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Traçando os contornos que dão formas ao desenho  

Historicamente, a renda renascença pode ser muito antiga, caso consideremos como 

exemplo algumas espécies de tramas de fios produzidos ainda no período neolítico. Porém, na 

forma de sua configuração atual, a renda renascença, artesanato têxtil, é relativamente recente, 

tendo em vista que a História começa a apontar indícios de seu surgimento entre os séculos 

XV e XVI, com Flandres e Itália reivindicando sua paternidade. Posteriormente, a Itália, na 

ilha de Burano, em Veneza, conseguiu patentear o fazer da renda renascença como símbolo 

artesanal italiano (NÓBREGA, 2005). 

A arte da renascença foi trazida para o Brasil por freiras europeias que vieram para o 

convento de Santa Teresa, em Olinda, Pernambuco (FERREIRA, 2010). Silva (2013) ao 

reconstituir a formação da elite social de Pesqueira-PE levanta detalhes históricos que 

evidenciam a introdução da renda renascença naquele município pernambucano, por volta de 

1934, a partir da visita de Maria Pastora a sua mãe, que estava convalescendo. Segundo o 

autor: 

Maria Pastora estava vivendo naquele período no Colégio Santa Tereza em 
Olinda, [...] Na ocasião em que veio à Vila de Poção em visita à sua mãe, 
trouxe consigo algumas encomendas de rendas para tecer, percebendo que o 
tempo estipulado para a realização do trabalho estava se exaurindo, pediu 
auxílio à sua amiga Elza Medeiros, para lhe ajudar na feitura das rendas [...] 
(SILVA, 2013, p. 35).  

 

A História de como a renda saiu do enclausuro do convento para o domínio de 

mulheres da região de Pesqueira e Poção1 está entrelaçada com a História de como a renda 

chegou às terras caririzeiras. A proximidade entre os municípios e a circulação dos paraibanos 

nas feiras populares pernambucanas foram elementos relevantes para este processo.  

 Na Paraíba, a renda chegou em meados dos anos 1950, pelas mãos de algumas 

mulheres que residiam nos municípios de Camalaú, São João Tigre, São Sebastião do 

Umbuzeiro e Zabelê, que na época eram todos distritos do grande município de Monteiro – 

                                                           
1 Nesse período Poção era distrito de Pesqueira.  
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PB. Nóbrega (2005) vincula a expansão do fazer da renda renascença ao fenômeno da seca, 

destacando em seu texto a grande seca que ocorreu no Cariri entre os anos de 1927 e 1933. 

Ele explica que, nesse período, geraram-se movimentos migratórios que aumentaram 

significativamente o êxodo rural.  

As primeiras rendeiras paraibanas foram Maria José de Lima, Josefa (1925); Maria 

dos Anjos Jatobá (1932); e Quitéria Inácia Ferreira (1930-1993). Essas mulheres se tornariam 

as primeiras mestras do ofício. Josefa disseminaria a arte da renda renascença em Camalaú, 

Maria dos Anjos em São João do Tigre e Quitéria nas terras de Zabelê. Elas promoveram a 

circularidade deste fazer artesanal que se tornou tão importante para as mulheres da região. 

Foi a partir delas que se alicerçou a estrutura que deu formação ao território das mulheres 

rendeiras do Cariri Paraibano (NÓBREGA, 2005). 

 

Alinhavando saberes e tecendo histórias  

 

O processo histórico que permitiu a difusão da renda renascença no Cariri Paraibano 

está carregado de esquemas culturais (BURKE, 2005) que, ao longo do tempo, 

materializaram-se na diversidade de riscos, nas variedades de pontos e na formação de 

gerações. A manutenção dos atos simbólicos fazem da renda renascença expressões dos 

gestos e dos saberes que são próprios das rendeiras.  

