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Introdução 

Tradição é cultura, e Renda Renascença é uma tradição cultural que perpassa 

séculos e séculos se ressignificando a si e as mulheres e para FECHINE (2013, p.130) 

“é uma escritura, um brasão, um rizoma desterritorializado e multicultural construída 

em torno da oralidade, da criatividade e da memória de suas artesãs”. E é assim que a 

observamos no Cariri Paraibano, como uma tradição que pertence ao território local, 

que foi transferido de geração em geração de mãe para filha e ainda que suas origens 

sejam europeias, a cultura do lugar, do bioma, da região lhe deu novos rendados, novos 

pontos, novas configurações utilizando a criatividade e a memória das mulheres está 

presente nesse processo de registro rendado. 

A Renda Renascença segundo o Fundo Internacional para o Desenvolvimento- 

FIDA, surgiu: 

Foi na Europa, provavelmente na Itália, entre 1400 e 1600, que a 

Renascença nasceu. As freiras produziam a renda nos conventos. A 

história mais conhecida sobre sua chegada ao Brasil é a de ela que foi 

trazida por freiras francesas no período da colonização. Na década de 

1930, o ofício chegou ao agreste pernambucano e, no final da década 

de 1950, ao Cariri, na Paraíba. Na Europa, a renda era muito usada 

para enfeitar roupas masculinas. No Brasil era utilizada nas roupas dos 

padres e na decoração de altares. Quando passou a ser usada fora das 

igrejas, a renascença era vista como símbolo de riqueza. (FIDA, 2017, 

p.16.) 

 

Como bem exposto ela chega ao Cariri Paraibano na metade no século XX, o 

que nos leva a afirmar que já são mais de  50 anos que a prática é desenvolvida na 

região e durante todos esses anos o oficio da renda renascença vem se modificando se 

moldando, se antes estava concentrada nos adornos de vestuário masculino, e adereços 

de igrejas, igualmente já foi muito forte as peças de cama, mesa e banho, principalmente 

as tolhas de mesas; hoje o vestuário feminino se destaca na produção da renda e temos 
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percebido que cada vez mais vêm se aperfeiçoando, e passando por processos de  

inovações, encontramos hoje peças de bijuterias como brincos e colares, apliques em 

roupas, bolsas, etc. Esta prática vem sobretudo à atender  novas estratégias do mercado. 

Dito isto este artigo tem por objetivo apresentar e defender os potenciais da 

atividade artesanal Renda Renascença, abrangendo as tramas que envolvem a cadeia 

produtiva e a organização das rendeiras, ou seja, quais as problemáticas enfrentadas 

pelas mulheres e pela atividade que fazem com que a tradição se fragilize na sua 

execução e permanência.  

O interesse no tema se deu pela minha proximidade com as rendeiras, uma vez 

que trabalhamos no município junto aos grupos nos anos de 2014 e 2015, 

desenvolvendo e acompanhando atividades de formação, visitas de acompanhamento 

sistemático, oficinas, intercâmbios, mobilizações, atividades desenvolvidas pelo projeto: 

Autonomia, financiado pela União Europeia e o projeto: Mulheres, produzindo saberes 

e gerando renda financiado pela Petrobrás. Ambos executados pela Cunhã Coletivo 

Feminista2.  

O Território escolhido foi São João do Tigre é uma pequena cidade localizada 

no Cariri Ocidental Paraibano, está há 243 km da capital – João Pessoa e segundo 

IBG/2010, sua área da unidade territorial de 816,116 km² e possui uma população de 

4.396, sendo que 2.149 são mulheres. Tem uma população razoavelmente pequena, 

diante da proporção de sua extensão territorial, mas nos arriscamos a dizer que em todos 

os domicílios, pelo menos uma mulher tem habilidade a habilidade do ofício da Renda 

Renascença, mesmo que atualmente não desenvolva.  

A escolha se deu pelo fato do munícipio dispor de um forte potencial de 

organizações de mulheres e artesãs sendo que são quatro associações regularizadas e 

uma Cooperativa todas ligadas ao artesanato renda Renascença, e uma associação 

comunitária na zona rural, distrito de Santa Maria, que em sua maioria é composto por 

mulheres artesãs, portanto sendo a cidade que teria condições mais favoráveis para se 

tornar  referência da renda Renascença no Cariri Paraibano, e/ou ser  ter essa cadeia 

produtiva  como a atividade economicamente reconhecida como o carro chefe da 

economia e da cultura do município, inclusive como estratégia de valorização da cultura 

já prevenindo a sua permanência. 

