio com a comunidade e costumes 

daquele povo, sendo que o processo de criação se dá através da experimentação. 

Nesse sentido, quando falamos em herança cultural, podemos dizer que esta se refere 

a um conjunto de valores transmitidos através do processo social entre gerações e  

culturas, e que são característicos da identidade de um povo. 

A herança cultural, que contribuiu para a formação de costumes e tradição na 

comunidade de rendeiras de Santa Catarina, especificamente em Florianópolis, foi 

trazida pelos açorianos. No livro Folclore Catarinense, Soares (2002) afirma que “as 

rendeiras descendem das antigas famílias açorianas de pescadores que vieram para a 

ilha do Desterro em meados do século XVIII” (SOARES, 2002, p. 129) .  

Não se tem definido ao certo a origem da renda de bilro, alguns pesquisadores 

defendem que a técnica artesanal surgiu na Bélgica, no século XV, e se espalhou pela 

Europa até chegar em Portugal. Pezzolo (2007, p.225), por outro lado, propõe que a 

renda já existia no Oriente e chegou ao Ocidente na segunda metade do século XVI. 

A renda de bilro, pode ser considerada uma das mais antigas e ricas 

manifestações de arte. Hoje, considerada uma herança cultural, pode ser encontrada 

em outras regiões do Brasil, como Norte, Nordeste e Sudeste. Feitas a mão e por 



mulheres, possuem uma delicadeza que demonstra a habilidade e o aprendizado que 

foi transmitido através da tradição familiar. 

De acordo com Mattos (2009, p. 84) “a renda de bilro é feita sobre uma 

almofada, com os birlos que prendem os fios e  que se alternam nas mãos […]”, 

acompanhando desenhos e pontos trazidos pelas açorianas. A renda de bilro pode ser 

também chamada de “renda da terra”, “renda de almofada” e “renda de birro”. Elas se 

diferenciam, pois na produção da renda é necessária a utilização do birlo, pequenas 

peças de madeira que auxiliam o trançar dos fios e que dão nome à arte.  

O conhecimento da técnica artesanal é fundamental para o início da projetação 

de novos tipos de produtos aliados aos conhecimentos do artesão. Conhecer a cultura 

e a comunidade, neste caso as rendeiras, é muito importante para, durante o processo 

de ressignificação do uso da renda, não descaracterizá-la e sim valorizar e reforçar 

ainda mais as tradições culturais da região. 

É importante que sejam criadas oportunidades e condições para que o 

artesanato possa juntar-se com a moda, pois o artesanato é uma importante fonte de 

conhecimentos e de técnicas que podem auxiliar no processo criativo e de inovação – 

mesmo considerando-se que, neste caso, mantenhamos o foco na atividade específica 

da renda de bilro. 

De acordo, com Freitas (2011, p.121), o design pode aproximar-se do 

artesanato de maneiras diferentes. O designer deve, principalmente, atuar 

considerando o contexto onde o artesão vive.  

Em relação a moda, Cidreira (2005), expõe seu poderoso “motor econômico”, 

devido a constante renovação, se tornando um mercado que se renova e cresce 

constantemente e, que historicamente é importante para a compreensão da passagem 

do estado estacionário aos consumos urbanos. É importante ressaltar que a moda é 

um fenômeno cíclico, formada pela transformação e mudança constante de idéias e 

produtos. 

Desta maneira, o principal desafio deste projeto é resgatar técnicas manuais 

para a geração de produtos de moda: produtos que preservem a identidade local, a 

tradição e, que possuam significados ligados a cultura, e não apenas ao consumo 

exacerbado. Unindo a tradição e a modernidade, e adaptando novos usos,  conceitos e 

formas, o objetivo deste projeto é trazer a produção artesanal para o campo da moda, 

porém sem perder seus aspectos sociais e culturais.  



Esta articulação, do artesanato e a moda, se materializa na utilização da renda 

de bilro para a produção do produto, conhecendo as tradições locais em que tem como 

foco as rendeiras de Santa Catarina, a escolha  se deu por ser o estado mais próximo 

do Rio Grande do Sul e também por cultivar e preservar esta tradição do fazer renda de 

bilro; fatores que irão orientar o processo de ressignificação e apropriação da renda em 

um produto de moda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver um produto de moda caracterizado pelo uso da renda de bilro, 

produzida artesanalmente por mulheres rendeiras do estado de Santa Catarina, 

considerando-se, no projeto, seus aspectos culturais, materiais e simbólicos. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Analisar a relação entre moda e artesanato. 

- Conceituar a identidade cultural e sua relação com o artesanato. 

- Descrever os processos artesanais na criação da renda, assim como a 

renda de bilro e sua relação com as rendeiras de Santa Catarina. 

- Desenvolver um produto de moda com o uso da renda de bilro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa se justifica ao ressaltar a importância da atividade artesanal 

aliada à moda, a qual neste projeto está em resgatar a renda de bilro e introduzi-lo em 

um produto de moda. 

O setor artesanal é um importante colaborador na economia do estado de 

Santa Catarina e, na economia do Brasil, devido ao aumento da receptividade dos 

produtos artesanais pelo mercado. Nesse contexto, o artesanato, além de ser uma 

expressão de uma cultura, tem considerável participação na economia de comunidades 

do país, sejam elas litorâneas ou interioranas, possibilitando a geração de trabalho e de 

renda para milhões de brasileiros. 

O artesanato não é mera mercadoria e traz consigo valores, crenças e culturas. 

Atualmente, este trabalho está valorizado, pois os consumidores têm buscado peças 

diferenciadas e que possuam valores culturais agregados. Para o SEBRAE (2010, p.8) 

a relevância do artesanato também se dá na medida em que esse se apresenta como 

contrapartida à massificação e uniformização de produtos globalizados, promovendo o 

resgate cultural e o fortalecimento da identidade regional. 

Cidreira (2005), ao observar que, nos séculos XVII e XVIII, a moda já estava no 

centro das preocupações econômicas, atualmente pode-se considerar que não é 

diferente, pois a moda continua movimentando grandes quantias por todos os cantos 

do mundo. 

Devido sua importância a moda atualmente é um amplo universo que pode ser 

considerado como sinônimo de possibilidade de trabalho e um meio de repercussão 

cultural e econômico. 

A intervenção dos profissionais da moda no processo artesanal pode se dar 

com o intuito de agilizar e dinamizar as relações comerciais entre os artesãos e o 

mercado, ajudá-los no processo de fabricação, de modo a acrescentar e aprimorá-lo 

através do conhecimento acadêmico. Essa intervenção planejada, em parceria com 

artesãos, tem o propósito de diversificar a oferta artesanal, porém sem perda de suas 

características essênciais. 

Propondo em conciliar essas atividades, o projeto busca a reedição do uso da 

renda de bilro em um produto de moda, pois essa atividade deixou de ser apenas um 

artesanato carregado de cultura e tradições e integrou as atividades econômicas dentro 

desse grupo social. 



Segundo Barroso (2009), um produto pode ser considerado fruto do design 

quando o resultado reflete uma intenção consciente e planejada, considerando as 

implicações socias, culturais, ambientais, econômicas, estéticas e mercadológicas. 

Nesse sentido, partirmos do ponto em que ao resgatar as técnicas artesanais para o 

desenvolvimento de um projeto de moda, deve-se propor um produto de moda, porém 

que mantenha as raízes do produto artesanal, neste caso a renda de bilro. 

No que se refere a pesquisa teórica, esta pesquisa se justifica ao ressaltar a 

importância da moda e do artesanato como meio de identidade cultural e, também a 

produção artesanal como importante colaboradora na economia do país e fonte de 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O projeto tem como objetivo a criação de um produto de moda utilizando a 

renda de bilro, inserindo a renda no contexto atual visando sua tradição e história na 

moda. Pretende-se, a seguir, contextualizar os assuntos relevantes para o 

desenvolvimento do projeto. 

O capítulo 2 irá abordar os temas pertinentes à fundamentação teórica. Dentre 

os temas procuramos analisar o design de moda com a produção artesanal, assim 

como a influência que o artesanato possui na construção da identidade cultural dentro 

de uma sociedade e, principalmente abordar sobre a origem da renda, a renda de bilro, 

a atividade das rendeiras de Santa Catarina e o folclore que envolve a criação da 

renda. 

Entender e compreender as reflexões teóricas acerca do tema é de suma 

importância, para construirmos o embasamento necessário ao processo para o 

desenvolvimento do projeto. 

 

2.1 MODA E ARTESANATO 

 

“Oriunda do latim modus que significa maneira, a palavra moda é denominada 

como maneira, modo individual de fazer, ou uso passageiro que regula a forma dos 

objetos materiais […]” (CIDREIRA, 2005, p. 30). Mais, genericamente, maneira de ser, 

modo de viver e de se vestir. Treptow (2007), observa que o termo moda é empregado 

para toda invenção e todos os usos introduzidos na sociedade pela fantasia do homem. 

Movida pela mudança, a moda está sempre em busca da novidade: é dinâmica da 

mudança, da constante renovação. 

A dinâmica da moda se estende a outras esferas da cultura, e revela sua 

importância nas sociedades modernas: “a moda está nos comando de nossas 

sociedades; a sedução e o efêmero tornaram-se, em menos de meio século, os 

princípios organizadores da vida coletiva moderna” (LIPOVETSKY, 2008, p.12). 

A moda, ao longo da história, caminhou junto com as revoluções e reformas 

que ocorreram nos últimos séculos, porém diferentemente da evolução do vestuário, 

que se tem conhecimento do uso desde os primórdios, a moda começou a surgir no 

Ocidente no final da Idade Média. Cidreira (2005), afirma que a moda não foi uma 



realidade pertencente a todas as épocas, nem a todas as civilizações. Assim como 

outras instâncias, é uma construção cultural e histórica. 

A configuração da sociedade primitiva se constituía em manter as tradições e 

os padrões estéticos, sendo que esta maneira de prezar pela permanência dos 

costumes impediu o desenvolvimento do sistema moda. Treptow (2007) explica que 

“até o final da Idade Média podemos constatar que existia indumentária, roupa, mas 

não moda.”. Neste sentido, podemos observar a convergência de outros autores, como 

Lipovetsky (2008): 

 

Hiperconservadora, a sociedade primitiva impede o aparecimento da moda por 

ser esta inseparável de uma relativa desqualificação do passado: nada de 

moda sem prestígio e superioridade concedidos aos modelos novos e, ao 

mesmo tempo, sem uma certa depreciação da ordem antiga. (LIPOVETSKY, 

2008, p. 27) 

 

A “moda” era manter os padrões estéticos, a sociedade primitiva valorizava o 

passado e os costumes que foram-lhe herdados, “a sociedade primitiva não pode em 

nenhum momento deixar manifestar-se a sagração da novidade […], a autonomia 

estética da moda.” (LIPOVETSKY, 2008, p. 27).  

Conforme sugere Cidreira (2005), a abordagem histórica da vestimenta serviu 

para estabelecer uma equivalência entre a forma vestimentária e o espírito geral de um 

tempo ou de um lugar. A autora ainda destaca três aspectos fundamentais em relação 

ao uso do vestuário na sociedade primitiva: o pudor para esconder a nudez, a proteção 

contra as intempéries e o adorno para se fazer notar. A vida útil do vestuário, nas 

sociedades antigas, era prolongada devido à lentidão com que a informação visual era 

propagada entre os povos, qualquer tipo de mudança, no campo social ou estético, 

inevitavelmente refletiam também nos campos políticos, religiosos e econômicos. 

O sistema da moda, que rege os ciclos do vestuário e costumes dentro de uma 

sociedade, surge na segunda metade do século XIV, na Europa Ocidental: “só a partir 

do final da Idade Média é possível reconhecer a ordem própria da moda, a moda como 

sistema, com suas metamorfoses incessantes, seus movimentos bruscos, suas 

extravagâncias.” (LIPOVETSKY, 2008, p.23). Neste sentindo Cidreira (2005) explica o 

surgimento do sistema moda, justificando que foi na Idade Média que o homem 



dispertou para a possibilidade de adotar o uso da indumentária enquanto prazer 

estético.  

Descobre-se, assim, o fascínio do vestuário enquanto peça alegórica, pura 

fantasia, que sugere a preocupação com o belo, o sublime, a sedução, o 

prazer. Vestir-se, então, passa a atender a uma exigência, sobretudo, estética. 

(CIDREIRA, 2005, p.41) 

 

Treptow (2007), vai afirmar essa idéia colocando que a moda surge no 

momento histórico em que o homem passa a valorizar-se pela diferenciação dos 

demais através da aparência. Desde então, o sistema da moda difundiu-se como 

reflexo do comportamento e da cultura do momento. Ainda na perspectiva da autora a 

roupa era uma forma de identificar a condição do indivíduo dentro da sociedade.  

Para Mesquita (2004), os fenômenos do vestuário eram criados devido as 

variações climáticas, as descobertas dos processos de execução de roupas, ou da 

dominação de um povo sobre outro e que a  moda como sistema surge na segunda 

metade do século XVI, sendo que vários fatores, como mudanças socioeconomicas e 

culturais favoreceram a consolidação do sistema moda, dentre eles expansão 

econômica a ampliação do comércio, o crescimento da indústria têxtil, descobertas 

científicas e tecnológicas, etc.  

Lipovetsky (2008), confirma que a fase inaugural da moda, onde o ritmo 

precipitado das frivolidades e o reino das fantasias instalaram-se de maneira 

sistemática e durável, iniciou-se da metade do século XVI  à metade do século XIX. Por 

muito tempo a valorização do passado se impôs como regra, por isso outro elemento 

que proporcionou a instalação da moda foi a mudança de percepção do tempo 

presente. O autor ainda ressalta que o surgimento da moda está associado a dois 

valores fundamentais da modernidade: a importância do novo e a expressão da 

individualidade.  

A moda é um fenômeno criado e instituído no ocidente, sendo uma das 

características mais fortes e, também estará ligada ao surgimento do capitalismo e aos 

fenômenos socias. 

 

A moda é uma importante área de produção e expressão da cultura 

contemporânea. Tanto apresenta reflexos e referências da sociedade quanto 

dos usos e costumes do cotidiano. A dinâmica moda permite refletir, criar, 

participar, interagir e disseminar estes costumes. Portanto, o desenvolvimento 



e a expressão da moda ocorrem a partir das inter-relações, entre a criação, a 

cultura e a tecnologia, bem como dos aspectos históricos, sociopolíticos e 

econômicos. (MOURA, apud PIRES 2008, p. 37) 

 

É importante ressaltar que o caráter passageiro, a importância da novidade, o 

efémero, conforme Mesquita (2004) são o cerne da moda, e apesar do efêmero e do 

individualismo assumirem formas diferentes, elas se mantêm como definidoras do 

sistema moda. 

Considerando os demais aspectos para a concretização da moda, Cidreira 

(2005) faz referência a dois momentos muito importantes para estruturação do 

fenômeno moda, a Alta Costura  e o Prêt-à- Porter.  

A Alta Costura, é marcada por criações de luxo feitas sob medida, através de 

encomenda personalizada que conferia à moda um caráter exclusivo. A Alta Costura 

fazia funcionar uma moda mais lenta, e cabia a este segmento impor padrões e lançar 

tendências. O marco do surgimento da Alta Costura é a abertura, entre 1857 e 1858, 

em Paris, do ateliê de costura de Charles-Frédéric Worth. Worth fundou um modelo de 

negócio que estabeleceu as diretrizes da Alta Costura: criações exclusivas, lançamento 

de tendências, elevação do costureiro à condição de artista e a promoção de 

espetáculos publicitários sazonais baseados em grifes e modelos. 

O Prêt-à-Porter vai surgir na década de 1950 e, vai ter seu apogeu nos anos 

60, quando começou a oferecer um conceito de moda voltado à juventude, o 

surgimento da cultura jovem a partir dos anos 50 e da elevação do adolescente. À 

condição de consumidor, dada ao jovem foram elementos fundamentais para a 

renovação que o prêt-à-porter provocou no mundo da moda. 

O prêt-a-porter é conhecido por ser o movimento que “democratizou” a moda e, 

consequentemente, o afloramento do consumo acelerado, pois naquele momento era 

possível criar roupas em escala industrial, com maior qualidade e lançadoras de 

tendências. Ou seja, um mistura do glamour da Alta Costura, com a eficiência da 

produção em série.   

Nesse contexto, sob o olhar de Lipovetsky (2008), a moda estava dividida em 

dois patamares, “ sob o primado da Alta Costura e de outro a generalização do prêt-à-

porter e disseminação dos pólos criativos – assim se pode resumir esquematicamente 

a transformação do sistema da moda.” ( LIPOVETSKY, 2008, p.113)  



A Alta Costura perde seu estatuto de vanguarda. Sua vocação agora era 

somente o de perpetuar a grande tradição de luxo da moda. O prêt-à-porter, por outro 

lado, mesmo produzindo industrialmente roupas acessíveis busca lançar “moda”, 

inspirada nas últimas tendências do momento. A era do prêt-à-porter coincide com a 

emergência de uma sociedade voltada para o presente, buscando pelo novo e pelo 

consumo. 

Com isso, com a expansão do mercado e produção em série, se faz necessário 

o planejamento do desenvolvimento das coleções de moda, que irão váriar de estação 

para estação, ou em um período semestral, essa renovação constante da moda aos 

olhares de Cidreira (2005), representa um marco definitivo da inversão do consumo por 

necessidade e do consumo movido pelos desejos e fantasias. A industrialização 

permitiu que as modificações e criações fossem produzidas rapidamente e que, em 

pouco tempo, se tivesse a massificação de produtos de moda, a autora afirma ainda 

que a dinâmica da moda é responsável por alterações econômicas, políticas e sociais, 

pois altera a própria noção de necessidade, injetando a novidade e a mudança 

constante.  

Neste sentindo, Treptow (2007), afirma que a moda alimenta a indústria, e que 

essa criação incessante de produtos estimula o consumo, pois a moda atual é onde o 

efêmero, as frivolidades, e a busca pelo novo governam as sociedades capitalistas. 

A partir, destes argumentos onde a efemeridade e a diferenciação são o cerne 

do sistema da moda, a sociedade de consumo vai se relacionar com o modelo 

capitalista contemporâneo, o qual reverencia o luxo, a riqueza e o poder na sociedade.  

A sociedade do século XX, foi marcada com o maior avanço científico e 

tecnológico, o que possibilitou o surgimento de um modelo de produção e de consumo 

em massa, que teve na moda um dos pólos de maior êxito comercial. A cadeia da 

moda cresceu e, só tende a crescer ainda mais, nos próximos anos, com a criação de 

novos tecidos, novos modelos, novas tendências. 

Porém, o grande acesso a moda, a popularização, o consumo exarcebado gera 

uma resposta, e que reflete no consumo inverso, baseado no conceito do slow 

fashion1. Nesse sentido, podemos citar o exemplo da estilista Vivienne Westwood, que 

                                                

!" O chamado “slow fashion” é um novo conceito dentro do universo da moda, que define um 
comportamento mais devagar na hora de produzir e consumir a moda. Os produtos são quase artísticos 
e muitas vezes feitos à mão, tornando-os únicos, sem a preocupação da produção em massa e 



criou o manifesto anticonsumo, “Manifesto de Resistência Ativa à Propaganda” 2, o qual 

trata de consumo consciente. A estilista propõe uma reflexão sobre o consumo, em que 

as pessoas ao consumirem refletirem sobre a necessidade e, procurar a identificação e 

a emoção com o produto.  

Em seu livro, A felicidade Paradoxal: ensaio sobre a sociedade de 

hiperconsumo, Lipovetsky (2007) reflete sobre o consumo emocional, ele designa que 

os efeitos de uma tendência toma o consumo quando se dá de si para si, o consumo 

emocional aparece como forma dominante quando o ato de compra deixa de ser pela 

preocupação com o outro e, e passa a ser na busca das sensações e do bem-estar. 

 

A nova relação emocional dos indivíduos com as mercadorias, instituindo o 

primado do que se sente, a mudança da significação social e individual do 

universo consumidor que acompanha o impulso de individualização de nossas 

sociedades. (LIPOVETSKY, 2007, p.46) 

 

Esse pensamento, de consumir consciente desacelerando a produção reflete 

do Slow Fashion, buscar uma nova ótica sobre essas “necessidades” de consumo. 

Reestruturar o objetivo da moda e receber essas mudanças de estilos sazonais de 

maneira responsável, ponderando o contexto sócio-ambiental. 