A primeira etapa é a criação do risco. As rendeiras utilizam-se do papel manteiga 

para desenvolver os desenhos que darão a base para o alinhavo e assim a configuração da 

peça. Elas iniciam os primeiros traços do desenho utilizando o lápis grafite. A régua e a 

borracha são suportes para o desenvolvimento desta etapa. Após terem concluído a 

composição gráfica da peça e corrigido eventuais falhas, o desenho é coberto com a caneta 

hidrográfica e assim finalizado (Figura 1).  

A segunda etapa é o alinhavar. Esse momento é considerado muito importante pelas 

rendeiras. O alinhavo precisa ser feito de modo que o lacê fique firme nos contornos gráficos 

desenvolvidos no risco (Figura 2).  
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Figura 1: Risco finalizado 

  
Fonte: César Moura, dezembro de 2015. 

Figura 2. Risco de renda renascença alinhavado 

 
Fonte: César Moura, dezembro de 2015. 

 

A terceira etapa é o tecer, momento em que as rendeiras confeccionam com a linha 

as tramas que formam a peça de renda renascença. “O tecimento se faz por meio de pontos 

que interligam os vários lacês que encobrem o risco, preenchendo os espaços vazios entre 

eles” (NÓBREGA, 2005, 149). Cada ponto é distinto entre si no processo de produção e cada 

um recebe nome particular (Figuras 3 a 5). 

 

Figura 3: Ponto abacaxi Figura 4: Ponto aranha tecida Figura 5: Ponto vassourinha 

   
Fonte: Mano de Carvalho, junho de 2005. 

 

A quarta etapa é o acabamento. Depois de tecida, a renda é retirada do papel. Tanto o 

papel fino com o risco quanto o papel grosso são reutilizados pelas rendeiras. O acabamento 

serve para arrematar alguns pontos que não ficaram bem presos ao lacê. Essa etapa também se 

configura em unir pedaços de uma peça de renda renascença. É comum entre as rendeiras a 

divisão de vários pedaços de uma única peça, principalmente se ela for grande como, por 

exemplo, a toalha de mesa na figura 6, repartida em 12 pedaços.  
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Figura 6: Acabamento de uma toalha de mesa 

 
Fonte: Catálogo Renascença Paraíba, 2008. 

 

Atualmente, nota-se que os riscos sofreram relevantes alterações na produção de seus 

desenhos. Essas transformações foram ocasionadas pelas interações ocorridas entre os anos de 

2007 a 2009 com designs e estilistas de grifes.  

A grife Cavalera, por exemplo, foi decisiva para esse processo de inovação 

tecnológica da renda renascença. A primeira coleção encomendada às rendeiras das cinco 

associações foi baseada em obras de arte visuais. A maioria das obras utilizadas como 

referência era composta por mulheres vestidas e nuas. A rendeira desenhista, Fátima Suelene, 

negou-se, no primeiro momento, em transformar representações artísticas em renda 

renascença, mas, após uma longa conversa, ela foi convencida pela estilista. As indumentárias 

que foram expostas no desfile do São Paulo Fashion Weeck, no Museu do Ipiranga, 

receberam boas críticas dos especialistas de moda (Figura 7), o que gerou mais duas 

participações da renda paraibana nas passarelas.  
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Figura 7: Vestidos de renda renascença 

   
Fonte: Acervo da Grife Cavalera. 

 

A dinâmica histórica cultural estabelecida por esse grupo de mulheres concretiza-se 

na vida cotidiana. Berger & Luckmann (1998, p.35) afirmam que “a vida cotidiana apresenta-

se como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para 

eles na medida em que forma um mundo coerente”. Nesse contexto, pensar na vida cotidiana 

das rendeiras é uma ação que enseja compor, através de suas práticas comuns, “uma maneira 

de pensar investida numa maneira de agir” (CERTEAU, 1994, p. 42), lembrando que “a 

realidade da vida cotidiana aparece já objetivada, isto é, constituída por uma ordem de objetos 

que foram designados como objetos” (BERGER & LUCKMANN, 1998, p. 38), antes mesmo 

de o sujeito entrar em cena.   