 
2 A Cunhã Coletivo Feminista é uma organização social sem fins lucrativos que atua na cidade de João 

Pessoa (PB), no Nordeste do Brasil, desde 1990. Atuou no Cariri Paraibano por muitos anos 

desenvolvendo projetos como os citados acima. 
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Dentre as associações existentes elegemos uma organização a Cooperativa de 

bens e serviços de São João do Tigre- COOPTIGRE, que foi fundada em 2008 com o 

objetivo de buscar melhorias e fortalecer as rendeiras e é formada em sua grande 

maioria por mulheres adultas e idosas, chegando a 48 sócias/os no ano de 2014, integra 

o Conselhos das associações e empresas ligadas a renda renascença – CONARENDA. 

Desde sua fundação funciona em prédio cedido pela Prefeitura municipal e recebeu no 

ano de 2014 a concessão de renovação de cessão de uso por mais 15 anos; tendo nesse 

mesmo ano também recebeu apoio em recursos financeiros do Projeto de 

desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú -PROCASE3 com o projeto 

intitulado - Fortalecimento da Renda Renascença através do apoio à COOPERTIGRE, 

Cooperativa de Renascença – São João do Tigre – PB.   Com recurso do Fundo 

Internacional para desenvolvimento da Agricultura, o governo do estado da Paraíba, 

através da secretaria de estado da agricultura familiar e de desenvolvimento do 

semiárido, esse termo de parceria, contempla aquisições de equipamentos e materiais 

com o objetivo de colaborar na produção e comercialização dos produtos, para atender a 

esses objetivos recebeu assessoria para elaboração de plano de desenvolvimento de 

empreendimento em assistência técnica pela EMATER –PB. 

A pesquisa foi feita a partir de uma etnografia da Cooperativa de bens e 

serviços de São João do Tigre- COOPTIGRE, a metodologia utilizada foi de base 

etnográfica, de cunho qualitativa, descritiva, realizada através de pesquisa de campo, 

desenvolvida através de observação participante em reuniões da Cooptigre e do 

Conselho das associações e empresas ligadas a renda renascença- CONARENDA, 

visitas domiciliares e entrevistas, e com utilizações de publicações sobre a Renda 

Renascença e sobre a Cooptigre. 

Apesar de considerarmos toda essa potencialidade, visualizamos uma série de 

dificuldades que as artesãs enfrentam na cadeia produtiva que pode acarretar perca da 

tradição. Historicamente a transferência da tradição, se dava de avós, para mães e para 

as filhas, e que hoje cada vez mais se fragiliza, pois as crianças e as jovens não têm 

vislumbrado mais a permanência na tradição por não verem mais possibilidade de 

desenvolvimento, percebemos uma desmotivação das rendeiras que podem estar 

 
3 O Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú (Procase) é resultado da 

parceria entre o Governo do Estado da Paraíba e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 

(FIDA), Organismo das Nações Unidas (ONU), beneficiando 56 municípios do semiárido paraibano. 

Fonte disponível em: www.procase.pb.gov.br 
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relacionadas a não comercialização dos produtos, mas encontramos outros elementos 

dessa trama que se tece no cotidiano das rendeiras. 

 

As tramas tecidas que se entrelaçam pela renda renascença 

 

As questões que envolvem a atividade produtiva sempre nos inquietaram, uma 

vez que a renda Renascença é um artesanato requintado, uma verdadeira obra de arte, de 

valor cultural que foi ressignificado pelas mulheres caririzeiras, paraibanas e 

nordestinas, e que ao longo dos anos se apresenta desafiador pensar, refletir e construir 

estratégias de superação para a sua consolidação, de mercado, de produção de geração 

de renda, de se permanecer enquanto tradição. 

Tem se percebido que não têm tido renovação com rendeiras jovens e com esse 

cenário a arte que foi passada de geração a geração poderá se perder. Dona Joana 

Cândida, 59 anos, já nos aponta em sua fala como foi sua inserção no oficio e suas 

preocupações para a permanência da tradição: 

Aprendi a fazer Renascença com minha mãe. Ensinei esse oficio para 

as minhas filhas também. Sempre trabalhei com renda e na roça. 