Percebe-se, então, que a partir desse momento, a mudança do consumo e da 

busca por produtos com valores agregados, passa a ser cultuada. Esse valor pode ser 

encontrado na produção artesanal, que se utiliza das técnicas manuais, constituída por 

valores culturais que irão ressaltar a valorização e originalidade do produto, neste 

sentido Canclini (1983) sugere que o artesanato é um lugar privilegiado para se 

perceber a rapidez e a multiplicidade de modificações que o capitalismo introduz nas 

culturas tradicionais,. 

 

O produto artesanal normalmente possui valor agregado, em especial o valor 

de estima. Esta estima realiza-se em função dos valores que constituem o 

contexto produtivo do artesanato – uma manifestação cultural, religiosa ou 

popular, uma matéria-prima típica de determinada região, a consciência 

                                                

necessidade de novidades para o consumidor. O foco é diminuir o consumo em excesso e trazer ao 
mercado peças duráveis e versáteis. Fonte: http://www.scmc.com.br/hp/?p=947. Acesso em 20 de 
novembro/2011. 
"

#"Disponível no site: http://www.activeresistance.co.uk/manifesto.html. Acesso em 26 de agosto/2011."



ambiental, a habilidade técnica do artesão, a tradição, […]. (FREITAS, 2011, 

p.59) 

 

Cidreira (2005), revela que uma das alternativas que vem sendo incorporada 

pelo setor da moda é a tendência do “feito à mão”, que esta ligada à procura da 

personalização e diferenciação, o “fazer manual” está valorizado. O artesanato é a 

contrapartida à massificação e uniformização dos produtos globalizados, considerando-

se que os consumidores têm buscado por peças diferenciadas. Seguindo este 

pensando, Moura apud Pires (2008), ressalta a importância dos reconhecimentos dos 

valores das culturas locais, a serem interpretados e decodificados como atributos 

imateriais dos artefatos industriais. 

Com o início da industrialização, por volta do século XVIII, onde as máquinas 

substituíriam mãos e ferramentas, a exemplo os teares mecânicos, desencadeou-se 

uma das maiores transformações na estrutura da civilização, a Revolução Industrial. A 

partir daí, a função do artesanato começou a se modificar, aproximando-se daquela 

que possui até os dias de hoje, um meio alternativo de produção. 

 

Com a industrialização, as máquinas tornaram possível a produção em escala, 

mais eficiente e barata. De fato, boa parte da cultura é hoje produzida em 

condições industriais. Mas o desenvolvimento moderno não suprimiu as 

culturas tradicionais. Em muitos casos, até fortificou-as, e a expansão dos 

mercados incluiu os bens simbólicos tradicionais nos círculos de consumo. 

Ocorreu uma renovação dos ofícios artesanais, adaptados às interações 

comerciais complexas da modernidade. E assim muito artesanato reencontrou 

seu vigor. (VOGEL apud MATTOS, 2009, p.7) 

 

O artesanato brasileiro é carregado de história e cultura, possuindo influências 

de diversas etnias, o que contribuiu para acrescentar conhecimentos e técnicas. No 

livro Desenho de Fibra: artesanato têxtil no Brasil, dos autores Kubrusly e Imbrosi 

(2001), citam essa união de culturas e conhecimento que proporcionou o 

enriquecimento do artesanato brasileiro, “a história do artesanato têxtil brasileiro 

acompanha, portanto, o perfil de formação de nossa cultura: conhecimentos indígenas 

se misturam àqueles trazidos pelos portugueses, recebendo contribuições africanas e 

de outros países europeus.” ( KUBRUSLY; IMBROSI, 2011, p.21) 

Dessa forma, o artesanato brasileiro, como parte de nossa cultura, fruto desta 



mistura multicultural, pode apresentar inúmeros atributos materiais e imateriais, onde 

os valores se misturam e dão origem a resultados que tendem a promover o 

desenvolvimento de novos conceitos e usos. Essa diversidade é resultante do diálogo 

entre diferentes tradições culturais. Dessa forma, o artesanato se torna fonte de 

produção para a moda, no sentido de se buscar as origens e técnicas para novas 

produções. 

Historicamente, o artesanato esteve presente no cotidiano do homem desde os 

povos mais primitivos, devido a necessidade de se alimentar, se proteger e de se 

expressar. A produção era apenas para suprir à demanda local, os moradores da 

comunidade executavam troca de mercadorias que gerava o desenvolvimento da 

economia local, e com isso acabavam promovendo o desenvolvimento de novas 

habilidades técnicas e criativas, que com o tempo foram formando grupos sociais, 

como corporações ou tribos, geralmente constituídas por familiares.  

Segundo Freitas (2011), a produção artesanal concentrava-se nas 

necessidades locais de aldeias, vilarejos e fazendas e, posteriormente, com a 

urbanização passou a encontrar mais condições de atuação e aprimoramento. 

Atualmente, o artesanato adquire novas dimensões, as quais buscam 

revitalizar a atividade, devido sua importância dentro de uma sociedade, pois além de 

expressar suas crenças, idéias e valores, revela as circunstâncias, modos de viver e se 

expressar. Do ponto de vista econômico, é uma atividade que gera trabalho e renda e 

desenvolvimento social dentro de uma comunidade, principalmente, onde as tradições 

permanecem. 

Nesse cenário, outra importância do artesanato é em relação ao consumo, pois 

a produção artesanal é uma reação ao processo de globalização, ao consumo em 

massa. Por isso, a revitalização e a preservação das técnicas se faz necessária para 

dar continuidade ao ofício.  

Para entender melhor o conceito de artesanato, é importante entender a 

diferença entre arte e artesanato – artista e artesão. Freitas (2011) caracteriza o  

artesão como aquele que vai produzir produtos artesanais, feitos à mão, ou com a 

ajuda de ferramentas manuais ou de meios mecânicos uniformes, contanto que a 

contribuição manual direta do artesão seja o componente fundamental do produto. A 

natureza essencial dos produtos artesanais está nas suas características distintas, 

somados à cultura e religiosidade. O artista geralmente cria trabalhos que interferem na 

sociedade através de expressões e reflexões traduzidas de sua própria visão da 



sociedade. 

Porém estas diferenças entre a arte e o artesanato podem estar diretamente 

ligadas, pois toda a atividade artística envolve uma atividade artesanal. Na Bauhaus3, 

dentre os princípios em que se fundamentava à época de sua inauguração, estava a 

idéia de arte para todos e da união de arte e artesanato, onde não haveria a distinção 

entre o artesão e o artista, conforme o criador da escola Bauhaus. 

O SEBRAE (2004) define como artesanato toda atividade produtiva que resulte 

em objetos e artefatos, feitos manualmente ou com a utilização de meios tradicionais, 

com habilidade, destreza, qualidade e criatividade. O artesanato tradicional é o 

conjunto de artefatos expressivos da cultura de um determinado grupo, representativo 

de suas tradições e incorporado à sua vida cotidiana.  

 

É uma atividade com finalidades comerciais, que pode ser desenvolvida com 

ou sem o de máquinas rudimentares, onde predomina a habilidade manual e a 

criatividade de seu agente produtor, e desde que a sua produção não se realize 

em série. (SOUZA, apud FREITAS,2011,p.38) 

 

Para Valladares (1978), o artesanato seria o resultado qualificado pela mão-de-

obra, pela ação direta do homem em elaborar, em manufaturar. É o compromisso de 

qualidade do lavor que vai corresponder, para muitos povos, a significação do 

artesanato. 

O Programa do Artesanato Brasileiro - PAB visa, em especial, a geração de 

oportunidades de trabalho e de renda. O programa desenvolve ações que valorizam o 

artesão brasileiro, elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico e, 

ainda, promovem o artesanato no País e no Exterior. Considerando o artesanato como 

qualquer tipo de trabalhos utilitários ou decorativos feitos manualmente, com materiais 

brutos, que refletem a cultura local e a relação do artesão com seu meio. 

Em relação ao artesanato e suas as técnicas de produção, o uso das mãos é 

imprescindível, mas não significa que o artesão não se utilize de ferramentas, uma vez 

que cada técnica de artesanato tem seu instrumento apropriado para a confecção.  

Os aspectos produtivos artesanais possuem características simples, de modo 

                                                

$"Bauhaus, foi uma escola sediada em Weimar, Alemanha, em abril de 1919, sob direção do arquiteto Walter 

Groupius. Foi formada pela cooperação entre a existente Academia de Belas Artes de Weimar e a Escola de Artes e 

Ofícios, criando produtos que fossem ao mesmo tempo artísticos e comerciais. 



que são os próprios artesões que criam as técnicas e seus instrumentos de trabalho, o 

que caracteriza a estética do produto, esta relação do artesão com seus instrumentos 

de trabalho é importante pois dá ao produto a originalidade. Porém, as evoluções dos 

recursos de produção evoluíram no mercado, como Freitas (2011) expõe que novas 

ferramentas e máquinas simples que possuem mais recursos e funções foram criadas 

para este mercado, contudo está aos cuidados do artesão utilizar-se desses meios e 

não comprometer o acabamento final e a técnica, principalmente a essência do 

produto. 

O artesanato é definido a partir da matéria-primas e dos diferentes tipos de 

ofícios, conforme Barroso (2009), para cada matéria-prima principal derivam práticas 

profissionais que resultam em tipologias de produtos bastante específicas, com suas 

técnicas, ferramentas, produtos e destinações. 

Dentre as principais matéria-primas utilizadas no artesanato brasileiro está, o 

barro, o couro animal ou sintético, fibras vegetais, fios como o algodão, linho e a seda, 

madeira, metais, pedra e vidro. 

Freitas (2011) sugere que os laços entre o artesão, matéria-prima e a forma de 

vida são rígidos, pois o artesão conhece profundamente o material com que trabalha, 

como se comporta, pois cada matéria-prima reage à manipulação de uma forma 

diferente, fato que vai proporcionar bom desempenho durante o processo de produção. 

As finalidades do artesanato, também estão divididas em categorias, para 

Barroso (2009) o artesanato divide estas segundo seu caráter: utilitário, conceitual, 

decorativo, litúrgicos e lúdicos. 

Utilitário, pois serve para suprir as necessidades das populações de menor 

poder aquisitivo, substituindo produtos industriais. Conceitual, ligados à necessidade de 

autoafirmação social e cultural de um determinado grupo. Decorativo, pois se referem a 

artefatos com a finalidade de harmonizar os espaços de convívio. Litúrgico, destinados 

a práticas religiosas ou místicas reforçando os sentimentos de fé e de elevação 

espiritual; e os lúdicos destinados ao entretenimento de adultos e crianças, 

relacionados com as práticas folclóricas e tradicionais. 

Os artefatos artesanais por meio das formas, cores, texturas, ornamentações e 

suas funções, além de demonstrar os critérios usados, expressam a identidade cultural 

do artesão. Deste modo, Leite (2005), sugere ao dizer que a produção cultural 

conserva em suas expressões técnicas e estéticas muitas referências à realidade na 

qual está inserida, sendo que isso tende a acentuar-se nas comunidades tradicionais, 



onde os valores determinam as condutas.  

Canclini (1983) analisa o artesanato como meio de produção, circulação e 

consumo, e vai examinar a função econômica dos fatos culturais como instrumentos 

para a reprodução social e a função política, “lutar pela hegemonia; as funções 

psicossociais: construir o consenso de identidade, neutralizar ou elaborar 

simbolicamente as contradições.” (CANCLINI, 1983, p.51). 

Diante do exposto, onde a importância do artesanato como um meio de 

preservar a cultura local e a valorização da produção, da alta qualidade e da 

originalidade dos produtos, conclui-se que produtos advindos da produção artesanal 

estão sendo procurados como alternativa de consumo, indo ao caminho oposto do 

consumo em massa. 

Porém, com esta alternativa da utilização do artesanato, Lima (2005, p.15-25), 

destaca cinco pontos importantes para a preservação do artesanato, quanto as 

interferências do meio industrial. 

 

1) o artesanato não é mera mercadoria e traz, embutido em si, valores, 

crenças, culturas: É importante entender o objeto artesanal dentro das 

relações de mercado, mas como um produto diferenciado, que nunca se perca 

a dimensão cultural que está embutida nele, porque, quando se lida com a 

cultura, se agrega valor, e assim se consegue fazer com que o objeto seja mais 

valorizado e mais caro exatamente por essa razão. 

2) O artesanato não é produto de máquina. Sendo manual, ele é irregular, 

perfeitamente irregular: Um produto que apresenta defeitos, se houvesse 

sido produzido na indústria seria refugado como objeto mal feito, no entanto, 

suas marcas podem ser lidas de outra forma, atestando uma identidade cultural 

de grande importância. 

3) O artesanato não é algo imutável: O artesanato está sempre em processo 

de mudança, e as interferências muitas vezes devem partir do pressuposto de 

que as pessoas são capazes de mudar, detêm um saber, o domínio de uma 

arte e chegam a bons resultados sem que sejam levadas soluções prontas. 

4) Artesanato é ritmo, é tempo de produção: Esta é uma grande questão 

para todos os que resolvem enfrentar o desafio de equacionar o binômio 

artesanato x mercado. Lidando com a comercialização, o mercado acaba por 

exigir uma continuidade de produção que o artesanato muitas vezes não 

atende. 

5) Artesanato pressupõe autoria e, portanto, tem a ver com os direitos do 

autor: É bom que desde já busquemos discutir os direitos do autor, direitos de 



coletividade. Muitas vezes definimos os artesãos como anônimos porque 

integram coletivamente o repertório cultural de um grupo, patrimônios coletivos 

de uma comunidade. 

  

A partir, destas observações de cuidados ao interferir no produto artesanal e, 

com a finalidade e produzir um produto de moda utilizando o artesanato, além de 

resgatar a técnica e valorizar a produção do artesão e preservando as tradições locais, 

o foco desta união do produto de moda com o artesanato busca dar novos significados 

aos produtos, compartilhar novas ideias e usos.  

Visto que na indústria da moda, é possível ver dois caminhos, aquele baseado 

na moda efêmera, da produção em massa e do consumo exacerbado, também ao 

mesmo tempo é possível constatar produções que direcionam suas criações usando 

técnicas manuais, buscando matéria-primas naturais, meios de produção que não 

sejam industriais e reaproveitamento de materiais, este caminho tem como objetivo 

diminuir a intensidade do consumo, visando o prolongamento da vida útil do produto.  

Tendo em vista, este caminho que visa o meio artesanal para o 

desenvolvimento de um produto de moda, além de preservar a técnica da produção 

artesanal, busca-se também valorizar técnicas manuais despertando novos olhares e 

conceitos ao produto artesanal, essa mistura do artesanal com a indústria da moda, 

além dos aspectos sociais e ambientais, pois ao resgatar este meio artesanal sugere 

que a produção seja em contrapartida a massificação, para a moda é uma fonte de 

gerações de produtos e de inspirações, Morais (2008) aborda o artesanato não sob o 

olhar da questão da sustentabilidade ou do consumo consciente, mas expõe que para 

a moda torna-se estratégico decodificar referências culturais, como o artesanato na 

geração de elementos para aplicar na indústria da moda.  

Com isso, pode-se concluir que a produção artesanal e o artesanato, além de 

serem uma fonte de inspiração para a moda, são também uma alternativa de incentivar 

o consumo consciente, produtos que geram valores afetivos e que valoriza o artesão, 

assim como o incentivo de preservar as técnicas manuais. 

 

2.2 ARTESANATO COMO IDENTIDADE CULTURAL 

 

O Brasil é uma região geográfica complexa e diversificada, dentro da qual se 

distinguem paisagens culturais diversas, ao falar da questão da identidade, Freitas 



(2011), sugere que identidade é um conjunto de características próprias, “como no 

artesanato concentram-se principalmente no artesão e na comunidade ou grupo e que 

está inserido, na matéria-prima, no modo de fazer e no uso do objeto.” (FREITAS, 

2011, p.58). 

O artesanato é uma das formas mais representativas de produção cultural e de 

identidade de uma cultura local. O artesanato como uma manifestação cultural, deve 

ser compreendido como uma atividade social, podendo ser realizada de forma coletiva. 

Desse modo, ao aprendê-la o sujeito apropria-se não somente de um fazer, mas de 

toda a história e valores que o caracterizam. 

 

O artesanato exprime um valioso patrimônio cultural acumulado por uma 

comunidade ao lidar, através de técnicas transmitidas de pai para filho, com 

materiais abundantes na região e dentro dos valores que lhe são caros. Por 

tudo isso, ele acaba se tornando um dos meios mais importantes de 

representação da identidade de um povo. (BORGES, 2003, p.64) 

 

Visto que, segundo os autores Freitas (2011) e Borges (2003) ao abordar a 

questão identidade, os autores relacionam com a cultura local de uma determinada 

comunidade e, que o artesanato é uma das formas mais representativas da identidade 

e de construção da cultura de um povo. 

Deste modo, deve-se entender cultura como o desenvolvimento de um grupo, 

povo ou nação, quanto aos aspectos de uma vida coletiva que se relaciona com a 

produção e transmissão de conhecimentos, intelectuais ou artísticas. Segundo Barnard 

(2003), cultura deriva da palavra latina colere, que significa habitar, cultivar, proteger e 

honar com adoração. A partir, dessa palavra desenvolveu-se o conceito de que cultura 

referia-se a idéias de cultivo e de cuidados. 

Lago (1996) vai ressaltar que a cultura não é uma entidade acabada, mas sim 

uma linguagem permanentemente acionada e modificada por pessoas que não só 

desempenham papéis específicos, mas que possuam experiências particulares. Em 

relação à estrutura social, vai enfatizar que ela não é homogênea e que possui 

desigualdades situadas no processo social. 

Neste mesmo pensamento, Cunha (1987) propõe que cultura não é algo dado, 

posto, algo dilapidável também, mas algo constantemente reinventado, recomposto, 



investido de novos significados e, destaca o fato de ser cultura algo que 

constantemente precisa ser reelaborado.  

Para Canclini (1983), sob o nome de cultura estão todas as instâncias e 

modelos de comportamento de uma formação social, a organização econômica, as 

relações sociais, as estruturas mentais e as práticas artísticas. 

 

O uso do termo cultura como produção de fenômenos que contribuem, 

mediante a representação, reelaboração ou transformação do sistema social, 

ou seja, a cultura diz respeito a todas as práticas e instituições dedicadas à 

administração, renovação e reestruturação do sentido. (CANCLINI, 1983, p.29) 

 

A UNESCO4 sugere que o patrimônio cultural material e imaterial compreende 

as expressões de vida e tradições das comunidades, grupos e indivíduos em todas as 

partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus 

descendentes.  

Para o IPHAN5, o patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e 

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de 

sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e 

continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 

criatividade humana. 

Arantes (2004) propõe que cultura corresponde ao conjunto de significados 

explícitos ou implícitos à ação social, sendo que essa ação social vai distinguir como 

sendo própria de um determinado grupo ou categoria social. Culturas não resultam de 

capacidades e atributos herdados biologicamente. Ao contrário, culturas são 

carregadas de convenções socialmente transmitidas. De natureza dinâmica e plural, 

cultura diz respeito a ideias e valores. 

O conceito de cultura aplicado ao artesanato pode ser compreendido no 

produto, pois o produto artesanal esta carregado de significados e identidades locais 

que exprimem os valores e características da cultura local, a produção artesanal não 
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esta direcionada para o entendimento de todas as classes, mas, sim como 

necessidade estética, funcional e a mais importante como meio de sobrevivência. 

A cultura, esta dividida em cultura nacional e popular, as quais estão 

diretamente relacionadas com as questões de identidade, porém possuem conceitos 

diferentes. 

A cultura nacional identifica-se com a classe social dominante, aquela que vai 

ser superior tanto economicamente como politicamente, porém minoritária em relação à 

cultura popular. A  cultura popular, se caracteriza por ser inferior e, por não ter a 

mesma qualidade de representação social. 

Canclini (1983) vai propor que cultura popular é a manifestação de uma 

camada social cujo acesso aos bens econômicos e culturais é desigual, isso 

comparado às classes favorecidas. O artesanato pode ser enquadrado nessa 

realidade, pois normalmente é o resultado das práticas materiais consideradas como 

populares. Chaui (1994) chama atenção pelo fato de que se existe a cultura popular, 

existe a distinção de classes sociais e, que a expressão cultura popular tem a 

vantagem de assinalar aquilo que a ideologia dominante tem por finalidade ocultar, isto 

é, a existência de divisões sociais, pois referir-se a uma prática cultural como popular 

significa admitir a existência de algo não popular. 

A cultura popular, por ser oriunda das relações entre a comunidade do lugar e 

o seu meio social, simboliza a comunidade e evidencia as características locais, visto 

nas produções artesanais. Esse é um fator de extrema importância para o 

desenvolvimento local, pois permite a configuração da identidade do lugar e de sua 

população.  