Em decorrência disso, notamos que o conceito de memória se torna relevante nesse 

processo de entender as práticas cotidianas, por estar atrelada a capacidade tanto de explicar 

quanto de compreender a história de vida das comunidades. A memória ganhou espaço 

importante nas pesquisas sociais, sendo que nos últimos anos ela constituiu um campo 

específico, “quase uma nova maneira de fazer história” (RUSSO, 2006, p.94).  

 

Constitui-se memória, os rastros deixados pelas práticas humanas, o que 
indica que nossos movimentos/performances falam e registram, na memória 
individual e do grupo social, o que julgamos ser importante para outrem, 
mesmo quando ele é o nosso próprio eu. [...] Antes de ser registro, a 
memória foi acontecimento. Quanto a sua leitura, não há quem negue que 
também é memória e acontecimento. Falar é fazer acontecer e se justifica 
pela execução da voz enquanto possibilidade de memória (RODRIGUES, 
2011, p. 140).  
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Nesse seguimento, Rodrigues (2011, p.140) afirma que “construímos nossas 

memórias, obras fragmentadas que compõe uma obra maior, a história da sociedade. Uma 

história pautada por outras histórias: películas que registram, como que fascículos da história, 

a memória coletiva”.  

Buscando evidenciar uma memória coletiva da história de vida das mulheres 

rendeiras, a partir dos relatos individuais, o tópico a seguir está comprometido em nos 

fornecer um entendimento da dimensão sociológica da memória, mesmo tendo como suporte 

teórico uma pluralidade de textos que contribua para a hibridização de outras dimensões.  

 

A dimensão sociológica da memória  

 

As reflexões do sociólogo Maurice Halbwachs, cujo livro Memória coletiva foi 

relançado no Brasil em 2006, representou durante muito tempo o esteio das discussões que a 

historiografia travou sobre o tema memória (SANTOS, 2007). No prefácio, Jean Duvignaud, 

professor da Faculdade de Letras e Ciências Humanas de Orléans-Tours, comenta que 

Halbwachs “mostra que é impossível conceber o problema da recordação e da localização das 

lembranças quando não se toma como ponto de referência os contextos sociais reais que 

servem de baliza à essa reconstrução que chamamos de memória” (HALBWACHS, 2003, 

p.08-09).  

Montenegro (2013) afirma que para Halbwachs a memória é múltipla e trabalha com 

o vivido, o que ainda está presente no grupo. Nesta perspectiva, Seixas (2001, p.97) ao refletir 

sobre a sociologia da memória proposta pelo autor comenta que para Halbwachs “a memória 

significa fundamentalmente reconstruir o passado a partir dos quadros sociais do presente”. 

Essa assertiva pode ser demonstrada no relato de Deograça Jatobá de Oliveira, uma das 

rendeiras colaboradora da pesquisa, em entrevista realizada em 2015:  

 

Foi Maria quem ensinou renascença aqui em São João do Tigre. Nesse 
tempo, que ainda nem era o meu tempo, ela já vivia aqui e já ensinava 
renascença. Os pontos que ela mais ensinava eram: dois-amarrado, meia lua. 
Foi ela quem ensinou à Pepeta, quem ensinou à Zira. Eu não sei a idade dela, 
mas hoje ela já tem na base de uns 80 anos. 
 

Na ocasião, ela busca organizar o seu presente mediante o recurso mnemônico da 

memória de ofício (Figuras 8 e 9): 
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Figura 8: I parte de uma memória de ofício 

 
Fonte: Catálogo Renascença Paraíba, 2008.  

Figura 9: II parte de uma memória de ofício 

 
Fonte: Catálogo Renascença Paraíba, 2008.  

 

Halbwachs (2003, p.29) afirma que “recorremos a testemunhos para reforçar ou 

enfraquecer e também para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos 

alguma informação, embora muitas circunstâncias a ele relativas permanecem obscuras para 

nós”. O autor utiliza experiências pessoais para desenvolver as suas análises científicas sobre 

memória. Ele explica que a constituição da memória não ocorre de maneira isolada, mesmo se 

suas experiências tiverem sido construídas individualmente. Expõe que carregamos um pouco 

de cada pessoa em nós, o que nos leva a considerar os seus pontos de vista ao descrever um 

fato, um lugar ou acontecimento. 