Adoro fazer renascença, sinto uma coisa boa, pois conheço desde 

criança. Fico preocupada com o futuro da renda. Um dia pode ser que 

se acabe. As jovens não se interessam, porque ganha pouco. Espero ter 

sempre saúde na vista para nunca poder parar. Estou desde o início da 

Cooperativa. É bom trabalhar em grupo.  (PROCASU, 2014, p.18.) 

 

Ela ressalva sua identidade rendeira e de agricultora, expressa sua felicidade ao 

fazer a Renascença, seu desejo por saúde, ressalta a importância de trabalhar em grupo, 

e também sua preocupação na conservação da cultura, problemas que levantamos em 

nossos objetivos. 

Nos anos em que exerci uma relação de trabalho com as mulheres, foi 

constituindo uma relação de proximidade com elas, o que facilitou a aproximação e 

colaborou na relação de confiança para agora com pesquisadora olhar de forma 

diferenciada, pois nesse momento em que o olhar é outro precisou se moldar ao objetivo 

atual e isso se deu pela contribuição da teoria. 

A partir das considerações abordada por Oliveira (2000) olhar, ouvir e 

escrever, como peças intrínsecas ao trabalho etnográfico, baseada então nas suas 

reflexões, o exercício feito foi se constituindo se formando e buscando desenvolver uma 

sensibilidade para o que estava aos olhos, aos ouvidos e posteriormente para a escrita.  

Se o olhar e o ouvir constituem a nossa percepção da realidade 

focalizada na pesquisa empírica, o escrever passa a ser parte quase 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



indissociável do nosso pensamento, uma vez que o ato de escrever e 

simultâneo ao ato de pensar. Quero chamar a atenção sobre isso, de 

modo a tornar clara que – pelo menos no meu modo de ver - e no 

processo de redação de um texto que nosso pensamento caminha, 

encontrando soluções que dificilmente aparecerão antes da 

textualização dos dados provenientes da observação sistemática. 

Assim sendo, seria um equívoco imaginar que, primeiro, chegamos a 

conclusões relativas a esses mesmos dados, para, em seguida, 

podermos inscrever essas conclusões no texto. (OLIVEIRA, 2000, p. 

32) 

 

Foi substancial compreender esse processo etnográfico para após tanto 

convívio com as conseguir elaborar a escrita sobre, mas que essa se constituía desde 

nosso olhar e ouvir ainda que tenha apenas se materializado com a escrita após a 

etnografia. E estamos de acordo que as conclusões estão no processo da escrita. 

Escutamos por muitas vezes ao longo desses anos desde 2014 que as mulheres 

aprenderam ofício quando ainda eram crianças ou jovens e ao longo da prática tornou-se   

fonte de renda da família, conforme depoimento de Dona Maria do Socorro 63. 

“ Já sobrevivi exclusivo da Renascença. Criei meus filhos com a 

renda. Só deixo um dia esse ofício quando não puder mais pegar na 

agulha. É um oficio que a agente aprende pro resto da vida. Depois da 

Cooperativa a gente tem viajado para outros lugares expondo e 

divulgando nosso trabalho. A Renascença representa tanta coisa na 

minha vida. É uma paixão que a gente tem pela renda. A Renascença 

ajuda a viver”. (Maria do Socorro Lopes, 63 anos - PROCASU, 2014, 

p .19) 
 

Como esse depoimento existe outros que vamos trazer ao longo da escrita, no 

entanto ao se deter ao que Dona Socorro fala, ela já nos aponta para os significados que 

a Renascença tem para a vida dela, que é além do valor monetário, ou seja, não é só 

questão financeira, é uma paixão, bem como uma valoração em participar da 

cooperativa. 

Esse depoimento foi colido no ano de 2014 pela PROCASU em uma oficina de 

sistematização participativa, e ele chama atenção pelo sentimento positivo que ela 

expressa da Renascença e nos serve para contrapor com os momentos observados de 

agora no ano de 2017, que Dona Socorro se apresenta, desmotivada, manifestando 

desejo de sair da cooperativa e ainda sobre a exposição produtos para a comercialização 

comenta que é melhor deixar as peças em casa e disse que está cansada de trabalhar e 

não vender, precisa um trabalho que dê retorno em seguida. Em outro momento em 

visita domiciliar, ela ressalta as dificuldades já mencionadas, disse que não vai fazer 

peças, mas ao mesmo tempo que diz que não vai fazer, mostra um bico que ainda está 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



no rolo, em construção e disse que está fazendo de pouco, porque está sem tempo 

porque está cuidando da mãe que é idosa, mas mostra-se animada em detrimento do 

último contato. 