Portanto, a valorização da cultura popular contribui para que a sociedade 

fortaleça suas raízes, contribuindo também para o desenvolvimento de produtos que 

expressem a originalidade local, assim como os valores, porque é através da cultura 

que o indivíduo e a sociedade vão interagir. 

O artesanato está inserido dentro da cultura popular, assim como outras 

manifestações, como o folclore, a poesia popular, músicas, ritos. Canclini (1983), 

também vai propor que as culturas populares são construídas em dois espaços: o 

primeiro que seriam as práticas profissionais, familiares, comunicacionais, que podem 

ser entendidas como o aprendizado de ofícios que passam por gerações, e o segundo 

as práticas e formas de pensamento que os setores populares criam a si próprios, 

mediante as quais concebem e expressam a sua realidade. 



Ortiz (1994) vai relacionar a cultura popular com o folclore, e vai pontuar que os 

dois não se inserem dentro de um sistema único. Enquanto o folclore é interpretado 

como sendo manifestações culturais de cunho tradicional, a noção de cultura popular é 

definida em termos de transformação de determinada comunidade. 

Ainda, segundo Ortiz (1994), o autor destaca dois movimentos em relação a 

cultura popular, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, e o Centro Popular 

de Cultura, CPC. 

O ISEB, criado em 1955, se baseava nas noções de colonialismo, 

transplantação cultural, cultura alienada e autêntica. O Centro de Cultura Popular, 

fundada em 1962-1964, vai buscar a integração da cultura popular, não como folclore 

ou tradição mais ou menos estável, mas como tomada de consciência da realidade 

brasileira, transformação e função política. “Quando os agentes do CPC se referem às 

obras da cultura popular, eles não se reportam às manifestações populares no sentido 

tradicional, mas sim às atividades realizadas pelos centros de cultura.” (ORTIZ, 1994, 

p.72) 

Ortiz (1994) salienta que as relações do nacional com o popular nos anos 50 e 

60 também se referem às questões econômicas e políticas com as quais se debate o 

estado brasileiro no período. E que aos poucos, o Estado busca concretizar uma 

política de cultura para concretizar a identidade brasileira. 

Stuart Hall (2003) em seu livro “Da Diáspora: Identidades e mediações 

culturais” vai propor duas definições para cultura popular. A primeira relacionada à 

complexidade das relações culturais, sobre a realidade do poder cultural e a natureza 

da implantação cultural. A segunda, considerada mais descritiva, definiu cultura popular 

como todas as coisas que “o povo” faz ou fez se aproximando de uma definição 

antropológica do termo cultura, que se relacionam com os valores, os costumes e 

mentalidades do “povo”. O termo “popular”, em suas definições remete a oposição que 

estrutura o domínio da cultura social, em classes específicas. “O princípio estruturador 

do “popular” são as tensões e oposições entre aquilo que pertence ao domínio central 

da elite ou da cultura dominante, e à cultura da “periferia”“. (HALL, 2003, p.256) 

Ainda na mesma perspectiva do autor, o essencial em uma definição de cultura 

popular são as relações que colocam a “cultura popular” em uma tensão continua (de 

relacionamento, influência e antagonismo) com a cultura dominante.  

Em relação as culturas nacionais, no mundo moderno, se constituem em uma 

das principais fontes de identidade cultural. As culturas nacionais são uma forma 



distintivamente moderna, onde em sociedade mais tradicionais eram relacionadas a 

tribos, ao povo, a religião, foram transferidas, gradualmente, à cultura nacional.  

As culturas nacionais são compostas não apenas de instituições culturais, mas 

também de símbolos e representações. […] As culturas nacionais, ao produzir 

sentidos sobre a nação, sentidos com os quais podemos nos identificar, 

constroem identidades, […] memórias que conectam seu presente com seu 

passado e imagens que dela são construídas. (HALL, 2006, p.50-51) 

 

Entretanto, ao falar de cultura nacional, fundamentando-se em uma das teorias 

de Hall (2006), destaca-se a narrativa da nação, a qual o autor, chama de “comunidade 

imaginada”, onde as culturas nacionais produzem sentidos sobre a nação. Onde a 

nação se identifica com os sentidos, histórias, memórias que ligam o atual e o passado. 

O discurso da cultura nacional coloca a questão identidade entre o passado e futuro, 

onde se busca restaurar as identidades passadas.  

Para o autor, três conceitos caracterizam a cultura nacional como uma 

comunidade imaginada: as memórias do passado, o desejo por viver em conjunto, a 

perpetuação da herança. 

A construção de uma identidade nacional passa por uma série de mediações 

que permitem a invenção da "comunidade imaginada", ou seja, parâmetros simbólicos 

que compravam a existência desse Estado, e que determinam sua originalidade: uma 

língua comum, uma história, um folclore, tradições, uma bandeira e outras 

manifestações sociais.  

Porém, segundo Hall (2006), enquanto as identidades estão sendo 

fragmentadas na modernidade, devido a uma transformação estrutural que ocorrendo 

nas sociedades modernas, as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 

mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 

indivíduo moderno. Esse fator vai constituir na “crise de identidade”, onde o indivíduo 

tem seu mundo social e cultural fragmentado e sua própria identidade pessoal 

fragmentada. 

Do ponto de vista do autor, existem três concepções de identidade: a do sujeito 

do Iluminismo, baseada numa concepção de pessoa como um indivíduo centrado-

individualista-, a do sujeito sociólogico, formada na interação entre o indivíduo, o eu, e 

a sociedade, formado e transformado num diálogo com os mundos culturais e suas 

identidades e, o sujeito pós-moderno configurado como não tendo uma identidade fixa, 

essencial ou permanente, “celebração móvel”, transformada e formada continuamente. 



 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades 

que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós, há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo 

que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. (HALL, 

2006, p.13) 

 

As identidades são formadas ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento de nascimento, 

as identidades estão sempre em processo de formação e transformação. 

Na visão de Hall (2006), outro fator atribuído para a mudança das identidades é 

a globalização, característica da modernidade. O autor destaca as consequências da 

globalização sob as identidades culturais, “as identidades nacionais estão se 

desintegrando, as identidades nacionais e “locais” estão sendo reforçadas pela 

resistência à globalização e, as identidades nacionais estão em declínio, mas novas 

identidades – híbridas- estão tomando seu lugar.” (HALL, 2006, p.69) 

O efeito dos processos globais é enfraquecer formas nacionais de identidade 

cultural. De acordo com o autor, há um enfraquecimento das identificações com a 

cultura nacional e paralelamente um reforço a outros laços culturais, a globalização 

pode levar tanto a um fortalecimento de identidades locais como a produção de novas 

identidades. 

 A globalização vai deslocar as identidades centradas e fechadas de uma 

cultura nacional, abrindo possibilidade para novas posições de identificações, mais 

plurais e menos fixas. Porém, ao mesmo tempo em que se busca por novas 

identidades, por outro lado, está a busca para recuperar as identidades perdidas.  

Nesse sentido, Hall (2006, p. 92) sugere que: existem também fortes tentativas 

para se reconstruírem identidades purificadas para se restaurar a coesão, o 

fechamento e a tradição, frente ao hibridismo e à diversidade.  

Os processos de construção de identidade, nacional ou cultural, são similares 

na questão de buscarem o reconhecimento social. As identidades nacionais se 

relacionam quanto aos direitos legais e cidadania e, as identidades locais, culturais, por 

outro lado, têm se tornado mais importante devido a sua valorização frente ao 

consumismo, sendo que essa valorização reforça a cultura nacional e popular. 

O artesanato, enquanto elemento da cultura detém uma série de reflexões 

relacionadas ao seu papel na sociedade contemporânea. Entre eles, podem-se 



destacar os aspectos sociais e sua identificação como “bem de consumo” que agrega 

uma série de significados, valores culturais, referências simbólicas e reforça a 

identidade nacional do país.  

Com o crescente apelo por novas expressões na moda, utilizar-se da produção 

artesanal partindo de referências locais, do conhecimento da própria cultura, passando 

por uma percepção da tradição e atingir o global é, sem dúvida, um interessante ponto 

de partida para novas criações no campo da moda. Abrindo novos caminhos de 

produção e de pensamentos voltados ao resgate de técnicas manuais, agregando 

valores não só estéticos ao produto. 

 

 

2.3 PRODUÇÃO ARTESANAL: DAS RENDAS À RENDA DE BIRLO 

 

A produção artesanal constitui-se de uma prática proveniente da habilidade, 

destreza e criatividade, que através das mãos ou ferramentas o artesão, produz o 

artefato. A produção artesanal esta dividida em categorias, de acordo com o Conselho 

Mundial do Artesanato, sendo que são apresentadas pelo programa SEBRAE de 

Artesanato através do Termo de Referência (2010) dessa instituição. 

 

Tabela 1- Classificação do artesanato. 

                      

Arte Popular 

Produção de peças únicas, arquétipo, compromisso consigo mesmo e 

fruto da criação individual. 

 

 

 

Artesanato 

Conceitual 

Contemporâneo 

Objetos produzidos a partir de um projeto deliberado de afirmação de 

um estilo de vida ou afinidade cultural. A inovação é o elemento 

principal que distingue este artesanato das demais categorias. Por 

detrás desses produtos existe sempre uma proposta, uma afirmação 

sobre estilos de vida e de valores, muitas vezes explícitos por meio 

dos sistemas de promoção utilizados, sobretudo àqueles ligados ao 

movimento ecológico e naturalista. 

 

 

Artesanato de 

Referência 

Cultural 

São produtos cuja característica é a incorporação de elementos 

culturais tradicionais da região onde são produzidos. São, em geral, 

resultantes de uma intervenção planejada de artistas e designers, em 

parceria com os artesãos, com o objetivo de diversificar os produtos, 

porém preservando seus traços culturais mais representativos. 



 

Artesanato 

Indígena 

São os objetos produzidos no seio de uma comunidade indígena, por 

seus próprios integrantes. É, em sua maioria, resultante de uma 

produção coletiva, incorporada ao cotidiano da vida tribal, que 

prescinde da figura do artista ou do autor. 

 

Artesanato 

Tradicional 

Produção de pequenas séries com regularidade, 

produtos semelhantes, porém diferenciados entre si, 

compromisso com o mercado e fruto da necessidade. 

 

Produtos Semi- 

industriais e 

industrializados 

Produção em grande escala, em série, com utilização de moldes e 

formas, máquinas e equipamentos de reprodução, com pessoas 

envolvidas e conhecedoras apenas de partes do processo. Souvenirs 

são objetos produzidos com foco no mercado turístico, que expressam 

identidade cultural, comunica conceitos e busca qualidade e 

funcionalidade das peças. 

 

Trabalho Manual 

Produção assistemática, reprodução ou cópia, ocupação secundária e 

fruto da destreza. 

 

Produtos 

alimentícios  

(típicos) 

Os produtos típicos são, em geral, produtos alimentícios processados 

segundo métodos tradicionais, em pequena escala, muitas vezes em 

família ou por um determinado grupo. 

Fonte: SEBRAE (2010) 

 

Em relação a organização do trabalho artesanal, o SEBRAE, a divide em nove 

categorias. 

 

Tabela 2- Classificação da organização do trabalho artesanal. 

 

 

Mestre artesão 

Indivíduos que se notabilizaram em seu ofício conquistando 

admiração e respeito, não somente de seus aprendizes e auxiliares 

artesãos, como também dos clientes e consumidores. Sua maior 

contribuição é repassar para as novas gerações, técnicas 

artesanais e experiências fundamentais de sua atividade. 

Artesão É aquele detentor de conhecimento técnico sobre os materiais, as 

ferramentas e os processos de sua especialidade. 

Aprendiz É o auxiliar das oficinas de produção artesanal, encarregado de 

elaborar partes do trabalho e que se encontra em processo de 

capacitação. 

 

 

 

Em princípio, todo artista deve ser, antes de tudo, um artesão para 

conseguir dominar o “saber fazer” de sua área de atuação, ou 

simplesmente não conseguirá realizar a contento seus projetos e 



Artista sua pretensão criativa. Tem em seu trabalho uma coerência 

temática e filosófica, cristalizados em uma série de compromissos 

consigo mesmo, dentre estes o de buscar sempre ir além do 

conhecido. Tem um compromisso com o seu tempo, de exteriorizar 

sua visão específica do mundo que o cerca. 

 

 

Núcleo de produção 

familiar 

A força de trabalho é constituída por membros de uma mesma 

família, alguns com dedicação integral e outros com dedicação 

parcial ou esporádica. A direção dos trabalhos é exercida pelo pai 

ou pela mãe (dependendo do tipo de artesanato que se produza) 

que organizam os trabalhos de filhos, sobrinhos e outros parentes. 

Em geral não existe um sistema de pagamentos prefixados, sendo 

as pessoas remuneradas de acordo com suas necessidades e 

disponibilidade de um caixa único. 

 

Grupo de produção 

artesanal 

Agrupamento de artesãos atuando no mesmo segmento artesanal 

ou em segmentos diversos e que se valem de acordos informais, 

como: aquisição de matéria-prima e/ou de estratégias promocionais 

conjuntas e produção coletiva. 

 

Empresa artesanal 

São núcleos de produção que evoluíram para a forma de micro ou 

pequenas empresas, com personalidade jurídica, regida por um 

contrato social. Como quaisquer empresas privadas, buscam 

vantagens comerciais para continuar a existir. Empregam artesãos 

e aprendizes encarregados da produção e remunerados, em geral, 

com um salário fixo ou uma pequena comissão sobre as unidades 

vendidas. 

 

Associação 

Uma associação é uma instituição de direito privado sem fins 

lucrativos, constituída com o objetivo de defender e zelar pelos 

interesses de seus associados. São regidas também por estatutos 

sociais, com uma diretoria eleita em assembleia para períodos 

regulares. 

 

 

 

Cooperativa 

As cooperativas são associações de pessoas de número variável 

(não inferior a 20 participantes) que se unem para alcançar 

benefícios comuns, em geral, para organizar e normalizar 

atividades de interesse comum. O objetivo essencial de uma 

cooperativa na área do artesanato é a busca de uma maior 

eficiência na produção com ganho de qualidade e de 

competitividade em virtude do ganho de escala, pela otimização e 

redução de custos na aquisição de matéria-prima, no 

beneficiamento, no transporte, na distribuição e venda dos 

produtos. 

Fonte: SEBRAE (2010) 



Em relação ao processo artesanal da renda, em específica a renda de bilro, 

analisada neste trabalho, o processo de produção pode ser classificado como 

artesanato tradicional, visto que são artefatos expressivos de uma determinada cultura, 

que irão expressar suas tradições incorporadas à sua vida cotidiana, o seu valor 

cultural decorrem de um passado, técnicas transmitidas de geração em geração. 

  

O artesanato tradicional é majoritariamente baseado na produção familiar ou de 

pequenos grupos vizinhos, o que possibilita e favorece a continuação de 

técnicas, processos e desenhos originais, expressivos da cultura local e 

representativos de suas tradições. Sua importância e valor cultural decorre do 

fato de ser depositária de uma passado, de acompanhar histórias transmitidas 

de geração em geração, de fazer parte integrante e indissociável dos usos e 

costumes de um determinado grupo social. O fato de ser uma produção de 

pequenos grupos não restringe este tipo de artesanato somente ao âmbito da 

família, necessitando para que se viabilize, do trabalho de pessoas alheias ao 

círculo familiar, desde aqueles que se ocupam da obtenção da material prima 

aos que realizem a comercialização. (BARROSO, 2009, p.27) 

 

A organização do trabalho, pode ser classificada como grupo de produção 

artesanal, pelo fato de as artesãs trabalharem unidas e serem regidas por acordos 

informais firmados entre elas próprias, como também serem formadas por núcleos 

familiares ou serem autonômos. Atualmente, existe cooperativas com o objetivo de 

ampliar a produção, expandir as vendas para valorizar a produção artesanal local. 

Conclui-se que a produção artesanal, não possui uma base ou regra de 

formação, pois o artesão pode trabalhar sozinho, como em núcleos, cooperativas ou 

então, artesãos que vão ensinar as técnicas para outras pessoas para dar continuidade 

ao ofício. 

 

2.3.1 A ORIGEM DAS RENDAS 

 

Segundo Senac (2002), renda é o nome genérico dado para diferentes técnicas 

de construir tecidos de malhas abertas e desenhos variados, geralmente com fios de 

linho, algodão ou seda. As rendas podem ser feitas a partir do desfiamento ou da 

construção de um tecido. 



A renda é definida por Bueno (1988) no “Grande Dicionário Etimológico-

Prosódico da Língua Portuguesa”, como lavor de agulhas ou ainda como tecido muito 

fino e aberto. Aparece também como originária do espanhol randa, que veio do 

provençal randa – adorno; adornar. 

Pezzolo (2007) define como renda o tecido cujos fios da trama e do urdume se 

entrelaçam ao mesmo tempo e em todas as direções. Catellani (2003) caracteriza a 

renda como um tecido leve e transparente de malha aberta e delicada, formando 

desenhos variados pelo entrelaçamento dos fios de algodão, seda, ouro ou prata. 

Historicamente, a renda pode ser muito antiga, porém é difícil precisar a 

quando que a renda se disseminou como arte. Foi nos séculos XV e XVI que a história 

começa descrever a origem da renda, vinda de Flandres e Itália. Conforme Pezzolo 

(2007), regiões da França, da Bélgica e da Itália podem ser consideradas o berço da 

criação da renda, e ressalta que as técnicas da renda de agulha foram desenvolvidas 

na Itália, nos arredores de Veneza, e na Bélgica, nos arredores de Anvers, para a 

renda de bilro. 

Em relação a origem da renda, alguns autores vão propor que a renda tem 

origem árabe, e que se tornou símbolo do luxo das cortes européias, especialmente a 

francesa, durante o reinado de Luís XIV, quando as artes e o artesanato tiveram 

grande estímulo. “Símbolo de requinte, luxo e poder, as rendas só eram usadas pela 

aristocracia e nos cultos religiosos isso tanto no Oriente quanto no Ocidente.” (SENAC, 

2002, p.15).  

 

Mesmo antes do século XV, em meados dos séculos XII e XIII, a história 

explora a possibilidade de a renda ter aparecido na Espanha e em Portugal, 

para onde os mouros a teriam levado. Mas, nesse caso, não se trata da renda 

como viemos a conhecer por volta dos anos 1500, e sim de alguns tipos 

especiais de bordados e tramas desenvolvidos com maestria pelos árabes. 

(SEBRAE, 2008, p.13) 

 

Conforme O’hara (2007), nos séculos XVIII e XIX, os centros de produção de 

rendas de bilros eram Chantilly e Valencienses, cada um com desenhos próprios. 

Alençon, Argentan e Veneza são centros associados à renda de agulha. A autora 

destaca que no início o uso das rendas restringia-se aos mantos do clero e da realeza. 

Já nos séculos XVII e XVIII, a renda passou a ser usada em adornos de cabeça, 

babados e enfeites de vestidos e, que foi no início do século XIX, onde a renda tomou 



proporções maiores, e podia ser vista em vestidos, véus, casaquinhos, luvas, adornos 

de guarda-sóis, lenços e xales. 

De acordo, com a Fundação Nacional de Arte – FUNARTE – as rendas tiveram 

surgimento em Veneza, no século XVI, cidade marcada pelo expressivo comércio que 

se estendeu por boa parte da Europa, comércio esse repleto de objetos vindos do 

Oriente além de difundir o diversificado artesanato italiano. A “renda de agulha 

(Veneza) e renda de bilro (Milão), estabelecendo franco comércio com Flandres, daí 

ampliando o artesanato da renda para outras partes da Europa.” (FUNARTE, 1981, 

p.9). 

Segundo FUNARTE (1981), em Portugal a palavra renda começa a aparecer 

cerca de 1560, porém não há data precisa quanto ao momento em que a renda chegou 

em Portugal. Os Açores se tornaram os principais centros de confecção de renda, não 

apenas em quantidade, mas igualmente em qualidade. “Das primeiras rendeiras a 

aprendizagem foi se transmitindo às mais jovens. Além da tradição familiar, o 

artesanato da renda foi desenvolvido através de aprendizado em instituições religiosas 

- colégios e conventos” (FUNARTE, 1981, p.11). 

Levada a técnica para Portugal, a renda começou a ser produzida 

especialmente para enfeitar os parlamentos, a vestimenta dos oficiais e os altares da 

Igreja Católica. No Brasil, as técnicas e saberes do rendar chegaram através dos 

colonizadores portugueses, dos imigrantes europeus que chegaram no país a partir do 

século XIX. “A renda chegou ao Brasil pelas mãos da mulher portuguesa. Veio de 

navio, pelo litoral, e avançou o interior seguindo o caminho dos rios, que serviam de 

estrada para os colonizadores.” (SENAC, 2002, p.15). 