Essa concepção de memória pode ser observada na trajetória de vida das rendeiras do 

Cariri Paraibano. Elas ao evidenciarem suas histórias de vida recorrem, com frequência, a 

lembranças que não foram vividas por elas, mas que, no entanto, fazem parte de suas 

memórias. Isso acontece porque “o indivíduo que lembra é sempre um indivíduo inserido e 

habitado por grupos de referência” (SCHMIDT & MAHFOUD, 1993, p. 288). A forma como 

essas mulheres tecem os pontos e como explicam o processo do fazer são composições 

constituídas a partir de experiências coletivas, tendo em vista que a memória é sempre 

construída em grupo, mesmo sendo ela, sempre, um trabalho do sujeito (SCHMIDT & 

MAHFOUD, 1993). Observemos como a memória da rendeira Fátima Suelene de Oliveira 

Medeiros é arquitetada por lembranças de outros sujeitos pertencentes ao grupo que 

representa: 

 

Eu fui aprender com 10 anos. Enquanto as mulheres teciam com o lacê e a 
linha monsieur crochê, eu tentei aprender com fiapos de pano, porque eu não 
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tinha condição de comprar a matéria-prima. Eu pedia a minha mãe ourela de 
tecido, e daquela ourela eu fazia o lacê e dela também tirava os fios de onde 
eu comecei a aprender. Para mim foi muito importante. Logo em seguida, eu 
ganhei um novelo de linha pequenininho, que as mulheres faziam o alinhavo. 
Lembro-me muito bem! Quando as meninas viram a minha intenção e que 
eu estava realmente querendo aprender, elas me deram este novelo e fita 
bebê, que é um tipo de lacê. Eu tentei me aperfeiçoar mais um pouquinho em 
cima dessa fita bebê e desse novelinho de linha. Eu não sei se as outras 
meninas da minha época aprenderam assim, mas eu acho que não, porque as 
mães teciam e talvez dessem o material para elas aprenderem. Mas como eu 
não tinha como comprar, eu aprendi dessa maneira, porque a minha intenção 
era aprender (Entrevista concedida em 2015).  

 

Rodrigues (2011, p.105) ao trabalhar com a ideia de escritura e monumento explica 

que “nos documentos/monumentos foram sendo escritas, antes de nós mesmos, as histórias 

que dão coerência as nossas vidas”. Da mesma forma é a memória de ofício desenvolvida 

pelas rendeiras, é registrada por uma variação de pontos, os quais se configuram como sendo 

suportes de memória tanto coletiva quanto individual: 

 

Eu sei fazer o dois-amarrado com pipoca, dois-amarrado com mosca, São 
Paulo, caramujo, lua. Esses pontos foram os que eu aprendi vendo as outras 
rendeiras tecendo. Mas, eu também faço o ponto cocada, o três-solto, 
vassourinha, pilão, abacaxi, [...] tem o ponto que o povo chama xerém, 
chiclete, abacaxi de três. Faço a sianinha, o liós, a malha que a gente faz a 
bolinha e o pauzinho (MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 2015).  

 

Um pesquisador desatento poderia construir suas análises com foco apenas nas 

situações presentes, julgando o ato de fazer renda renascença, por exemplo, um processo 

mecânico de aprendizagem, no qual a menina ao observar uma rendeira tecendo e, por vezes, 

obtendo orientações de como fazer, aprenderia esse saber. Mas, ao analisar os testemunhos, o 

pesquisador atento observaria que o processo que leva a menina a aprender a tecer está 

permeado de marcas de um saber que é passado de geração a geração. Isso porque existe um 

grupo de referência composto por mulheres de um mesmo ambiente social que ao se 

relacionarem formam uma espécie de comunidade que materializa aspectos subjetivos, 

afetivos e sociais, que vão sendo incorporados na formação das meninas, estas, com o passar 

do tempo, integram-se ao grupo de rendeiras.  