Tanto no Brasil como em Portugal, atualmente a renda de bilro é feita por 

mulheres de pescadores em geral. Esse fator é associado à chegada das rendas pelos 

litorais. Existem diversas denominações e tipologias de rendas, cada uma vai ter sua 

peculiaridade na maneira de fazer. As rendas se diferenciam de acordo com os locais 

onde são feitas: “renda de Bruxelas, de Veneza, de Calais, da Inglaterra, […]” 

(PEZZOLO, 2007, p.226); além disso, também podem ser distinguidas pelo tipo de 

trabalho, com flores, sobre tulê, rede ou em relevo.  

Na arte de fazer a renda, um dos aspectos mais significativos é a variedade de 

nomes com que são denominados os seus vários tipos. “Às vezes são nomes mais ou 

menos regionais; outras vezes são nomes locais expressando a criatividade da 

rendeira.” (FUNARTE, 1981, p.12) 



Quanto à produção, as rendas feitas manualmente se dividem em duas 

técnicas: as rendas feitas com agulhas ou com os bilros. O’hara (2007), explica que a 

renda de bilro é criada pela manipulação de inúmeros fios, cada um deles preso a um 

bilro, sendo trabalhada sobre uma almofada, já a renda de agulha é confeccionada 

dando-se laçadas com o fio em pontos simples ou complexos, o que resultam num 

padrão ou desenho preestabelecido.  

 

 

Figura 3- Renda de Agulha                            Figura 4- Renda de Bilro 

              
Fonte:www.flickr.com                                        Fonte: www.nisiafloresta.rn.gov.br 

 

“As agulhas empregadas para a execução de algumas dessas peças 

artesanais são as mesmas utilizadas para a costura doméstica em geral, e são com 

elas produzidas a renda renascença, o filé e o labirinto.” (SEBRAE, 2008, p.17). Em 

outros casos utilizam-se agulhas especiais, como para a produção do tricô e do crochê.  

 

Como renda de agulha, são representativos, em nosso país, a renda irlandesa, 

também chamada renascença e renda inglesa; o labirinto, igualmente 

conhecido como crivo; o filé e o rendendê. A de bilros é ainda identificada como 

renda da terra, renda de almofada e renda de birro. […] as diferenças dentre as 

rendas de agulha consistem basicamente no processo de feitura e 

equipamentos. Dentro de um mesmo tipo de renda podem-se ainda 

estabelecer distinções no modo de fazer e na matéria-prima utilizada. 

(FUNARTE, 1981, p.23) 



Algumas das denominações das rendas que se integram no artesanato 

brasileiro, são as seguintes: Renda de Bilro ou de Almofada, Renascença, Filé, 

Labirinto, Richelieu, Redendê, Ponto cheio, de Cruz ou de Marca, Renda Bruxelas, 

Chantilly, entre outras. 

  

Figura 5- Tipos de Renda de Agulha 

 

                  
                                Labirinto                                   Renascença                                      Rendendê                                  

          Fonte: www.artenordeste.com.br 

 

As rendas podem ser feitas a partir do desfiamento ou da construção do tecido, 

sendo que as principais diferenças entre os tipos de renda ligam-se ao uso de 

instrumentos, pois é possível fazê-las artesanalmente só com o uso das mãos, com 

agulhas ou com bilros. 

Atualmente, a produção não se restringe apenas a técnicas manuais, a 

produção de rendas conta com teares mecânicos e máquinas que reproduzem o efeito 

da renda. Conforme O’hara (2007), a renda feita a máquina surgiu no final do século 

XVIII. 

 

Originalmente, a renda era fabricada a mão, mas agora é produzida 

principalmente utilizando a máquina Leavers. Malhas rendadas são feitas em 

máquinas Raschel e bordados rendados em máquina Schiffli. (UDALE, 2009, 

p.85) 

                                                                

Com a industrialização, vai desencadear um fator, não raro, onde em 

consequência das novas atividades que surgem no comércio e na indústria, as 

atividades artesanais diminuem, e principalmente as técnicas das rendas, pois agora 

também são produzidas industrialmente. Funarte (1981) expõe que com o 



aparecimento de fábricas as mulheres passaram a trabalhar no fabrico não mais da 

renda, mas de tecidos ou de outros produtos de maior interesse econômico e deixaram 

suas atividades artesanais. 

Essa diminuição do fazer a renda artesanalmente, é uma perda não só da 

qualidade, mas também das tradições. Há, na arte da renda, além do significado social, 

por se constituir sempre um fator complementar de receita da família, um laço de 

solidariedade social, um trabalho que integra a família, unindo-a nas tarefas, o que se 

vai sucedendo através das gerações. “A aprendizagem da renda vai passando de 

geração a geração. [...] E com os problemas da vida contemporânea, nem sempre a 

geração nova pode dedicar-se a produção de renda.” (FUNARTE, 1981, p.15). 

Outra importante característica da produção da renda, que também é comum 

encontrar-se nos pólos de produção são expressões relacionadas com a arte, que 

traduzem o espírito popular de determinada região. 

                                                               

2.3.2 RENDA DE BILRO 

 

A renda de bilro varia de nome de acordo com a região de onde é produzida, é 

conhecida por renda de bilros por ser tecida batendo os bilros, trocando os bilros 

instrumentos feitos de madeira. Barroso (2008) destaca que a renda de bilro também é 

chamada de renda de almofada, por ser desenhada sobre a almofada, recheada de 

palhas e coberta de pano, e também por ser praticada na orla marítima, por mulheres 

de pescadores, ganhou o nome de renda de praia, e por ser trama de algodão nativo é 

conhecida por renda da terra. 

Pertencente ao grupo das rendas de almofada, a renda de bilro não é 

construída a partir de agulhas, mas com instrumentos próprios chamados de bilros. A 

renda de bilro (foco de estudo deste projeto) apareceu em fins do século XV ou começo 

do século XVI, segundo Soares (2002).  

 

“A renda de bilro - é certo - tem aparecimento bem mais recente, visto 

que outras técnicas em agulha já apareciam na Antiguidade, surgindo 

inclusive na Pré-História; tornou-se, entretanto, das mais populares.” 

(FUNARTE, 1981, p.9) 

 

No Brasil, se espalhou pelo litoral, região caracterizada pela chegada de 



colonizadores açorianos, os quais trouxeram as técnicas da renda de bilro. No projeto 

“Rendeiras de Bilro no Estado do Rio de Janeiro” (2004), os autores afirmam que as 

primeiras almofadas entraram no Brasil trazidas por mulheres portuguesas e que, com 

suas famílias, deixavam sua terra natal em busca de uma vida melhor no novo 

continente. Entrava juntamente com as açorianas, toda uma herança cultural 

acumulada em séculos de trabalho. As rendeiras eram de regiões litorâneas de 

Portugal, onde tradicionalmente os homens são pescadores e as mulheres fazem 

renda. Conforme Funarte (1981), as rendeiras se fixaram no litoral brasileiro em 

concentrações regionais, juntamente com a atividade de subsistência, a pesca. 

Pode-se encontrar atualmente o artesanato de rendas na Região Norte (Pará); 

no Nordeste (Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Sergipe e Bahia); no Sudeste (Rio de Janeiro) e no Sul (Santa Catarina). 

 

O que caracteriza  renda de bilro ou de almofada é o que o próprio nome 

significa. É a renda tecida com bilros, tendo como base um papelão picado, 

também chamado de "pique", afixado numa almofada cilíndrica por meio de 

alfinetes ou espinhos. A própria forma ou imagem da renda a distingue das 

demais elaboradas com agulha. Há uma ligeira diferença, sobretudo nos 

motivos usados, entre as rendas de bilro produzidos no Nordeste e as 

elaboradas em Santa Catarina e na região Sudeste. (FUNARTE, 1981, p.24) 

 

As rendeiras de bilro tinham o hábito de fazer a renda nas calçadas ou na orla do 

mar, pois ficavam a espera de seus maridos voltarem da pesca, conforme mostra a figura 

6. Com o tempo, oficinas de renda de bilro foram criadas para ensinar a técnica do fazer a 

renda para novas gerações, conforme mostra a figura 7. 

 

Figura 6- Rendeira de Bilro                                        Figura 7- Oficina de Rendas de Bilros  

Séc XIX    

        

Fonte: rendadebilrosalgarve.blogspot.com                 Fonte: www.cm-peniche.pt            



         

Barroso (2008), diz que a produção artesanal da renda de bilro exige o uso de 

instrumentos e apetrechos. O material utilizado é o mesmo desde o principio, explica 

Soares (2002): fios, bilros de madeira, almofada cilíndrica, alfinetes e cartões furados 

com os “piques” e suas variantes.  

 

A renda de bilro – ou de almofada - trabalha com pontos no ar, sem tecido pré-

existente […]. Na renda de bilros, os fios são trançados ou enrolados sobre si 

mesmos. Numa extremidade, são fixados à almofada com a ajuda dos 

alfinetes, sobre um cartão com a retícula do desenho. Na outra ponta estão 

presos aos bilros. (SOARES, 2002, p.129) 

 

O bilro é um pequeno instrumento constituído de uma curta haste que em uma 

das pontas apresenta uma terminação esférica. Na ponta oposta enrola-se uma 

quantidade de linha que é presa a um padrão que contém o desenho da renda a ser 

executada.  

Para se produzir a renda se faz necessário trabalhar com vários bilros 

simultaneamente, que vão sendo embaralhados em um dado sentido e com isso vão se 

cruzando os fios presos a eles, fazendo a renda surgir gradativamente. A quantidade 

de bilros empregados varia de acordo com a complexidade da renda a ser 

confeccionada. 

 

Cada rendeira costuma ter dois ou três tamanhos diferentes de almofada e as 

dimensões dependem do tipo de peça a ser confeccionada. Em geral, a 

almofada fica sobre um suporte de madeira, que a mantém na altura adequada 

para o trabalho da rendeira. Uma das características mais marcantes de um 

grupo de rendeiras trabalhando nessa técnica é o som da batida de um bilro no 

outro, o que marca o ritmo do trabalho. (SENAC,  

2002, p.48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 8- Tipos de Bilros. 

   

Fonte: produtocearense.wordpress.com- garatujando.blogs.sapo.pt/arquivo/621873.html 

 

O suporte para a produção da renda, é a almofada, que vai ser recheada com 

palha ou algodão, sendo que seus tamanhos dependem da dimensão da peça. A 

almofada fica sobre um suporte de madeira, ajustável, de forma a ficar à altura do 

trabalho da rendilheira. 

 

Figura 9- Almofadas de Bilro 

   

Fonte:diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=479837-www.emjf.com.br/ - 

outraseoutras.blogspot.com 

 

Na almofada, é colocado um cartão perfurado, o pique, onde se encontra o 

desenho da renda, feito com pequenos furos, que servem como molde. O “pique” fica 

fixado sobre a almofada como o uso de alfinetes, que orientam a artesã para a 

produção da renda, até que a renda fique concluída com o desenho desejado.  

Segundo Senac (2002), o “pique” é também chamado de risco, que seria o 

desenho que serve de modelo e orientação para a produção da renda. “O pique é feito 

de papelão e é afixado na almofada por meio de alfinetes ou desenho do modelo a ser 

seguido, é também o pique que segura o fio de linha durante a execução do trabalho.” 



(SENAC, 2002, p.49).  

 

Figura 10- Pique                                                     Figura 11- Modelo de Pique 

                      

        Fonte: trajesdeportugal.blogspot.com                     Fonte: olhares.uol.com.br/renda_de_bilro 

 

 A matéria-prima, utilizada para fazer a renda de bilro consiste, unicamente, na 

linha. Antigamente eram as rendas feitas com fio de algodão, fiado em rocas pelas 

próprias artesãs, atualmente é a linha industrializada. 

Em relação aos tipos de renda de bilro, Barroso (2008), destaca: a 

propriamente dita, conhecida como entremeio, o bico, o galão, o trutru e o matame. 

 

Para fabricá-las, a artesã prepara a almofada, risco o desenho no pique, marca 

perfurando seus contornos e o prende à almofada. Depois, enfia os espinhos 

nos furos do pique, ate os fios aos bilros e enche-os, em número de no mínimo 

12. Então começa a tecer a renda, manipulando os bilros, dois em  uma das 

mãos e dois na outra, em movimento de rotação, entre o polegar e o indicador. 

Passa uns sobre os outros, entrecruzando os fios por entre os espinhos, dano 

nós, torcendo, efetuando o traçado e outros pontos da renda, […], para formar 

o desenho desejado […]. Completando o desenho, chega o momento de 

“levanter o pique”. Hora em que a artesã, retirando os espinhos, liberta a renda 

da almofada. (BARROSO, 2008, p.78) 

 

Já em relação aos desenhos da renda, Soares (2002), explica que se dá o 

nome a renda, em relação à figura pela qual poderá ser identificada no desenho da 

renda e, também destaca que cada região vai nomear os desenhos e pontos 



relacionando- os com o cotiadiano das artesãs. Segundo Funarte (1981), em Santa 

Catarina os nomes das rendas mais tradicionais são: pontilha florada, entremeio 

cinturado, renda céu estrelado, renda bicuda. perna cheia, renda tramóia e entremeio 

Maria Morena. 

Cada tipo de renda de bilro, tem um desenho que é formado a partir dos pontos 

que são tradicionais, Soares (2002) destaca os principais pontos no estado de Santa 

Catarina, “os principais pontos das rendas de bilro são: ponto inteiro, ponto corrido, 

meio ponto, ponto passado, torcido, trança, perna cheia, pastilha, ponto puxado, 

pregado, repuxo e paninho”. (SOARES, 2002, p.133). 

O desenho pode mudar, porém os pontos não, os pontos são a base para a 

construção da renda. A Funarte (1981) destaca os pontos mais comuns em todos os 

estados: "traça" em quase todo o Nordeste, é o mesmo que "palma" na Bahia; "perna 

cheia", em Santa Catarina, e "matachim", no Espirito Santo e Estado do Rio; "tijolo" em 

toda a região Nordeste, corresponde a "pastilha", em Santa Catarina; "meio trocado" no 

Nordeste, eqüivale ao "meio ponto", em Santa Catarina; "trocado inteiro" no Nordeste, 

igual ao” ponto inteiro", em Santa Catarina; "pano e trança" denominações genéricas 

no Nordeste e em Santa Catarina; "finaram" no Nordeste; é conhecido em Santa 

Catarina como "perna esquecida", "ponto puxado", "alça" ou "ponto torcido"; "coentro" e 

'"pé de coelho” comum no Nordeste. 

Atualmente, é possível encontrar a produção da renda de bilro em várias 

cidades litorâneas do Nordeste e do Sul do país; no entanto, segundo Soares (2002) o 

processo produtivo da renda vem entrando em extinção, assim como qualquer outra 

atividade artesanal. Um fator que decorre é que esse saber é passado em gerações e o 

interesse em seguir este conhecimento vem diminuindo. 

A renda de bilro ultrapassou o âmbito do folclore e das tradições e integrou-se 

nas atividades econômicas; contudo, ao buscar explorar a renda de bilro como um 

produto de moda, cabe preservar a técnica e seu valor simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 12- Tipos de Renda de Bilro. 

   
Fonte: fashionbubbles.com/historia-da-moda/a-historia-da-renda. 

 

2.3.3 RENDEIRAS DE SANTA CATARINA 

 

Funarte (1981) ressalta que o artesanato da renda encontra-se 

fundamentalmente vinculado à presença da mulher como elemento de atuação cultural, 

quase sempre voltada às atividades artesanais em todos os povos.  

 

Em Santa Catarina, rendeiras é o nome de avenida na Lagoa da Conceição, 

homenagem a mulheres que já se foram e às que não deixam de morrer uma 

das mais significativas tradições de Florianópolis. (MATTOS, 2009, p.84) 

 

 O fazer renda e o mundo feminino estão intimamente interligados. As  

mulheres aprendem a renda na infância, as mulheres mais velhas da comunidade 

passam o que sabem para as mais novas, na maioria das vezes ainda meninas, por 

volta dos seus sete a oito anos de idade.  

As rendeiras da ilha de Santa Catarina em sua maioria descendem dos 

portugueses da ilha dos Açores: tradicionalmente herdou dos seus antepassados a arte 

de executar rendas. De modo geral, os núcleos de rendeiras se formaram à beira do 

mar, ou na proximidade dos rios, “as comunidades rendeiras estão predominantemente 

localizadas na orla marítima, margens de lagoas ou vales de rios.” (FUNARTE, 1981, p. 

69). Por isso, é muito comum ouvir a expressão “onde há rede, há renda”, pois esta 

intimamente ligada ao cotidiano do pescador.  

A Funarte (1981), também destaca outro aspecto importante em que o 

trabalho, no período da escravidão, embora fosse, em grande parte, realizado por 

escravas, também tinha a participação das sinhazinhas. E, por mais estranho que isso 



possa parecer, umas e outras procuravam criar modelos, sem prejuízo de trabalharem 

comumente em modelos de "papelões" que eram conservados e transmitidos de 

geração a geração. “Não apenas se repetia ou se reproduzia o modelo, também se 

procurava criar novos modelos. Daí a sua variedade, através de estilizações, 

adaptações e recriações.” (FUNARTE, 1981, p.12). 

 O padrão ou modelo é conservado tradicionalmente, embora surjam outras 

criações, através de estilizações contendo novos desenhos. De qualquer modo, o 

modelo, comumente conhecido como papelão, é conservado através das gerações.  

Famílias inteiras vivem quase que exclusivamente do provento de quanto 

produzem na sua rotina diária, produzindo os mais variados tipos de renda de bilro e 

seus derivados.  

 

Famílias inteiras do interior ilhéu têm a sua base econômica na produção diária 

dos mais variados tipos de rendas de almofada. Na transmissão do 

aprendizado, as mães iniciam bem cedo as filhas e é comum ver-se crianças 

de quarto anos de idade à frente das almofadas, manejando os bilros com total 

familiaridade. (SOARES,2002, p.129) 

 

Na Lagoa da Conceição em Santa Catarina, é possível encontrar um Centro de 

Referência da Mulher Rendeira, administrado pela Fundação Cultural de Florianópolis 

Franklin Cascaes (FCFFC), inaugurado em 2011. Também, em parceria em parceria 

com o Programa de Promoção do Artesanato de Tradição Cultural (Promoart), do 

Ministério da Cultura (MinC), contando com apoio da Casa dos Açores Ilha de Santa 

Catarina, foi realizado pela Fundação Franklin Cascaes, o curso de Gestão Cooperada 

para Rendeiras.6 

A iniciativa visa a valorização do artesanato da renda de bilro e o repasse de 

saberes tradicionais; pretende também despertar nas artesãs o espírito empreendedor 

por meio de ações de apoio à produção, comercialização e divulgação da atividade. 

Com o curso, as rendeiras se unem para aumentar a produção e promover a 

valorização da renda de bilro em Florianópolis. A cultuação deste ramo do artesanato, 

se deve as mulheres portuguesas que se estabeleceram na ilha de Santa Catarina e 

orla marinha. 

                                                

'"Informações Publicadas pela Pref. Municipal - pmf.sc.gov.br, em 27/07/2011. Disponível no site: 

www.suldailha.com.br acesso: setembro/2011."



No caso de Santa Catarina, ressalte-se, aliás, a presença da colonização 

açoriana, que muito contribuiu, sem dúvida, para o trabalho da renda, 

estimulando, sobretudo, com a experiência trazida, o crescente número de 

rendeiras e o aperfeiçoamento técnico, com traços originais, através das 

mulheres vindas dos Açores. (FUNARTE, 1981, p.12) 

 

A artesã se divide entre a produção artesanal e os cuidados do lar. Funarte 

(1981) expõe que as artesãs não se dedicam apenas só à confecção de rendas, mas 

também se divide na organização doméstica. Deste modo, ao se dividir em tarefas, o 

que se destaca é o processo criativo dentro da produção artesanal, carregado pela 

agilidade e habilidade da artesã, sendo que a habilidade, qualidade e criatividade 

fazem parte da construção da renda. 

A partir, dessa construção cada artesã vai manifestar expressões pessoais e 

afetivas que garantem a individualidade e originalidade. Desse modo, o fazer renda 

revela sentidos e significados diferentes para cada rendeira, que está inscrita no 

mesmo meio social. Funarte (1981) sugere ainda que a diversidade regional dá aos 

pólos de produção rendeira características próprias. 

 

 

 

2.3.4 FOLCLORE DAS RENDAS 

 

O folclore se relaciona ao conhecimento do povo, de suas tradições e sua 

cultura. Cascudo (1988), diz que a palavra folclore provém das palavras inglesas folk, 

que significa povo, e lore, que quer dizer conhecimento. A expressão se refere, 

portanto, ao estudo dos costumes e das tradições de um povo, representado pelos 

seus diversos movimentos culturais regionais. 

Soares (2002) coloca o folclore dentro dos estudos sócio/antropológicos, em 

função de ele provocar profundo envolvimento dos que a eles se dedicam, 

possibilitando identificação com os costumes populares em todas as camadas sociais. 

As manifestações folclóricas são, na verdade, a forma de pensar, de agir e de 

sentir de um determinado povo. Com toda sua simplicidade, o folclore apresenta 

características de todas as regiões de uma Nação. O folclore, como cultura popular, 

torna-se de fundamental importância, pois são formados por meio de expressões 



culturais, costumes e tradições. 

As crenças, mitos, lendas, festas, superstições e artes são a essência de um 

povo. Essas manifestações são de autoria desconhecida e passadas através dos 

tempos. Ortiz (1994), diz que o folclore é interpretado como sendo as manifestações de 

cunho tradicional, “a memória de um fato folclórico existe enquanto tradição, e se 

encaixa no grupo social que a suporta.” (ORTIZ, 1994, p.134) 

No livro, “Artesanato Brasileiro: rendas” relaciona a origem das rendas com 

algumas lendas que traduzem sua popularidade. 

 

Conta-se que um marinheiro, ao regressar de longa viagem, trouxe para sua 

noiva um lindo anel; mal chegado, porém, o marinheiro é convocado para a 

guerra, e então a noiva resolve reproduzir a imagem do presente recebido em 

forma de renda (FUNARTE, 1981, p.10) 

 

Em outra lenda, a religiosidade e o romantismo parecem presentes. 

 

Uma camponesa, estando em situação difícil, promete a Nossa Senhora 

renunciar ao noivado caso a Virgem a auxilie, o que sucede com o surgimento 

do novelo da primeira renda em seu avental. Utilizando este novelo, a moça 

consegue abundantes meios de subsistência, com o que pode casar. 

(FUNARTE, 1981, p.10) 

 

Em outra lenda: a filha de um cacique executa a primeira renda, imitando o 

trabalho das aranhas na teia que estas haviam tecido na caverna do indígena, seu 

apaixonado. “Como se vê, o lendário envolve sempre momento de amor para narrar a 

origem da renda.” (FUNARTE, 1981, p10) 

Em “As Guardiãs da Renda”, se destacam as cantigas, crendices e 

superstições, versos e costumes relacionados com o folclore das rendas. Algumas 

rendeiras cantam enquanto trabalham: “Muié Rendeira, A Moda de Lampião, cantigas 

antigas, cantigas de Boi-de-Reis, cantigas de Fado”:  

 

Olê muié rendeira/ Olê muié rendá/ Tu me ensina a fazê renda/ Que eu te 

ensino a namorá./ Olê muié rendeira/ Olê muié rendá/ Chorou por mim não fica/ 

Soluçou vai pro borná […] (Lampião, cangaceiro brasileiro) 

 

A música “Mulher Rendeira” é cercada pelas lendas. Os mais antigos afirmam 



que teria sido feita pelo próprio Lampião, inspirado na figura de sua avó, uma exímia da 

arte de fazer rendas. 

Em algumas das crenças, há uma crença de que deixar os bilros "amarrados" 

quando terminam o trabalho, dá azar. Dentre os costumes, muitas rendeiras fumam: 

cachimbo ou cigarro. Gostam também de conversar enquanto trabalham. Todas elas 

referem-se ao fato de que, no tempo em que eram moças, havia o hábito de reunirem-

se em grupos (na casa de uma delas, na calçada ou na praça) para trabalhar, contar 

casos (sobre como aprenderam a fazer rendas), dizer versos, cantar.  

Em “As Guardiãs da Renda”, algum dos versos que se destacam é: “Moça que 

tá na janela/ Botando renda pra fora / Moça, mostre o corpinho,/ Que renda não se 

namora.” 

Do acervo popular que representa o folclore fazem parte: a culinária, o 

artesanato, os cantadores de viola, os maracatus, reisados e pastoris, arquitetura, 

linguagem, artesanato, religiosidade, meios de transportes, documentos e vestimentas 

de uma nação.  

O folclore segue mantendo os hábitos e costumes de determinadas regiões, 

preservando e enriquecendo a cultura popular. Ortiz (1994) conclui que a tradição só é 

mantida pelo esforço de celebrações sucessivas, ou seja, a cultuação das tradições. 

A produção artesanal da renda de bilro, é relacionada a figura da mulher e no 

folclore, nas lendas e cantigas, é notável ver a relação de afetividade, de amor, a busca 

e a espera do homem, seu companheiro. Por isso, a renda geralmente é relacionada 

ao romântico, além dos valores culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGIA 

 

Considerando que o objetivo principal deste projeto é o planejamento de uma 

coleção de moda e o desenvolvimento de um produto utilizando-se, particulamente, das 

técnicas manuais, como o artesanato da renda de bilro, foi necessário, para atender os 

objetivos, conceituar e contextualizar os termos moda e produção artesanal, assim 

como sua influência na construção da identidade cultural de uma sociedade. 

Deste modo, após a fundamentação teórica, que se baseou em referênciais 

bibliográficos existentes a cerca do tema, para caracterizar a moda e a atividade da 

renda de bilro, se faz necessário compreender a organização do trabalho das 

rendeiras, em específico as rendeiras de Santa Catarina. 

Neste segundo momento, para a metodologia de pesquisa, buscou-se a 

compreensão da atividade artesanal, fundamentada em Bauer e Gaskell (2008), Flick 

(2009) e Malhotra (2005), através do levantamento de dados sobre o cotidiano das 

rendeiras, a origem e a organização do trabalho artesanal, como também identificar as 

técnicas relacionadas à produção da renda de bilro em Santa Catarina. 

A partir desta pesquisa, no terceiro momento, que visa o desenvolvimento 

projetual, buscou-se a metodologia de Bonsiepe (1984), para o desenvolvimento do 

produto, regido também por Jones (2005) e Treptow (2007). 

O projeto se orientou por duas metodologias: a de pesquisa, adotando-se uma 

abordagem qualitativa com as artesãs; e a metodologia de projeto, na geração de 

alternativas e definição do produto final.  

Além disso, também foram realizadas pesquisas em livros, artigos, manuais e 

dissertações, todos voltados para o estudo da produção artesanal - renda de bilro- 

moda e identidade cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Com a finalidade de atender os objetivos de pesquisa, é necessário a 

realização da pesquisa qualitativa que tem como finalidade, segundo Malhotra (2005), 

proporcionar melhor visão e compreensão do problema em questão, os quais foram 

definidos no capítulo de problematização. 

Desta maneira, seguido da reflexão teórica, onde busca-se realizar a 

ressignificação do artesanato na moda, o qual neste projeto se encontra no uso da 

renda de bilro, em específico na produção artesanal realizada pelas artesãs de Santa 

Catarina, torna-se importante conhecer e explorar o âmbito em que elas se encontram, 

através de entrevistas. Flick (2009) explica que a pesquisa qualitativa dirige-se à 

análise de casos concretos em suas peculiaridades locais e temporais, partindo das 

expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais. 

A pesquisa qualitativa é importante para proporcionar melhor compreensão dos 

dados, pois aborda as particularidades de cada entrevistado, o que se torna útil no 

desenvolvimento do produto final. 

Malhotra (2005), argumenta que o objetivo da pesquisa qualitativa é obter uma 

compreensão qualitativa das razões e dos motivos básicos, os quais se desejam 

compreender; realizada em um número pequeno de casos, a coleta de dados não é 

estruturada, a análise de dados não se da de forma estatística e o resultado ajuda a 

desenvolver uma compreensão inicial sobre o objetivo da pesquisa. 

Segundo Bauer e Gaskell (2008), a entrevista qualitativa fornece os dados 

básicos para o desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores sociais 

e sua situação. “ O objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, 

valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos 

sociais específicos.” (GASKELL, 2008, p.65) 

Seguindo o procedimento de pesquisa, de Bauer e Gaskell (2008), a pesquisa 

qualitativa segue a ordem: preparação do tópico guia, seleção do método de entrevista: 

individual, grupal ou uma combinação dos dois; delinear uma estratégia para a seleção 

dos entrevistados; realização das entrevistas; transcrição das entrevistas e depois fazer 

a análise do texto. (Conforme a figura 13) 

Para as análises, além de utilizar a análise de conversação e fala de Myers 

(apud Bauer e Gaskell; 2008), utilizarei Gill, (apud Bauer e Gaskell; 2008), com o 

método de análise de discurso. 



 

Figura 13- Metodologia de pesquisa. 

                           METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

  

Fonte: BAUER; GASKELL (2008). Adaptação da autora. 

 

 

3.1.1 TÓPICO GUIA 

 

Segundo Bauer e Gaskell (2008), o tópico guia é parte vital do processo de 

pesquisa, sendo fundamental colocar tempo e esforço na construção deste. Em sua 

essência, ele é planejado para dar conta dos fins e objetivos da pesquisa. 

Os autores consideram de fundamental importância o reconhecimento do 

campo a ser entrevistado, com leituras apropriadas e discussões com pessoas 

experientes no assunto. 

Flick (2009) sugere que o pesquisador tenha o conhecimento teórico para lhe 

inspirar e fornecer uma orientação no campo e do material a ser utilizado durante a 

entrevista.  

Segundo Malhotra (2005), a pesquisa qualitativa com entrevistas de 

profundidade se caracteriza por conversas levemente estruturadas. O entrevistado tem 



liberdade de discorrer sobre os assuntos abordados, possibilitando ao pesquisador 

coletar informações de interesse da pesquisa. 

Bauer e Gaskell (2008) lembram que o tópico guia funciona como um lembrete, 

e que não é uma série extensa de perguntas e sim de títulos, que ao decorrer da 

entrevista irão guiar o entrevistador. O tópico guia é, contudo, um guia e não precisa 

segui-lo a risca como sugere, Bauer e Gaskell (2008).  

 

O entrevistador deve usar sua imaginação social científica para perceber 

quando temas considerados importantes e que não poderiam estar presentes 

em um planejamento ou expectativa anterior, aparecerem na discussão. […] o 

tópico guia deve ser usado com alguma flexibilidade. (GASKELL, 2008, p.67) 

 

Com base nas orientações de Bauer e Gaskell (2008), construiu-se um guia de 

entrevista (APÊNDICE A), resgatando-se os conceitos abordados na fundamentação 

teórica, porém levando em conta os temas mais relevantes para a compreensão do 

problema. 

Os temas relevantes elaborados envolvem o trabalho das artesãs, a origem da 

atividade artesanal dentro da comunidade local, como se desenvolve a produção da 

renda de bilro, assim como os tipos e técnicas, os quais buscam o entendimento da 

produção artesanal para, então, gerar alternativas para desenvolver um produto de 

moda. 

 

3.1.2 MÉTODO DE ENTREVISTA 

 

Segundo Gaskell (2008), toda pesquisa com entrevistas é um processo social, 

uma interação ou um empreendimento cooperativo, “é uma interação, uma troca de 

idéias e de significados, em que várias realidades e percepções são exploradas e 

desenvolvidas.” (GASKELL, 2008, p.73) 

Existem duas formas de realização de entrevistas: entrevista individual e em 

grupo. Malhotra (2005), simplifica ao dizer que as entrevistas em grupo são conduzidas 

em um ambiente grupal, e as entrevistas individuais, de profundidade, são feitas de 

pessoas para pessoa. 

A seleção do método, neste estudo, baseou-se nas entrevistas individuais de 

profundidade, pois geram conversação entre o pesquisador e o entrevistado. “Ela é 



uma conversação um a um, uma interação díade, se difere de conversações comuns 

sob diversos aspectos, tem a duração de no mínimo uma hora e se dá entre duas 

pessoas que não se conheciam antes”. (GASKELL, 2008, p.74) 

Para a execução do projeto, afim de entender os conceitos até então vistos 

teóricamente, as entrevistas se deram de forma individual, conduzidas através de um 

tópico guia descrito anteriormente, que possibilitou a investigação necessária para a 

elaboração do projeto e a interação com o entrevistado. Foi realizada com uma 

abordagem direta, onde o propósito do projeto é revelado ao entrevistado, conforme 

sugere Malhotra (2005). 

 

3.1.3 SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

Seguindo as orientações dos autores Bauer e Gaskell (2008), o termo “seleção” 

é empregado em vez de “amostragem”, conforme Flick (2009) e Malhotra (2005) 

sugerem, pois considera que o termo “amostragem” carrega conotações dos 

levantamentos e pesquisa de opinião onde, a partir de uma amostra estatística 

sistemática da população, os resultados podem ser generalizados dentro de limites 

específicos. 

Malhotra (2005), considera amostragem um subgrupo da população que 

contenha características relevantes para o objetivo da pesquisa, de modo a identificar o 

público-alvo para definir a amostra. Flick (2009) parte do conceito em que a 

amostragem está associada à decisão de quais pessoas entrevistar e, de quais grupos 

essas pessoas devam ser originários, ou seja, definir os participantes da pesquisa e 

que estes sejam relevantes para a compreensão do problema. 

A finalidade da pesquisa qualitativa, não é contar opiniões ou pessoas, mas 

explorar o aspectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em 

questão, como apontam Bauer e Gaskell (2008). 

Dentre as seleções, a opção mais tradicional, é usar as variáveis 

sociodemográficas, como gênero, idade, categoria social e alguma segmentação 

geográfica. (GASKELL, 2008, p.69). Porém, existe uma alternativa sobre segmentação, 

a qual é empregar o uso de grupos “naturais”, em vez de grupos estatísticos, ou 

taxonômicos. 

 



Nos grupos naturais, as pessoas interagem conjuntamente; elas podem 

partilhar um passado comum, ou ter um projeto futuro comum. Elas podem 

também ler os mesmos veículos de comunicação e ter interesses e valores 

mais ou menos semelhantes. Neste sentido, grupos naturais formam um meio 

social. (GASKELL, 2008, p.70) 

 

Deste modo, as entrevistas podem ser feitas com membros de organizações, 

pessoas envolvidas com o mesmo trabalho. “Dentro destes grupos, será necessário 

levar em consideração se tais características como gênero, idade e educação seriam 

relevantes ou não.” (GASKELL, 2008, p.70) 

Neste caso, na seleção de entrevistados para alcançar o objetivo da pesquisa, 

tem-se como foco as artesãs rendeiras de Santa Catarina. A escolha não se fez pela 

faixa etária, ou por diferentes classes sociais, e sim pela atividade a qual as rendeiras 

exercem. 

 

3.1.4 ENTREVISTAS 

 

As entrevistas realizadas de forma individual ocorreram em Florianópolis, em 

Santa Catarina, onde existe grande concentração de rendeiras de bilro. As entrevistas 

foram gravadas e, posteriormente, transcritas para análise. As entrevistas ocorreram na 

Casa da Alfândega, localizada no centro de Florianópolis. O edifício da antiga 

Alfândega foi construído em 1875, é administrado pela Fundação Catarinense de 

Cultura (FFC), sendo que atualmente abriga a Associação Catarinense de Artistas 

Plásticos – ACAP - e uma loja de artesanato local. Neste local, se encontram duas 

rendeiras, as quais foram entrevistas. As entrevistas duraram dois dias e tiveram em 

media 20 minutos de duração cada, em função da disponibilidade das artesãs, pois 

conforme sugere Gaskell (2008) o tempo mínino de duração para uma entrevista é de 

uma hora. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 14- Casa da Alfândega. 

  Fonte: Acervo Pessoal. 

 

As rendeiras participantes responderam às perguntas de acordo com os 

tópicos realizados. Por estarem em seu ambiente de trabalho, não disponibilizavam de 

muito tempo para a entrevista, mas os dados fornecidos contribuíram para entender a 

atividade de rendar e seus cotidianos. 

A entrevistada A tem 45 anos de idade e, já está há 35 anos na produção da 

renda; aprendeu com sua mãe, caso que, como vimos anteriormente, reforça que o 

aprendizado passa pelas gerações da família. Só possui essa atividade: a produção da 

renda de bilro, como profissão. A rendeira busca sempre inovar, inventando novas 

formas e adaptações em novos produtos. 



Figura 15- Rendeira A 

  

Fonte: Acervo Pessoal. 

 

A entrevistada B tem 51 anos de idade e já está há mais de 40 anos na 

profissão; segundo ela, aprendeu observando sua mãe, que aprendeu com sua 

tataravó. A renda de bilro tem uma valor muito grande para ela, por ter passado por 

gerações e, por viver fazendo  renda. Em Florianópolis, é muito conhecida e 

reconhecida pelo trabalho que faz. 

 

  Figura 16- Rendeira B  

 

  Fonte: Acervo Pessoal. 

 

3.1.5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

A partir, dos dados das entrevistas com as rendeiras, a fim de sintetizar os 

dados obtidos nas transcrições e, fazer as análises, montou-se um quadro com os 

dados mais relevantes relacionados com os tópicos que guiaram as entrevistas. 

Figura 17- Tabela com dados das entrevistas 



      TÓPICOS       ENTREVISTADA A  ENTREVISTADA B 

 

 

 

1. História da 

vida 

Começou a fazer a renda, mais 

ou menos, 35 anos atrás. O 

aprendizado foi passado de 

geração em geração. Se 

identifica muito com o trabalho. 

“Minha parte faço por amor, 

sou dedicada, é minha vida 

isso aqui, vou criando vou 

inventando um monte de coisa 

[...] me identifico muito com 

isso aqui “ 

Aprendeu aos 5 anos de 

idade, 46 anos atrás. 

Segundo a rendeira, 

aprendeu sozinha, pois 

observava sua mãe desde 

pequena. Ela trabalha 

com os bilros da sua 

tataravó, então se 

constatou o aprendizado 

por gerações.  

 

 

 

 

 

2. Produto 

Os desenhos escolhidos pela 

entrevistada são muito antigos, 

tendo sido adquiridos com a 

mãe. A partir deles, às vezes, 

se faz alguma alteração no 

desenho. Ela destacou que 

existe muito tipos, mas os mais 

tradicionais das renderias de 

Santa Catarina, são a renda 

Tramóia e a Maria Morena, 

destacando os pontos básicos 

para a construção da renda. 

Muitos desenhos são 

resgatados, mas a 

entrevistada diz que gosta 

muito de desenhar e criar 

novos modelos.  

Os materiais são 

confeccionados por ela 

mesma.  

Lembra que trabalha 

sempre resgatando o 

passado e já recebeu 

homenagens pelo seu 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo produtivo, 

compreende as seguintes 

etapas: primeiramente faz-se a 

escolha do produto, logo 

depois o desenho, o fio, o 

tamanho do produto, para, 

então, se definir o tamanho da 

almofada. A entrevistada 

Em relação ao tempo de 

produção, a rendeira 

coloca que, dependendo 

da peça consegue fazer 

em um dia, por ser ágil e 

ter muita experiência, mas 

destacou que “ tem pecas 

que a gente leva um ano e 



3. Produção revela que gosta de variar os 

produtos  “ai se criou o colar, a 

pulseira, o marcador de 

páginas colorido e assim vai 

[...] Já saiu das toalhinhas, já 

tem sapato, bolsas,etc.”  

três meses […] 

dependendo do tamanho 

da peça.” Em relação a 

quantidade, ela não soube 

dizer exatamente o 

número, mas conta com a 

ajuda de duas primas para 

dar conta do trabalho, e 

que gostaria de ter mais 

tempo para se dedicar: 

“muitas peças, não tenho 

idéia”. 

 

 

 

4. Ciclo de vida 

A comercialização dos 

produtos se dá na Casa de 

Alfândega, mas a rendeira 

trabalha com encomendas e já 

trabalhou com estilistas. Em 

relação à qualidade, a 

entrevistada destaca que o 

trabalho é bem delicado, 

porém tem uma boa 

durabilidade.  

A rendeira expõe na Casa 

de Alfândega, e em outros 

lugares também; trabalha 

sob encomenda, segundo 

ela foi homenageada em 

São Paulo e Rio de 

Janeiro pelo seu trabalho, 

sendo reconhecida não só 

no seu Estado. Já 

trabalhou com artistas e 

modelos. 

 

 

 

 

5. Organização 

de trabalho 

A rendeira trabalha na Casa de 

Alfândega e também em casa. 

Cita algumas organizações de 

rendeiras, mas não participa. 