Nesse contexto, “é preciso, pois, religar os objetos de memória, os homens e os 

tempos, e fazer uma leitura desse memorial da vida humana, inserido num conjunto de lugares 

de memória” (RODRIGUES, 2011, p.105). Essa situação permite que a memória de um grupo 
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evidencie lembranças de eventos e experiências que dizem respeito à maioria de seus 

membros. Isso porque um considerável número de rendeiras possuem vínculos combinados 

umas com as outras, ou seja, de ordem familiar e cultural, sendo a cultural o grupo de 

referência (HALBWACHS, 2003).  

É importante ressaltar que “a memória coletiva não explica todas as nossas 

lembranças e talvez não explique por si a evocação de qualquer lembrança” (HALBWACHS, 

2003, p.42). Considera-se o fato de que a reconstituição de nosso passado é também formada 

por partes que vão além de uma reconstituição feita com matérias tomadas de empréstimo. 

Para explicar tal condição, Halbwachs (2003) utiliza o termo de intuição sensível, para se 

referir ao estado de consciência puramente individual, que é indispensável para formar a 

lembrança. Com efeito, observa-se que a memória coletiva mantém uma relação dialética com 

a consciência individual.  

Dois exemplos dessa relação podem ser observados nas seguintes situações: i) 

quando uma rendeira relata que no período da infância ficava observando os movimentos das 

mãos de mulheres que teciam renda renascença, nas calçadas de suas casas, ou debaixo de 

uma árvore; ou ii) quando evidencia lembranças de sentimentos e sensações que sentiu ao 

fazer alguma indumentária. Nos dois casos, recorre a sua intuição sensível que será 

preenchida pelas lembranças adquiridas durante o seu convívio com o grupo, efetivando a 

memória coletiva.  

Esse processo só é possível porque os grupos, no presente e no passado, permitem 

estabelecer um ponto de convergência, num quadro social de referência espaço-temporal. A 

memória, por sua vez, é este construto “de reconhecimento e reconstrução que atualiza os 

quadros sociais nos quais as lembranças podem permanecer e, então, articular-se entre si” 

(SCHMIDT & MAHFOUD, 1993, p. 289). 

Nesse cenário, a renda se torna objeto de lembrança (documento/monumento) que 

rememora experiências da mulher do campo. A memória é “[..] luz que ilumina a coisa 

significante. É o sujeito que valida o objeto (eu versus tu), que dá vida a coisa, tornando-a o 

significante dentre outros significantes” – da construção de sua própria história e 

consequentemente da história do grupo (RODRIGUES, 2011, p.106). 

Para Rodrigues (2011, p.176), as narrativas das rendeiras “testemunham acerca dos 

elementos que estão presentes numa e noutra cultura, com prioridade de quem está atento aos 

acontecimentos sociais da localidade”. Elas “celebram o novo, inauguram acontecimentos, 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



10 

 

mediados pela experiência da transição”. Não é à toa que suas falas “se apresentam como 

confidências de um povo que se localiza na fronteira entre o ontem e o hoje, mas com vistas 

para o além2, o amanhã”.  

Os espaços que formam o território das mulheres rendeiras3 permitem recordar uma 

maneira de ser comum aos indivíduos pertencentes de seus lugares, fazem lembrar, também, 

costumes distintos de outros tempos. Os espaços nessa circunstância se tornam lugares que 

materializam, por meio de um movimento dialético entre passado e presente, os fazeres e 

saberes, os quais permitem compreender a renda renascença como um documento/monumento 

(RODRIGUES, 2011) da memória coletiva das rendeiras do cariri paraibano. 

 

Considerações finais  

 

A historicidade e o fazer artesanal das rendeiras do Cariri Paraibano expandi o 

conhecimento cultural de um local. Valorizar as mulheres que fazem parte de um cenário no 

qual o homem é mediante as relações sociais, soberano é uma forma de gerar equidade nas 

relações de gênero.  