Há outras rendeiras que 

trabalham para ela, mas por 

conta própria. Sua jornada de 

trabalho é diária, pois todos os 

dias está expondo e 

produzindo a renda de bilro. 

Segundo a rendeira,  

trabalha em muitos 

lugares e dá aulas 

também. A casa de 

Alfândega é apenas um 

dos lugares em que ela 

expõe, seu ritmo de 

trabalho é bem intenso, 

mas como faz por amor 

gostaria de se dedicar 



mais. Em relação à 

valorizar percebeu quando 

diminuiu o número de 

rendeiras em Santa 

Catarina e que as pessoas 

começaram a procurá-la 

para ter aula, um meio de 

recuperar as antigas 

tradições. 

 

 

 

 

 

6. Expectativas 

Em relação à continuidade da 

atividade na sua família, a 

entrevistada revelou que não 

existe a possibilidade, pois 

ninguem se interessa pela 

atividade. “Lá em casa de 

quatro mulheres, só eu que 

fiquei nisso aqui sabe, as 

outras partiram para outra 

profissão.” 

Claramente motivada com o 

que faz, se interessa em 

produzir novos produtos com a 

renda como ela ressalta: “cada 

ano eu invento alguma coisa 

diferente pra fazer.” 

Em sua família, o 

aprendizado continua 

sendo transmitido para as 

novas gerações, ensinou 

para suas filhas e agora 

esta ensinando para as 

netas. “eu luto para não 

acabar jamais por isso já 

estou passando pra minha 

família, pra minhas 

netinhas, a minha neta diz 

que vai passar para  afilha 

dela”.  

 Fonte: Adaptações da autora. 

 

Para fazer as análises das entrevistas, utilizaremos como base Gill (2008) 

usando o método de análise de discurso. Gill (2008), sugere passos para a análise de 

discurso. Primeiramente o autor sugere a formulação das questões da pesquisa; 

escolha dos textos para a análise e a transcrição dos textos em detalhe; analisar 

examinando a regularidade e variabilidade nos dados e criar hipóteses, após é 

importante analisar a coerência nos dados obtidos e descrever minunciosamente. 



Com as entrevistas transcritas, pretende-se dividir os tópicos que serviram 

como guia para as entrevistas, em categorias de análise; com isso analisar-se os 

dados obtidos das duas rendeiras e articular como sugere Gill (2008), onde propõe 

analisar a variabilidade nos dados, coerência e ressaltar o que é mais relevante para o 

desenvolvimento deste projeto. 

No primeiro tópico, onde abordou-se a história da vida das rendeiras; como e 

quando começaram a fazer e a questão da afetividade com a renda, pode-se observar 

que ambas as entrevistadas tiverem o mesmo meio de aprendizado, o que se passou 

por gerações. Ambas aprenderam ainda quando crianças e sentem muito orgulho de 

terem levado esse aprendizado consigo e não ter deixado passar essa técnica tão 

antiga. 

A entrevistada B, revela “ eu brincava tramando as folhas das bananeiras, 

então meu pai comentou com minha mãe, foi quando ela deu minha primeira almofada 

aos cinco anos, e minha primeira peça foi vendida.” A entrevistada A, revela que  “faço 

por amor, sou dedicada, é minha vida isso aqui, vou criando vou inventando, me 

identifica muito isso aqui por causa da minha mãe sabe ela ficou com isso e morreu 

aqui nesta casa trabalhando aqui com essas rendas, e assim sabe isso passou pra 

mim.” 

No segundo tópico relacionado ao produto, criação da renda, principalmente 

dos desenhos, confecção e tipos dos pontos; pode-se destacar que cada uma das 

entrevistadas teve sua singularidade. Para a entrevistada A, os desenhos utilizados 

foram herdados a artesã relata que faz poucas alterações, sendo que para se fazer e 

aprender a renda de bilro deve-se ter o conhecimento básico de quatro pontos: perna 

cheia, a trança, o meio ponto e o torcido. Os desenhos mais característicos de Santa 

Catarina são a Tramóia e a Maria Morena, a rendeira explica que existe outros mas 

não são característicos da produção do estado.  

A entrevistada B, em relação aos desenhos ela mesma confecciona, mas 

também possui os antigos herdados pela sua família, segundo a rendeira ela gosta 

muito de desenhar e, que poucas rendeiras possuem características, e ao contrário de 

buscar a modernização ela resgata o passado. 

 

“Resgato o passado, eu trabalho muito com antepassado, através dos sonhos, 

lembranças de ver minha vó fazendo sabe, eu tenho uma memória muito fértil 



do passado [...] levanto da cama vou desenhar e fico resgatando as rendas que 

não existem mais, aquelas rendas que já acabaram”. (ENTREVISTADA B) 

 

A entrevistada B, explica o significado da renda Tramóia: “este nome se dá 

porque como a renda é cheia de trama, precisa muito zigue-zague, muita volta elas 

batizaram com esse nome, e diz ser uma renda muito cobiçada.” 

No terceiro tópico, relativo à produção, às etapas, tipos de produtos, duração 

da confecção e o volume de produção, a entrevistada B, não especificou as etapas do 

processo, e por ter trabalhado muito, já fez muitas peças além das tradicionais, como 

vestidos de noivas, e destaca que, para a fabricação de um vestido de noiva leva-se 

mais ou menos, um anos e seis meses, e toalhas de mesas, cortinhas e colchas de 

cama, um anos e três meses, em relação a quantidade disse que faz muitas peças e 

que conta com a ajuda de duas primas. 

A entrevistada A, já trabalhou com estilistas e designer de jóias e sempre 

busca inovar e aplicar a renda em detalhes, como bolsas, blusas e sapatos. Em média 

produz 300 peças por mês e, conta com ajuda de mais quatro rendeiras. Quanto ao 

processo ela revela: 

 

“O processo é assim ó, primeiro a rendeira vai lá e desenha um pique que é o 

papelão, pega o papelão faz  os furinhos no caso de repente algo que ela 

imaginou, no meu caso são desenhos bem antigos que já vem da minha bisavó 

e vem passando de geração né, então ela tem que ter esses piques com esses 

furinhos para poder ir picando e fazendo os pontinhos junto com o alfinete”. ( 

ENTREVISTADA A) 

 

A entrevistada B ainda destaca que precisa ter muita sabedoria e capacidade, 

pois não é fácil fazer a renda, e segundo ela é muito difícil ver uma rendeira saber fazer 

perfeitamente uma renda de bilro. 

No quarto tópico, onde a renda foi abordada em relação ao seu ciclo de vida, 

comercialização, qualidade, encomendas, se constatou, que ambas trabalham sob 

encomenda e disponibilizam seus produtos na Casa de Alfândega, vivendo da 

produção da renda. A entrevistada B, nos coloca que: “não trabalho só por dinheiro, é 

claro que preciso para levar o negócio pra frente, mas não faço pelo dinheiro mas sim 

pelo resgate da continuação, para não deixar acabar”.  



A entrevistada A coloca que trabalha sob encomenda mas, também para deixar 

em exposição para venda direta. Vive do seu trabalho e se identifica muito com a renda 

de bilro. 

Em relação a qualidade, por ser artesanalmente feita, deve-se ter um cuidado 

especial, porém disseram que não significa ter menos qualidade, o processo de 

lavagem é normal, tanto manual como em máquinas; segundo a entrevistada B quando 

a renda é bem feita ela dura muito e o cuidado é normal como outro qualquer. 

No quinto tópico, relativo à organização de trabalho, como já dito, ambas 

trabalham e expõem na Casa de Alfândega, mas trabalham em casa também, 

possuem jornada diária, e reconhecem a valorização que vem crescendo em relação 

ao trabalho delas. A entrevistada B comenta que, conforme em Florianópolis foi se 

perdendo a tradição do fazer a renda de bilro, aumentou-se a busca pelo 

conhecimento: “as pessoas criaram interesse”. Atualmente ela dá aulas para crianças e 

para rendeiras. 

A entrevistada A sente a valorização pelo cliente que sempre volta e compra 

mais e indica seu trabalho para novas pessoas; cita outros locais que possuem a 

mesma organização de trabalho, mas diz que se identificou mais com a casa de 

Alfândega, pois é onde ela tem a liberdade de criar os seus produtos, a criatividade 

rege o seu trabalho. 

No sexto e último tópico, onde foi questionado sobre as expectativas da 

atividade, suas motivações, interesses em aplicar a renda em novos produtos, a 

continuidade na família, acabou-se tendo estas respostas ao longo da entrevista; 

ambas são apaixonadas e dedicadas a técnica da renda de bilro, cresceram vendo e 

vivendo aquela experiência da prática artesanal.  

Através da analise das falas acredita-se que as duas rendeiras, gostam de 

desafios, pois já trabalharam com a renda em outras áreas, mas por incentivo ou 

encomenda, por si só observou-se que os produtos se mantém tradicionais a única 

divergência que foi observada é o fato de que na entrevistada A não existe próxima 

gerações para dar continuidade a esta arte, mas na entrevistada B possui esse 

segmento e interesse de suas filhas e netas.  

 

 

 

 



3.2 METODOLOGIA DE PROJETO 

 

Para que o desenvolvimento do produto de moda, dentro dos preceitos do uso 

do artesanato como matéria-prima, fosse possível, além da contextualização feita 

através da abordagem teórica, fez-se também na metodologia de pesquisa o emprego 

das pesquisas qualitativas, através das entrevistas. 

Partiu-se então, para a metodologia de projeto, com o objetivo de desenvolver 

o produto de moda, em específico uma peça de vestuário. O enfoque metodológico 

pauta-se em Bonsiepe (1984), no processo projetual, em Treptow (2007) no 

planejamento do produto auxiliando no processo criativo de geração de alternativas. 

Além de outras referências bibliográfias que irão auxiliar na questão projetual, assim 

como análises propostas por Bonsiepe (1984). 

Através das entrevistas, pode-se conhecer a atividade das rendeiras e o 

processo de criação, que ajudou no processo de desenvolvimento do produto. A partir, 

das análises das entrevistas destacaram-se importantes características que devem ser 

considerados no produto, as quais se inserem nos requisitos.  

Bonsiepe (1984) sugere que, “a metodologia não tem finalidade em si mesma, 

é só uma ajuda no processo projetual, dando uma orientação no procedimento do 

processo e oferecendo técnicas e métodos que podem ser usados em certas etapas”. 

Bonsiepe (1984) sugere que qualquer mudança durante o processo fica a critério do 

autor, e que sim, as mudanças acontecem e não são impedidas de serem alteradas. 

Conforme Bonsiepe (1984), o processo começa na definição do problema e, 

por seguinte organiza as etapas em uma sequência de análises. A partir da 

problematização, segue-se para as análises, neste projeto, baseado na renda de bilro, 

a qual vai gerar requisitos relevantes para a produção do produto de moda. Depois de 

análisar e verificar, o autor propõe a geração de alternativas para então, a realização 

do projeto. 

Neste projeto, a partir dos processos de Bonsiepe (1984) se fez um esquema 

para alcançar os objetivos da metodologia de projeto.  

 

 

 

 

 

 



Figura 18-  Metodologia de projeto. 

                                             METODOLOGIA DE PROJETO  

 
Fonte: BONSIEPE (1984). Adaptação da Autora. 

 

3.2.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

No decorrer da pesquisa, apoiada na teoria e nas pesquisas de campo, o 

problema deste projeto se apresenta pela necessidade de desenvolver uma peça de 

vestuário, onde a principal característica é ressignificar o uso do artesanato na moda.  

Posto que, no contexto atual da moda a procura por consumir menos e com 

mais qualidade, conforme visto no referencial teórico, está em ascensão, trazer o 

artesanato como meio alternativo para a produção passa a ser um caminho para 

prolongar o tempo de vida do produto, como também preservar técnicas manuais, que 

estão desaparecendo com a modernidade. 

Mesmo que o sistema moda seja regido pela efemeridade e  na constante 

renovação, o desenvolvimento neste projeto, de um produto de moda com o uso do 

artesanato, e em específico a renda de bilro, busca prolongar o tempo de vida do 

produto e abrir novos olhares para as alternativas manuais.

 O problema, então, consiste em utilizar a renda de bilro, advinda do artesanato 

e, aplicar a renda em um produto de moda, uma peça de vestuário, através do uso da 



renda de bilro e ao resgatar essa técnica tem por objetivo mostrar que seu uso vai além 

da produção tradicional e, pode se inserir na moda, propondo um produto com 

qualidade e com valor estético. 

O público alvo, que o produto deste projeto pretende atingir é o público 

feminino, as quais buscam por produtos diferenciados, além da preocupação estética 

também busca no produto a questão da sustenbilidade, do resgate de técnicas 

manuais e da valorização não só estética, mas valores afetivos e culturais. 

 

3.2.2 LISTA DE VERIFICAÇÃO 

 

Com a realização das entrevistas, pode-se compreender o processo produtivo 

da renda de bilro, para que a partir pudesse analisar sua aplicação em um produto de 

moda.  

• O aprendizado do fazer a renda se dá por transmissão de conhecimentos de 

gerações familiares, assim como as etapas e a matéria-prima para produção continuam 

as mesmas. 

• As rendeiras possuem afetividade a renda, e motivação, pois sentem seu 

trabalho valorizado. 

• Como visto na fundamentação teórica, o número de rendeiras vem diminuindo, 

devido a falta de interesse de continuidade na própria família, mas não se trata de um 

caso generalizado. 

• Os pontos de renda, desenhos, se mantém os tradicionais, mas como um caso 

de divergência baseado na teoria, atualmente, há o interesse em modernizar, fazer 

aplicações da renda em outros produtos. 

• Porém relacionados a moda, seguindo como base a tendência do momento, não 

possui uma produção focada. E sim, nos casos de encomendas de estilistas. 

• Para a confecção de um produto de moda, no caso em uma peça de vestuário, 

deve-se levar em conta que a renda de bilro depois de pronta não tem como cortar, 

pois ela se desmancharia, com isso a aplicação da renda deve ser feita com um tecido 

por baixo, uma base, para então sua aplicação. 

• Visto que, a produção da renda ainda tem foco em produtos tradicionais, aplica-

lá em uma peça de vestuário que esta dentro das tendências, além da questão estética 

busca-se a valorização das técnicas manuais e do artesanato como alternativa de 

matéria-prima. 



 

3.2.3 ANÁLISE DIACRÔNICA 

 

Inicialmente a renda era limitada ao vestuário utilizado na corte e entre os 

membros do clero, normalmente em tecidos de fio de prata, de ouro ou de seda. Nos 

séculos XVII e XVIII ela já se estendia aos detalhes de acessórios criados para enfeitar 

os cabelos, a babados, aventais e adornos de vestidos, conforme mostra a figura 19.  

 

Figura 19- Uso da Renda – (séculos XVII – XVIII)  

                       
Fonte: O’hara, Georgina. Enciclopédia da Moda. 

 

No Brasil, a renda de bilros foi trazida pelos portugueses, em meados do 

século XVIII. Além de serem feitas por mulheres de pescadores eram também feitas 

por freiras nos conventos, as quais teciam alfaias para os altares das igrejas, como 

mostra a figura 21. 

 

 

 

 

 

 



Figura 20- Rendeira                                   Figura 21- Renda nos detalhes da Igreja 

          
Fonte: www.google.com.br                        Fonte: www.deysejoyce.com/origem-da-renda. 

 

No princípio do século XIX, a renda era usualmente presente em vestidos, 

casacos, luvas, enfeites, lenços, xales, mimos, mantilhas lançadas sobre os ombros, 

entre outras peças do vestuário. Nas rendas industrializadas, segundo Pezzolo (2007), 

os fios para a fabricação da renda irão variar, permitindo o uso de fibras sintéticas 

como o elastano, que vai ser usada tanto em lingerie como na moda. 

 Com a industrialização, a renda transformou-se em um material de menor 

custo e, menos elitista. Durante boa parte do século XX este tecido ficou restrito a 

pequenos detalhes das roupas íntimas e dos trajes de noiva.  

Atualmente, a renda é encontrada no universo da moda, em calças, vestidos, 

em todas as peças de vestuário, sendo um símbolo de feminilidade e sedução, como 

mostram as figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 22- Pelerine e sombrinha de renda  (Séc. XIX).      Figura 23- Detalhe da renda    

                      
Fonte: www.constancezahn.com.br                       Fonte: www.museuhistoriconacional.com.br                          
 
 
Figura 24- Acessório de noiva de renda                  Figura 25- Vestido com renda 

      
Fonte: noivaelegante.blogspot.com                             Fonte: oprovadordemoda.blogspot.com 
 

 

 



Figura 26- 1-Meia-Calça de renda/ 2-Sapat0/ 3-Bolsa 

       
Fonte: 1.raconteurbrecho.wordpress.com/ 2. vilamulher.terra.com.br/3.www.estilotanodna.com 

 

A renda de bilro, atualmente continua sendo uma prática artesanal, produzida 

por mulheres artesãs que aprenderam o ofício, mantidas pelas tradições e gerações 

passadas, com as mesmas técnicas e instrumentos, porém aprimorados 

 

Figura 27- Registro antigo das rendeiras  

      
Fonte: nossosemiarido.blogspot.com - trajesdeportugal.blogspot.com.br 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 28- Rendeiras em registro atual. 

   
Fonte: www.flickr.com/photos/robertoguglielmo/3724682880/ 
 
 
Figura 29- Produtos feitos com a renda de bilro. 

   
Fonte: wp.clicrbs.com.br/renda-de-bilro 
 

 

As rendeiras cultivam a tradição da técnica, assim como seus instrumentos de 

trabalho, a partir das figura 27 se constata que pouco mudou o meio de trabalho da 

rendeira em comparação a figura 28, por ser um registro atualizado pode-se constatar 

que em relação ao meio de trabalho e produção o ofício continua sendo conservado 

pelas novas gerações. 

Os produtos feitos com a renda artesanal ainda são tradicionais e se mantém 

na produção de produtos típicos, como toalhas, saídas de praia; pouco se modernizou 

o seu uso, diferentemente da renda produzida industrialmente onde encontramos em 

variados produtos. 

 

 

 

 



3.2.4 ANÁLISE SINCRÔNICA 

 

 Figura 30- Coleções com renda – linha do tempo- 

 
         Fonte: www.ffw.com.br 

 

O uso da renda, tanto a produzida industrialmente como a artesanal se 

destacou em coleções em diferentes estações; contudo a renda que predomina é a 

industrializada por ser mais acessível ao mercado, tanto em valores como em 

disponibilidade. A renda artesanal demanda tempo para sua produção o que se torna 

para a moda um produto com alto custo, tanto para sua produção como para a venda. 

 

 

 

 

 



Figura 31- Coleções com renda. 

 
    Fonte: www.ffw.com.br 

 

 

O uso da renda se tornou forte tendência na moda, confirmando-se nos últimos 

desfiles de moda.  Além de aparecer na alta costura, encontra-se também em roupas 

casuais e acessórios. A renda foi escolhida por vários estilistas em suas coleções, de 

primavera/verão e também outono/inverno nos últimos anos. 

É importante destacar estilistas que sempre buscam o artesanato como 

referência para suas coleções, não só como referência, mas como o uso da matéria-

prima advinda do artesanato. Visto que, nesta próxima estação primavera/verão 2012, 

o artesanal vai ser forte tendência na moda foram destacados algumas marcas e 

estilistas, como mostra a figura 31, que irão abordar em suas coleções este meio de 

produção no vestuário. Além destes estilistas e marcas, é importante acompanhar o 

trabalho do estilista Ronaldo Fraga, que busca sempre aliar a moda com meios de 



produção artesanal. Em suas coleções, independentemente da estação, sempre 

aparacem elementos artesanais feitos no Brasil, redesenhando o artesanato brasileiro. 

 
Figura 32- Fotos coleções de Ronaldo Fraga- (Desenvolvidas entre os anos 2009 e 2011) 

  

   
Fonte: tramabolsas.blogspot.com/www.primeirafila.net/ www.estilo.uol.com.br 

 

O artesanato sempre foi um meio de produção alternativo, neste caso a renda 

apesar de ter sido criada há muitos séculos atrás, só nos últimos anos foi possível 

perceber o resgate por estas técnicas e produções se tornando tendência de consumo 

no mercado da moda. A busca pelo feito à mão vem crescendo e com isso, a cultura e 

o resgate da cultura brasileira também se beneficiam. 

Este trabalho acerca do artesanato também pode ser visto nas produções da 

estilista Martha Medeiros, que uniu o trabalho feito à mão com a alta costura. A 

estilista, trabalha com cooperativas de rendeiras as quais produzem a matéria-prima, a 

renda. Também, costuma usar pedrarias e bordados com a renda, que produzem 

vestidos de festas à vestidos de noiva. É visível perceber o encontro do artesanato com 

a moda contemporânea nas produções de Martha Medeiros. 



 Figura 33- Fotos coleções de Martha Medeiros- (Desenvolvidas entre os anos 2009 e 2010) 

               

     
 Fonte: www.marthamedeiros.com.br 

  

Márcia Ganem é também outra estilista que realiza trabalhos que dialogam 

com materiais e técnicas especiais, como fibras recicladas. Possui em seus trabalhos 

fortes referencias culturais, onde a moda e arte se relacionam. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 34- Fotos coleções de Márcia Granem - (Desenvolvida em 2011) 

       
Fonte: www.fashionbubbles.com/dragao-fashion/marcia-ganem. 

 

 

3.2.5 ANÁLISE ESTRUTURAL 

 
A análise estrutural tem como objetivo compreender os tipos e os componentes 

que agregam o produto a ser desenvolvido, a partir dos desenhos técnicos de 

modelagem feminina. Com base no livro “Desenho Técnico de Roupa Feminina”, das 

autoras Leite e Velloso (2008), se destacou alguns tipos de modelagens que podem ser 

necessárias e relevantes para o desenvolvimento do produto; o vestido. 

Além de conhecer os tipos de silhuetas, destacou-se também alguns tipos de 

saias, decotes, cavas e mangas, assim como babados e franzidos, além dos tipos de 

modelagens de vestidos. 

 
 

3.2.5.1 SILHUETAS 
 

Silhueta é a forma que a roupa se apresenta ao vestir o corpo. Existem sete 

tipos básicos que, a partir deles com técnicas de modelagem, corte e costura, geram 

novos tipos de silhuetas para vestidos. 

 

 

 

 



Figura 35- Silhuetas  

 

 
 
 
 
3.2.5.2 VESTIDOS 
 

Os vestidos, neste caso, estão divididos em seis modelos. Porém se referem 

as estruturas básicas para a alternativas de novos modelos, as modelagens dos 

vestidos podem ser inteiras ou recortadas na cintura, divididas em saia e blusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Figura 36- Vestidos. 

 
  

 Fonte: LEITE; VELLOSO (2008). Adaptação da autora. 

 

 
 
 
3.2.5.3 DECOTES 
 

Os decotes podem ser aplicados na frente ou costas; podem ser cortadas em 

diferentes formatos, profundidades e larguras. O decote vai ser denominado conforme 

o desenho. Como existem muitos tipos de variedade de decotes, neste caso se 

destacou os mais relevantes que podem servir como inspiração no desenvolvimento do 

vestido. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 37- Decotes modelos de frente. 

 
 Fonte: LEITE; VELLOSO (2008). Adaptação da autora 
  
 
Figura 38- Decotes modelos de costas. 

 
               Fonte: LEITE; VELLOSO (2008). Adaptação da autora. 

 



 
3.2.5.4 CAVAS E MANGAS 
 

À cava se denomina o recorte feito no molde da roupa para a passagem do 

braço. Desenhadas mais encurvadas na frente e mais longas nas costas para dar 

liberdade de movimento ao braço, as cavas irão variar conforme o caimento, amplitude 

e forma. 

As mangas, podem ser classificadas em mangas com cava, sem cava e mistas. 

Na figura abaixo, os modelos selecionados são de mangas sem cava, que variam de 

acordo com a forma e a amplitude. 

           

          Figura 39- Cavas e Mangas. 

 
 Fonte: LEITE; VELLOSO (2008). Adaptação da autora. 

 

 

 
 
 
 



 
3.2.5.5 SAIAS 
 

As saias tem a função de vestir as regiões da cintura e do quadril, cobrindo  

parte ou totalmente as pernas. Devem ser modeladas com o cuidado da liberação dos 

movimentos, sendo que podem ser feitas alterações como fendas, pregas, babados e 

franzidos, entre outros métodos. 

 

Figura 40- Saias. 

 
Fonte: LEITE; VELLOSO (2008). Adaptação da autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 41- Saias Godês/ Babado e Franzido. 

 
Fonte: LEITE; VELLOSO (2008). Adaptação da autora. 

 

 

3.2.6 ANÁLISE MORFOLÓGICA 

 

Para compreender a produção da renda de bilro, é necessário conhecer sua 

composição e os elementos necessários para sua produção. Os processos, 

instrumentos, técnicas, acabamentos serão estudados na análise morfológica. Para 

isto, foram divididos os elementos necessários para a produção em técnicas, as 

almofadas, bilros, fios, pontos e piques. 

      
 

3.2.6.1 PROCESSO PRODUTIVO DA RENDA DE BILRO 
 

A partir das entrevistas com as artesãs e, posteriormente as análises se 

constataram que, para o processo produtivo da renda, o primeiro passo é a escolha do 

desenho e do produto que se deseja confeccionar. Os desenhos utilizados, em sua 



maioria, foram produzidos pelas antigas rendeiras e com o tempo repassado para a 

atual geração de artesãs como herança familiar, sendo compartilhados entre elas.  

Atualmente, raramente novos modelos de desenhos são criados apenas se 

adaptam novos modelos com base nos antigos. Esses desenhos, segundo Soares 

(2002), dão o nome à renda, sendo que na sua maioria, o nome se refere à figura pela 

qual poderá ser identificada, os desenhos possuem um alto nível de complexidade. 

 Soares (2002), destaca os desenhos característicos em Santa Catarina: renda 

sapa, peixinho, cocada, margarida, bicuda, roda estrelada, entremeios, estrelas, orelha 

de mula, entre outras. 

As rendeiras entrevistadas citaram muitos tipos de rendas, porém destacaram 

dois tipos que são característicos de Santa Catarina; a renda Tramóia e a renda Maria 

Morena.  Segundo elas, esses dois tipos não são encontrados em outros estados que 

possuem produção de renda. 

   

   Figura 42- Renda Tramóia.             

   
Fonte: Acervo pessoal. 

 



 Figura 43- Renda Maria Morena. 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

Após a escolha do desenho, a rendeira decide a cor que vai usar e passa a 

enrolar a linha nos bilros, unindo dois para formação de “um par de bilros”, já que as 

manipulações dessas peças são feitas através dos pares, e a renda se dá através 

desse cruzamento de bilros. 

Após essa etapa, a rendeira fixa o desenho na almofada, com o auxílio de 

espinhos ou alfinetes. Após a fixação do desenho na almofada, os pares de bilros são 

encaixados em alfinetes previamente colocados sobre o desenho e, então, a rendeira 

começa a rendar, através do entrelaçamento dos bilros em movimentos laterais da 

esquerda para direita e vice-versa, é esse movimento que faz o cruzamento dos fios 

que irá se construindo o desenho da renda. 

O processo de produção da renda exige das rendeiras muita experiência que 

gradativamente alcançaram com os anos, e um dos fatores que as artesãs consideram 

importantes é a concentração, pois em média usam 60 bilros por peça, podendo variar 

para mais ou menos conforme o tamanho do produto a fazer. 

A atividade de produção da rendeira pode levar horas, dias, semanas ou 

meses para ser finalizada a peça, o que vai depender do produto e do desenho. Peças 

menores como entremeios, panos de bandejas, são finalizadas na almofada prontas 

para venda; já peças maiores como saias, toalhas de mesa, blusas, saem da almofada 

e passam para outra etapa, a de confecção manual, onde se faz a união das partes 

através da costura manual. 

Para entender esse processo, seguindo o caminho percorrido pelas rendeiras, 

podemos resumí-lo em etapas, (1) definir o produto a ser confeccionado como também 

o desenho da renda, (2) definição das cores a serem utilizadas, (3) preparação dos 

materiais utilizados para o processo produtivo, (4) a produção; dependendo do produto 



ao término do rendar este pode ser comercializado, ou então, no caso de peças 

maiores, passa-se para o processo de costura manual para unir as partes. 

 

Figura 44- Fluxo da produção da renda de Birlo (simplificado) 

            

 

  

 

3.2.6.2 BILROS 

Os bilros são pequenas peças de madeira que variam em formato e tamanho e 

que servem para enrolar a linha que será usada para fazer a renda. Os bilros, em sua 

maioria, são confeccionados na própria família das rendeiras, ou por membros da 

comunidade que os vendem para as artesãs. 

Os bilros duram muito tempo, e só se tornam inutilizados quando quebram. 

Muitas rendeiras que aprenderam a técnica com seus antepassados possuem bilros 

antigos, herdados de seus parentes. As rendeiras possuem grande quantidade de 

bilros, pois se necessitam muitos para produzir uma peça. Quanto maior a renda, mais 

bilros se necessita. 

Segundo Soares (2002), a madeira utilizada no preparo dos bilros (rabo-de-



macaco, guamirim, fruta-de-pomba, entre outras) é que vai dar a cor específica do bilro, 

podendo ser amarelada, marrom ou preta. Os bilros são divididos em três partes: a 

cabeça ou bojo, o cabo e o carretel. 

 

Figura 45- Birlo.   

       

                                                             

Ainda segundo Soares(2002), os bilros geralmente possuem o mesmo 

comprimento, mas variam quanto à grossura, sendo que essas diferenças não influem 

no processo de fazer a renda. A escolha dos bilros é pessoal, cada artesã escolhe o 

formato, com o qual se identifica mais e trabalha melhor. 

Um fato interessante é que os bilros possuem um brilho próprio, e segundo as 

artesãs, esse brilho se dá pela atividade constante do manusear o bilro, que o deixa 

com um aspecto encerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 46- Tipos de Birlo.   

                 

                              
                        Fonte: Acervo Pessoal. 

 
 
3.2.6.3 ALMOFADAS 
 

A almofada é a peça onde é feita a renda de bilro. Ela pode ser apenas um 

acolchoado ou, então, ser fixada na madeira, no cavalete. A almofada é necessária 

para aplicar o molde do desenho com os alfinetes, para então rendar. 

 A almofada é constituída pela forma, forro e enchimento, sendo que a forma 

vai variar de região para região de rendeiras. Em Santa Catarina, as a almofada que 



tem formato de cilindro. Contudo, existe a almofada de cavalete, almofada redonda, 

almofada de conservatória, além da almofada cilíndrica. 

Segundo o projeto “Rendeiras de Bilro no Estado do Rio de Janeiro” (2004), a 

almofada de cavalete é um quadro de madeira no qual fica preso um acolchoado. O 

cavalete é um retângulo de madeira de 70 a 80cm que se apóia, em geral, em dois pés. 

Esses pés têm a forma da letra A e são presos pela parte de trás da almofada, servindo 

também para afastar ou aproximar a almofada. A almofada redonda tem a forma de um 

travesseiro redondo, acolchoado, de tamanhos variados, em média possuem 50cm de 

diâmetro e são feitas pelas próprias rendeiras. 

A almofada de conservatória é uma caixa de madeira acolchoada e forrada, 

fechada por uma tampa na frente; na parte superior se encaixa um cilindro onde é 

preso o pique, esse rolo vai girando na medida em que a renda é feita, para dentro do 

bolso da almofada.  A almofada cilíndrica tem a forma de cilindro ou rolo, acolchoado. 

Em sua maioria possui 30 cm de comprimento e 40 cm de diâmentro e são 

confeccionadas pelas próprias rendeiras.  

A almofada cilíndrica, utilizada pelas rendeiras de Santa Catarina, é apoiada 

sob um cavalete, onde a rendeira consegue rendar sentada e regular o cavele a sua 

altura, para melhor posição de trabalho. 

Segundo Funarte (1981), o enchimento da almofada varia conforme a região e 

as artesãs. O material mais usado é a palha de bananeira ou capim, após colocado o 

enchimento aperta-se os fios nas extremidades para dar a forma arredondada da 

almofada, logo as rendeiras forram a almofada com outro tecido para dar melhor 

aparência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Figura 47-  Tipos de Almofada.  

  
Fonte: Acervo Pessoal. 

       

      Figura 48-  Tipos de Almofada vertical ou cavalete. 

 
 Fonte: FUNARTE (1981) 

 

 

 

 



3.2.6.4 FIOS 

 

O fio é a matéria-prima utilizada para a confecção da renda. Antigamente o fio 

era feito artesanalmente pelas próprias rendeiras. Atualmente os fios são 

industrializados, vendidos em comércio próprio, conhecidos como armarinhos onde se 

encontram artigos para as atividades artesanais. 

Em Santa Catarina, segundo as artesãs entrevistadas, os fios mais usados são 

de algodão, a cor da linha tradicionalmente é branca, mas também produzem a renda 

nos tons de azul, vermelho, amarelo e rosa. Segundo as artesãs a cor vai variar 

conforme as encomendas e ofertas dos consumidores. 

Em relação a expessura do fio, conforme visto nas entrevistas, é do gosto da 

artesã e do produto que vai ser criado, em alguns trabalhos das rendeiras, pode-se ver 

outro tipo de linha, esta se trata da linha de seda, que é usada para fazer o maço, 

cordão grosso que enfeita a renda e que pode ser ou não da mesma cor.  

A criatividade é que vai fazer a escolha do fio, pois atualmente existe uma 

gama de fios coloridos, com brilhos, desfiados, a escolha irá depender do objetivo do 

produto a ser feito. 

 

3.2.6.5 PIQUES  

 

Os piques, também chamados de papelão, são cartões advindos geralmente 

do aproveitamento de caixas. O pique é um molde em que é furado o desenho ou 

padrão da renda. 

 Segundo “Rendeiras de Bilro no Estado do Rio de Janeiro” (2004), o pique é 

uma trilha, é ele quem determina o modelo da renda e o número de bilros necessários 

para a sua confecção. 

Os furos do pique servem para fixar os alfinetes os pontos ou laçadas, e 

servem também para manter a renda bem espichada e ela assim não repuxar, os furos 

são feitos a partir do desenho da renda. 

Os formatos dos piques variam conforme o tamanho do trabalho a ser feito, os 

instrumentos necessários para prender o pique na almofada são os alfinetes ou 

espinhos.  

Os desenhos são tradicionais, herdados pela família das artesãs, não se 

modificam e sim só se adaptam. Segundo as artesãs de Santa Catarina, a partir de um 



modelo pronto de renda pode-se tirar o molde de pique para fazer novas rendas, o 

processo para fazer um novo pique pela amostra, é necessário a rendeira fixar o 

papelão virgem e já cortado na almofada, após este passo prende a amostra de renda 

que se deseja tirar o molde, de maneira bem espichada com os alfinetes nos cantos e 

nos lados; logo depois vai fixando os alfinetes no  pique no desenho da renda, quando 

terminar de furar os lugares certos, retira a amostra da renda e o pique está pronto 

para usar e fazer novas rendas. 

Os alfinetes ou espinhos são empregados para prender o tecido colocado por 

cima do forro da almofada, também para fixar os piques na almofada e para prender os 

pontos.  

Os alfinetes são usados para prender a renda no pique e para fazer a renda. 

Para isso, são fincados nos furos dos piques com o objetivo de segurar o ponto da 

renda. Segundo as artesãs entrevistadas, o número de alfinetes para fazer a renda vai 

depender do desenho, quanto mais larga a renda maior o número de alfinetes. 

Funarte (1981) considera os alfinetes ou espinhos acessórios indispensáveis, e 

destaca que dois alfinetes ou espinhos grandes são colocados na almofada ao lado do 

pique, são a “escora, encosto, aparador ou gancho” onde as rendeiras penduram os 

bilros. 

A relação entre os alfinetes e bilros é que em cada furo do pique é fincado um 

alfinete onde são pendurados dois bilros que vão ser trocados, essa troca de bilros é o 

movimento que vai confeccionar a renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 49- Pique da renda Tramóia; Bico de renda de bilro. 

  

 Fonte: FUNARTE (1981) 

 Figura 50- Tipos de pique (detalhes: alfinetes).  

 

 Fonte: Acervo Pessoal 



3.2.6.6 PONTOS 

 

Segundo Soares (2002), os principais pontos das rendas são: ponto inteiro, 

ponto corrido, meio ponto, ponto passado, torcido, ponto de trança, perna cheia, 

pastilha, ponto puxado, ponto pregado, repuxo e paninho.  

As rendeiras entrevistadas mencionam a existência na produção de suas 

rendas os pontos: perna cheia, a trança, o meio ponto e o torcido. 

As artesãs consideram estes pontos básicos para a produção da renda, sendo 

que é a partir destes que se criam novos desenhos de renda. 

Todos esses pontos têm movimentos distintos nos seus respectivos “piques”, 

com detalhes como torcer, passar, pregar e fechar, e sua linguagem é própria das 

rendeiras. 

 

Figura 51- Tipos de pontos. 

 

 

 

3.2.7 ANÁLISE FUNCIONAL 

 

Esta análise tem por princípio reconhecer os requisitos fundamentais os 

sistemas envolvidos na estrutura do produto. Neste caso, o produto será um vestido, e 

a matéria-prima para este será a renda de bilro.  

Para o projeto requisitos para guiar o desenvolvimento de criação, como 

requisitos funcionais, ambientais e estéticos por se tratar de um produto de moda. 



Requisitos ambientais, pois o produto desenvolvido tem como meta a 

durabilidade, ou seja, o prolongamento de seu tempo de vida e o retardo do seu 

descarte, em busca do consumo consciente, a matéria-prima e o método de produção 

vão contra as grandes produções e as sequências de mudanças de tendências. E 

também, pelo fato de que a qualidade está relacionada à durabilidade, ao se utilizar a 

renda de bilro, que possui um processo artesanal onde existe um cuidado e dedicação 

na produção; a qualidade do produto é muito maior em relação à produção em massa. 

 Em relação aos requisitos funcionais, o vestido tem por função proteger, 

expressar, comunicar, distinguir e também identificar grupos. A função em relação à 

renda de bilro é valorizar as produções artesanais, a riqueza de detalhes na produção, 

e também expressar a realidade de uma comunidade. 

Outros aspectos relacionados à função seriam a resistência, versatilidade e o 

conforto, que estão relacionados aos materiais do produto e da modelagem. A 

versatilidade do uso do produto, esta nas característica de que este possa ser utilizado 

em diferentes ocasiões, estendendo seu uso e, consequentemente  sua durabilidade. 

Além, dos requistos funcionais que prevê o melhor uso do produto, deve-se 

considerar os requistos estéticos, pois como já visto é um produto de moda, e que se 

propõe trazer a renda de bilro para este campo e, não somente ser considerado um 

artesanato regional. 

Cabe aos requisitos estéticos relacioná-las com as tendências, análisar as 

cores, modelagem, materais, texturas e estampas. Ao que se propõe no projeto, 

desenvolver uma peça de vestuário feminino, no caso um vestido com a utilização da 

renda de bilro, é importante considerar as tendências atuais; pois o consumo se dá 

pela busca da novidade, porém neste caso, se propõe o consumo consciente e a 

valorização do produto. 

 

 

3.2.8 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA  

 

3.2.8.1 LISTA DE REQUISITOS  

 

A partir das análises das entrevistas, onde se deu o entendimento da técnica 

de produção da renda de bilro, e visando aplicar a renda em uma peça de vestuário 

feminino, o produto a ser desenvolvido deve buscar como metas: 



• Manter suas características naturais, no caso da renda de bilro, ao introduzi-la 

na moda, fazer com que ela não perca seu valor e sim valorize a cultura e a produção 

artesanal. 

• Atender os requisitos estabelecidos; ambientais, relacionados a durabilidade e 

qualidade; funcionais, preocupados com a modelagem prezando o conforto. 

• Atender o objetivo que é produzir um produto de moda com a matéria-prima 

advinda do artesanato. 

• Coerência na proposta com o processo produtivo. 

• Seleção dos materiais e o tipo de processo para a criação do produto. 

• Pesquisar as macrotendências, para a geração de alternativas. 

• Aumentar o ciclo de vida do produto. 

• Planejamento do mix de produtos, para auxiliar no processso de criação; as 

peças podem ser dividias em conceituais e não conceituais. Um mix de produto deve 

ser desenvolvido cuidadosamente para atender seu público-alvo dentro das tendências 

de moda. 

•  O mix de produtos, para este projeto, incialmente se compõe de cinco 

composições, dividos em: 

 

Figura 52- Mix de coleção.           

Vestido 3 

Blusa 2 

Bermuda 1 

Calça 1 

 

Para a solução do prolema, busca-se cumprir as etapas mencionadas como 

mostra a figura 53. 

 

 

 

 

 

 



Figura 53- Estrutura do problema.  

                                     

                                     ESTRUTURA DO PROBLEMA 

     

 

Adaptação da autora. 