Observa-se que o processo histórico que permitiu a difusão da renda renascença no 

Cariri Paraibano está carregado de esquemas culturais que, ao longo do tempo, 

materializaram-se na diversidade de riscos, nas variedades de pontos e na formação de 

gerações. 

Tornar as memórias e as narrativas das rendeiras a linha e a agulha de uma 

investigação científica oportunizaram construções simbólicas e sociais que envolveram o 

reconhecimento de novas percepções na formação identitária dos sujeitos que fazem parte do 

universo da renda renascença. A descoberta do passado foi parte do processo conflituoso e 

contestatório que deslocaram perspectivas da identidade até então não essencialistas4 

(KATHRYN, 2012).  

                                                           
2 “O além” é concebido por Rodrigues (2011) a partir das concepções de Bhabha. O autor explica que, segundo 
Bhabha (2001, p.19), o além “não é nem um novo horizonte, nem um abandono do passado”, é está “no 
momento de trânsito em que espaço e tempo se cruzam para produzir figuras complexas de diferença e 
identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão [...] aqui e lá, de todos os lados [...], para 
lá e para cá, para frente e para trás”.  
3 Os cinco municípios do Cariri Paraibano: Camalaú, Monteiro, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro 
e Zabelê.  
4 A perspectiva essencialista se baseia no conjunto cristalino, autêntico, de características que os sujeitos 
partilham e que não se altera ao longo do tempo. A perspectiva não essencialista focaliza-se nas diferenças e nas 
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À medida que as histórias eram narradas, as rendeiras se inteiravam das experiências 

que as constituíram durante o percurso histórico de suas vidas, enquanto sujeitos sociais 

individuais e pertencentes a um determinado grupo. As tramas de linguagem trouxeram à tona 

“corpos molhados de histórias, de marcas culturais, de lembranças, de sentimentos, de 

dúvidas, de sonhos rasgados, mas não desfeitos, de saudades” (FREIRE, 2011, p. 17) de 

saberes e fazeres próprios das mulheres rendeiras.  

 

Quando faço renda, me sinto interessada em aprender alguma coisa a mais 
que eu possa aprender. Puxar mais linha [...] Fico com aquela vontade de 
fazer bem feito, de fazer um melhor acabamento. Aprender mais. A sensação 
é essa, de aprender mais. Eu sinto prazer. Eu não fiquei aqui em depressão, 
triste5 (corta a fala) [...] Agradeço a Deus que me livrou dessa tristeza e ao 
meu serviço (Biúm, pausa um momento - emocionada, seus olhos se enchem 
de lágrimas). Isso eu digo com todo prazer. Ser rendeira para mim é tudo. 
(Em um misto de emoção e ansiedade, as mãos da rendeira se agitam e 
batem repetidas vezes na almofada). É um trabalho muito bonito (MARIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA, 2015).  

 

A composição dos caminhos percorridos na construção de um conhecimento com 

base na perspectiva cultural fez das interações dos textos e discursos entrelaçados pelo lacê, 

que traça o hibridismo das práticas cotidianas e, que por sua vez, estrutura as tramas que 

compõem o todo, objetos de sensibilidade, de saberes, e antes de tudo, horizonte de vida. 

Assim, como uma peça de renda renascença, esse estudo carrega em suas tramas símbolos, 

representações, histórias e memória. Ampliar os sentidos e os significados dessa experiência é 

uma forma de garantir a pluralidade dos contextos e dos sujeitos.  

A subjetividade contida nas falas evidenciou uma autenticidade que é singular a 

mulher caririzeira e rendeira. A partir do desvelamento da realidade, isto é, das tramas 

vividas, notamos que ser rendeira é conquista, é ser independente, ter fonte de renda, ter 

prazer, ser feliz, aprender a valorizar as coisas simples, sair da depressão... O trabalho com a 

renda renascença é um exercício de alma.  
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