 

3.2.9 GERAÇÃO DE ALTERNATIVAS  

 

Para proceder esta etapa utilizaremos como método de geração de alternativas 

para o desenvolvimento do produto de moda, Treptow (2007), onde a autora sugere 

como  planejar coleções e realizar pesquisas para tema de coleção. 

É importante para o desenvolvimento de alternativas, pesquisar sobre as 

tendências atuais, pois ajuda a esclarecer os procedimentos, mecanismos e 

metodologias para a realização de uma pesquisa de moda. A partir destas pesquisas, é 

possível determinar o tema de coleção e, a partir, do tema determinar o método de 

inspiração para a elaboração do produto. 

 



3.2.9.1 TENDÊNCIAS 

 

Segundo Caldas (2004), a origem da palavra latina tendentia migrou para o 

francês e dele para o português. Já no século XIII esse vocábulo era registrado com o 

sentido de inclinação, porém empregado num contexto de inclinação amorosa por 

alguém. A etimologia também relata que essa palavra permaneceu com uso raro até o 

século XVIII, quando foi retomada pela linguagem científica significando força dirigindo-

se para um sentido determinado, tendendo para um fim. 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), tendência é aquilo 

que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma. Significa 

ainda: predisposição, propensão; evolução de algo num determinado sentido; direção, 

orientação. 

Caldas (2004), argumenta que a palavra tendência  continua a ser raramente 

utilizada até o século XIX, depois adquire o sentido de “aquilo que leva a agir de uma 

determinada maneira, uma predisposição, propensão. 

O enfoque para a palavra tendência vai trazer outra caracterítsica a qual se 

vinculou ao significado particular relacionado ao desejo, de orientação das 

necessidades pessoais em direção a um ou vários objetos que possam satisfazê-las. 

 

A tendência – em qualquer campo, fala-se da indústria da moda ou dos gurus 

de marketing, de um salão profissional de móveis ou das formas mutantes do 

comportamento humano – passa a ser representada como o desdobramento 

“natural” do presente (...) É um tipo de discurso que decreta coisas, que não 

deixa nenhuma pista aparente sobre seu modo de produção: “O mundo é 

assim por que é”, “Eu sou você amanhã”, “O verão será em preto e branco”. 

(CALDAS, 2004, p.35) 

 

A tendência se referem-as novidades que irão reger o mercado por um 

determinado período de tempo, são as novas propostas que abrangem todo o mercado 

de criação, como moda, decoração, arquitetura, automobilismo, joalheria, etc. Caldas 

(2004), sugere o termo espírito do tempo, que irá ser a tradução do inconsciente 

coletivo.  

Essa busca vai ser realizada por profissionais, os caçadores de tendências, os 

quais conseguem antever o que um grupo ou uma grande maioria de pessoas estão 

aspirando, estão querendo ver num futuro próximo. 



Tendências nada mais são do que previsões e especulações quanto ao uso de 

determinado de cor, tecido, estilos, estampas, manualidades, acessórios, aviamentos 

etc. Contudo, estas previsões não são infundadas ou sem base, são fruto do ciclo da 

moda, resultados do ritmo contínuo deste mercado e reflexo do interesse social no 

mesmo. 

As tendências são obtidas através de pesquisa de consumo, análise de valores 

sociais, de desejos particulares dos consumidores, de criações inovadores, de 

releituras, enfim de uma série de fatores podem gerar idéias para se tornar tendência; 

podem focar uma infinidade de coisas e valores, costumes, ídolos e ícones, costumes 

étnicos, cores e formas determinadas pelo sentido.  

Para Caldas (2004), para prever um fenômeno é necessário um corpo teórico, 

uma cadeia de casualidades e uma bateria de indicadores qualitativos e quantitativos, 

cujos movimentos reais, substituídos na cadeia casual, permitam observações e 

previsões.  

Fazer previsões, atualmente, se tornou mais complexo devido a maior 

necessidade que a sociedade exige e com isso se tem mais dificuldades em relação ao 

tempo, ao ciclo que a moda funciona. Dessa forma, com o intuito de atender e dar 

conta deste ciclo, os profissionais que buscam as tendências passam a adotar a 

expressão macrotendências. Ao contrário das tendências que são passageiras, 

determinadas por um curto prazo de tempo, as macrotendências possuem ciclos 

maiores e mais duradouros, baseado em movimentos culturais como arte, música e 

literatura; que geram novos comportamentos e costumes.  

O WGSN existe há 13 anos e, é uma empresa conhecida pela sua análise de 

tendências globais e de previsão; monitora os indicadores culturais,  humores, faixas 

etárias e atitudes dos consumidores, bem como padrões de comportamento mudando 

em todo o mundo, para fornecer o porquê por trás das tendências. 

Com isso, um novo comportamento consciente está surgindo, propondo a 

mudança na forma de produzir e consumir. Essa macrotendência subdivide-se, 

conforme as particularidades de consumo e comportamento das pessoas. O WGSN 

acredita que é a união dos estilistas e a imprensa da moda ajuda a mudar esse padrão 

atual de que as tendências devem mudar de seis em seis meses. 

A partir, dessa nova percepção de análises de tendências portais de moda, 

bureaux de tendências foram criados mostrando o que pode ser tendência, cada uma 

delas dividem-se em ambiente, clima, que é a parte mais conceitual e comportamental; 



e depois tem as informações mais práticas como cartela de cores, tecidos e idéias para 

a construção de coleções. 

Essas pesquisas são feitas com anos de antecedência e, são feitas a patir da 

análise do presente, do que se esta vivendo no momento. O exemplo, o bureaux de 

Nelly Rodi que detecta vários fatores e momentos, colocando-os de uma forma que 

possibilite a inspiração para novas criações, separando por diretrizes nas quais estão 

os estilos, formas, texturas, cores e materiais específicos, que irão guiar no 

desenvolvimento do produto. 

Em relação ao projeto, podemos identificar a macrotendência como inspiração, 

pois a valorização da tradição cultural e da herança, atualizando valores de gerações 

passadas, como também a valorização da durabilidade a qual visa contribuir a 

construção de um novo pensamento direcionado ao consumo consciente, está 

presente em seus argumentos. 

De acordo com a pesquisa feita no portal do Usefashion (acesso em 28 set. 

2011), como megatendências para o verão /2012, eles identificaram quatro cenários, os 

quais seriam diretrizes para o desenvolvimento de produto.  

Dentre essas megatendências está os desdobramentos da conectividade que 

aborda a comunicação pela internet, tecnologia, as oportunidades e seus efeitos 

colaterais, como o fortalecimento do hábito de permanecer mais tempo em casa e a 

maior ritualização dos momentos fora dela. Em outro cenário está questão da 

identidade que investiga a expressão estética exacerbada, aquela que dá origem a 

estilos extravagantes ou simplesmente singulares e criativos, como forma de deixar 

uma marca particular, em contraposição à massificação dos produtos e da cultura em 

geral.  

Microssustentabilidade, ligada a ecologia, registra a importância da 

biotecnologia e observa os reflexos das orientações legais e culturais. E por último, a 

questão de afirmação onde lida com gênero e consumo através do lado profissional. O 

pano de fundo é o Brasil, que cresce e aparece no cenário mundial. Dentre esse 

cenários, são dividas as cores, texturas, tecidos, modelagem e a matéria-prima, como 

fonte de inspiração.  

Seguindo essas megatendências se destacou as cores, modelagens e a 

matéria-prima, que podem servir como fonte de inspiração para o desenvolvimento 

deste projeto. 

 



Figura 54- Tendências Cores. 

 

Fonte: www.usefashion.com.br 

Figura 55- Tendências Matéria-prima. 

  

Fonte: www.usefashion.com.br 



Figura 56- Tendências Modelagens.  

 
  Fonte: www.usefashion.com.br 

 

Com esta pesquisa, os dados coletados mostram-nos  que de certa forma a 

busca pelo artesanato, pelo regional está sendo uma das diretrizes das 

megatendências. Podemos seguir, como exemplo, o cenário de identidade, que tem 

como regastar os valores culturais, expressão, principalmente os valores que 

diferenciam aqueles que os têm.  

A partir, desta coleta de materiais e dados para o desenvolvimento do produto, 

é importante definir o tema que vai guiar a projeção do produto. Muitos estilistas se 

referem ao tema da coleção, para poder com a escolha do método começar a 

desenvolver o produto.  

 

 

3.2.9.2 CONCEITO  

 

 O conceito tem o propósito de expressar o tema de coleção, como fonte de 

inspiração para o desenvolvimento criativo. Segundo Treptow (2007), o tema é a 

história, o argumento, a inspiração de uma coleção, as fontes e os enfoques da  

 



pesquisa podem ser os mais diversos, como a história, a geografia, a biologia, a 

produção cultural, as artes etc. 

Para definir-se o tema, é importante fazer pesquisas sobre tendências e 

megatendências, como analisadas anteriormente. Treptow (2007) propõe a realizar 

pesquisas de vocações regionais, que esta diretamente ligada ao projeto, o qual busca-

se o uso do trabalho artesanal de uma determinada região; como também pesquisas 

tecnológicas, tendências e de comportamento. 

Ter definido o conceito que se almeja trabalhar, é ter pontos de referências 

que, ao longo de todo o processo de criação, desenvolvimento e produção irão 

acompanhar o designer. 

Treptow (2007), sugere que uma pesquisa não deve se limitar a reproduzir 

tendências e, sim apresentar uma proposta de estilo do seu criador, uma “cara” própria, 

“ para isso o designer deve pesquisar o tema escolhido, buscando elementos de 

inspiração que possam ser transportados para as roupas”. (TREPTOW, 2007, p.89) 

Ainda, segundo Treptow (2007), desta pesquisa podem também surgir idéias 

para fotos, divulgação da coleção, padronagens e acabamentos. 

Ao longo do processo da fundamentação teórica, a coleta de dados e de 

materiais, como imagens e informações e, também com a pesquisa de campo onde 

foram feitas entrevistas com rendeiras, pode-se ter contato e o entendimento do 

processo de construção da renda, o que se necessitava para o desenvolvimento do 

produto; pois este passa por cruzamento e conexões de informações para a geração 

de possibilidades de formas, cores e, por se tratar da renda de bilro, o entendimento do 

processo contribuiria para a construção de modelos de produtos. 

A partir do registro das pesquisas e das primeiras idéias, anotações, acerca do 

tema, e do processo produtivo da renda, estabeleceu-se o conceito utilizado no 

processo criativo.  

O conceito, que será utilizado para a confecção do produto, é inspirado no 

pescador e no seu cotidiano, o meio onde trabalha; conforme visto na fundamentação 

teórica, que a rendeira começou a rendar a partir das redes do pescador e, segundo a 

expressão “onde há rede, há renda”, busca-se esse cotidiano como inspiração para o 

processo criação. 

Explorar também os sentimentos, pois conforme visto nas histórias a rendeira 

começou a rendar com a rede do pescador, enquanto o esperava voltar da pesca. A 



renda por si só carrega traços femininos, expressam sentimentos, dedicação, leveza, 

romantismo e a delicadeza. 

No processo projetual, para a geração de alternativas, adotou-se o uso de 

Painéis de Referências. A construção deste painel é essencial para entender e 

demonstrar o que se constatou nas pesquisas, com mais clareza e definições.  

Com a elaboração destes painéis, é possível verificar com clareza o tema da 

coleção, o conceito, o público alvo e seu estilo de vida, cores e tecidos, neste caso, a 

renda. Segundo Udale (2009) refere-se a esse painel como Mood, theme e 

storyboards, que pode ser traduzido como “espírito” ou “clima” da coleção, refletindo o 

sentimento do tema, expressado pela combinação de imagens, textos, palavras 

destacadas, materiais mais importantes etc. 

Para sua construção foram utilizadas colagens e sobreposições com 

fotografias, recortes, desenhos; os quais têm a função de juntar e sintetizar as 

informações coletadas, delineando o caminho para a elaboração das alternativas dos 

produtos da coleção. 

No painel temático buscou-se explorar o universo do pescador. O nascer do 

sol, a rede de pesca, barcos; e também buscar a imagem da mulher rendeira a espera 

do pescador, como mostra a figura 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura 57- Painel Temático. 

 

 

 

Buscou-se para definir o público-alvo, mulheres jovens que preocupam-se com 

as tendências da moda, porém possuem um estilo próprio, buscam inserir a tendência 

no seu estilo de vida. A renda é um produto que traduz a feminilidade, contudo ao 

buscar a renda feita artesanalmente traduz um estilo de mulheres que se preocupam 

não só com a estética, mas também em valorizar as técnicas manuais, como o 

artesanato. 

Utilizar produtos advindos do artesanato com produtos da moda vindos das 

tendências do momento e, mesclar estes dois estilos é uma das características do 

público-alvo. Também como característica deste público-alvo é o interesse pelo novo 

comportamento da moda, o slow fashion, mulheres que Irão adotar este estilo de vida e 

comportamento nas suas produções e escolhas por novos produtos.  



 Figura 58- Painel Público-alvo. 

 

 

O painel de cores derivou-se de uma única imagem (como mostra a imagem 

59), que buscou traduzir todas as cores que representassem o local de trabalho do 

pescador; a coleção concentra-se nos tons de azuis, laranjas, verdes, mas também nos 

tons claros como o branco que esta presente na renda de bilro, e nos tons pastéis que 

remetem a areia. 

 

 

 

 

 

 



Figura 59- Painel Cores. 

  

 

3.2.9.3 CRIAÇÃO  

60 

Para o processo de criação, levou-se em conta as rendas adquiridas com as 

rendeiras de Santa Catarina, como as rendas já estavam prontas (como mostra as 

figuras 60 e 61) e não foram feitas especialmente para a confecção de uma roupa, pois 

possuíam outras finalidades, o que de certa forma limitou explorar novas modelagens. 

Os modelos criados tiveram que ser adaptados as rendas de bilro existentes, 

também foram usadas somente a renda tramóia característica das rendeiras de Santa 

Catarina, pois este tipo de renda foi desenvolvida pelas portuguesas que habitavam a 

ilha. 

Com isso, os modelos criados possuem modelagens básicas o que também 

valorizou e destacou as rendas de bilro. 



 Figura 60- Renda Tramóia 

 

 

 Figura 61- Renda Tramóia II. 

 

  



Com o uso do manequim foram gerando alternativas para a aplicação das 

rendas. (como mostra as figuras 62 e 63) 

  

Figura 62- Alternativa I. 

    
 Figura 63- Alternativa II. 

 



Também como técnica para desenvolver alternativas, buscou-se através do 

painel temático explorar as formas presentes nas imagens, para captar formas para as 

modelagens. 

 Com a utilização do papel vegetal foram marcadas e destacadas as possíveis 

formas que poderiam ser usadas nas construções das roupas, como mostra as imagens 

a seguir.  

 

 

 Figura 64- Processo de Criação. 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Figura 65- Esboços dos Desenhos. 

 
  
Figura 66- Criação I 

 
 

 



  Figura 67- Criação II. 

  
 

 Figura 68- Criação III. 

  
 

 



Figura 69- Criação IV. 

 
 
 Figura 70- Criação V. 

 
  

 
 
 
 



3.3 APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO 

 

A coleção elaborada buscou seguir o conceito definido anteriormente, seguindo 

a expressão “onde há rede, há renda”, trabalhou-se em buscar inspiração no cotidiano 

da rendeira e do pescador e o meio em que vivem no caso do pescador a praia. A partir 

da história em que a rendeira começou a fazer a renda à espera do seu marido 

pescador com suas redes de pesca, a coleção buscou também explorar os sentimentos 

femininos. 

As formas das roupas foram criadas a partir das imagens do painel temático e 

das rendas adquiridas, considerando os gostos do público-alvo definido. A coleção é 

formada por cinco composições, entre elas vestidos, blusas, bermuda e calça, como 

mostra os croquis abaixo. 

 

Figura 71- Croqui I. 

 

 

 

 

 

 



Figura 72- Croqui II. 

 

Figura 73- Croqui III. 

 



Figura 74- Croqui IV. 

 
 
Figura 75- Croqui V. 

 



   Figura 76- Editorial. 

  

 

  



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do projeto tinha como objetivo propor um novo conceito de 

produto através da produção artesanal da renda de bilro, partindo da idéia da utilização 

da renda como detalhe a ser inserido nos produtos de moda, diferenciando-se da 

produção tradicional realizada pelas rendeiras. 

A escolha das rendeiras de Santa Catarina foi com o objetivo de facilitar a 

comunicação, sendo um Estado próximo do Rio Grande do Sul foi de fácil acesso 

entrar em contato com as rendeiras e conhecer a técnica da renda de bilro. Dessa 

forma, foi possível constatar e compreender melhor o que foi abordado na reflexão 

teórica. 

A reflexão teórica analisou a moda e sua possível relação com o artesanato, 

onde atualmente a moda busca novos processos produtivos, a busca pelo artesanato 

tem sido uma alternativa; o produto além de ir a contrapartida a produção em massa 

gera retorno as rendeiras, valorizando o trabalho manual e resgatando técnicas que 

com o tempo estão sendo perdidas. Sendo assim, ao resgatar a técnica da renda de 

bilro também se evidenciou a importância de abordar as questões de identidade 

cultural, pois o artesanato reflete os costumes de uma comunidade. 

Assim como em muitas tipologias artesanais, vários são os problemas 

encontrados na produção da renda de bilro, dentre eles: o fato do risco de extinção do 

ofício devido à falta de interesse das novas gerações em aprender e exercer a 

atividade; o tempo elevado de produção; além do retorno financeiro baixo. Tendo em 

vista os aspectos abordados nas entrevistas realizadas, as rendeiras possuem 

interesse em inovar e aplicar a renda de bilro em novos produtos. 

Através das entrevistas também se pode definir o público-alvo e a proposta que 

seria definida como inspiração para a geração de alternativas; no que se refere ao 

propor inserir a renda de bilro em um produto de moda, o projeto buscou manter as 

características naturais da renda, valorizando a cultura e produção artesanal local, 

conciliando a moda atual, porém mantendo a tradição cultural da produção da renda. 

A coleção elaborada procurou valorizar a renda, por isso as modelagens das 

roupas se mantiveram simples com o intuito de realçar o trabalho artesanal; 

procuramos também trabalhar com tons neutros como o branco, para dar leveza a 

roupa criada. Infelizmente não foi possível fazer a verificação estética com o público- 

alvo antes da entrega da monografia. 



A fim de concluir o presente estudo, após o embasamento teórico e a pesquisa 

qualitativa que gerou diretrizes para a metodologia projetual e, posteriormente para a 

geração das alternativas, o produto final esteve de acordo com a proposto inicial do 

projeto, o qual tinha o objetivo de introduzir o artesanal na moda com isso além de 

resgatar a técnica da renda de bilro, também se constatou que este produto esta dentro 

de um novo comportamento da moda atual, o que se refere ao consumo consciente 

onde produto além de gerar prazeres estéticos também possuem valores culturais, a 

questão da afetividade.  

Por fim, sugerimos que sejam geradas discussões e reflexões sobre as 

intervenções no setor artesanal em que prevaleça o entendimento de que os artesãos 

possuem seus hábitos e técnicas e que essa união da moda com o artesanato não 

deve modificar as características e sim valorizar este trabalho, e para a moda essa 

união gera outro tipo de consumo, o consumo que busca valorizar o tradicional, cultuar 

o antigo e resgatar novos meios de produção. 
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APÊNDICE A 

 

 TÓPICOS QUESTÕES 

 

 

1 

 

 

HISTÓRIA DA VIDA 

Vida profissional 

Aprendizado (quando começou) 

Tradição da renda 

Afetividade 

 

 

2 

 

 

PRODUTO 

Criação da renda – Desenhos e 

Temas 

Confecção – Tipos 

Material de uso 

 

 

3 

 

 

PRODUÇÃO 

Processo produtivo (etapas) 

Tipos de Produtos e preferências 

Duração da confecção 

Volume de produção 

 

 

 

4 

 

 

 

CICLO DE VIDA 

Comercialização   

Encomendas - Clientes 

Matéria-prima 

Qualidade 

Preços 

 

5 

 

ORGANIZAÇÃO DE 

TRABALHO 

Ambiente de trabalho (estrutura) 

Jornada de trabalho 

Valorização 

Organizações para as rendeiras 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

EXPECTATIVAS 

Motivação 

Interesse em aplicar a renda em 

novos produtos 

Existe a continuidade na família 

da técnica da renda de bilro 

Perspectiva da renda no futuro 

 

 

 



APÊNDICE B 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C 

 

Créditos do ensaio para editorial de moda: 

 

• Fotos: Gabriela Silveira 

• Modelo: Elis Paim 

• Produção: Nathalia Gomes 

• Criação: Nathalia Gomes 

 

 

 

 