Também em 2014 temos o depoimento de Maria de Lourdes 61 anos 

No início, sobrevivia exclusivamente da renda. Hoje, é um 

complemento com minha aposentadoria do serviço público. É um 

trabalho que a gente faz por prazer. A partir da Coopetigre fomos 

participando de diversos cursos de formação de aperfeiçoamento e 

profissionalização. Nosso trabalho é pouco valorizado, isso se deve 

por causa dos atravessadores. O sonho da gente é que o nosso trabalho 

seja valorizado. Precisamos também de um ponto comercial só nosso 

para comercializar nossos produtos. (PROCASU, 2014, p. 23) 

Dona Lurdinha como é conhecida já nos aponta as problemáticas que a cadeia 

produtiva enfrenta, que vão desde a presença dos atravessadores, a não valorização da 

renda com a falta de ponto de comercialização, que enfatiza ser só delas, ou seja, da 

cooperativa. Aqui essa fala aponta para a dificuldade que os grupos têm de construir 

alianças, problema que se apresenta por vezes escondidos, mas subentendidos nas falas 

das mulheres, mas que ao longo do contato com os grupos e mulheres vão se tornando 

perceptíveis essas leituras. Percebe-se que existe muitos conflitos no grupo, que não são 

resolvidos, e não é de hoje, e que estão comprometendo o funcionamento do todo.  

 Um dado importante a se ressaltar é que ela esteve presidente da cooperativa 

por dois mandatos seguidos, e suas decepções e desmotivações foram também por estar 

à frente desse grupo, e em um momento de observação da pesquisa, ela também se 

mostra desmotivada, decepcionada com os processos e com as pessoas que estão 

envolvidas e chega a anunciar sua saída porque já foi alvo de muitas críticas, etc., 

desejou sorte para todas, mas percebemos em sua fala que continuará fazendo renda, 

mas fora dos processos da cooperativa, até porque a renda tem um significado 

importante para sua vida e podemos sempre recordar através dos escritos do seu relato. 

Dona Maria de Lourdes 62 anos diz para o FIDA (2017): 

Você sentar e fazer aquela renda e dizer eu estou fazendo, sei passar 

pra alguém. Eu comprei isso e aquilo de casa e foi com esse dinheiro, 

com essa renda, eu ajudei meu filho a se formar. É um prazer muito 

grande. Sou mulher rendeira que é mulher com autonomia. Sou eu que 

faço. Se não fosse rendeira queria ser escritora. Foi a renda que aliviou 

a vida e o sofrimento que tive. (FIDA, 2017, p.25) 

 

Muito intensa as palavras dela, e assim como ela o oficio tem contribuído não 

apenas financeiramente, nos anos atrás pareciam mais significativos, mas ainda hoje 
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escutamos relatos da contribuição terapêutica da realização do oficio   para as mulheres 

rendeiras. 

 E a cooperativa precisa continuar sendo essa oportunidade e uma possibilidade 

de realizar um sonho, mesmo que hoje a desmotivação, esteja presente, não há se perder 

a esperança, assim como a vida é mutável, esse desânimo há de passar. 

Em observação em reunião da Cooptigre observamos que o horário foi 

marcado paras às 09:00 da manhã, era um sábado ensolarado, cheguei no centro de 

vivencia já se encontrava uma mulher que em embaixo de um  pé de Ninho, tendo ao 

seu lado um pé de Juá, esperava para abrirem a porta, o presidente da cooperativa foi 

buscar a chave, enquanto isso, chegou outra mulher, que trazia uma peça de renda e 

mostrou para as demais pedindo opinião sobre os pontos, percebemos que ela  está 

aprendendo o oficio, é uma mulher adulta. Mais duas mulheres chegaram e também 

ficaram olhando a peça, dando opinião. Também nesse momento ainda em frente ao 

centro de vivências iniciaram as justificativas das que não puderam vir, para a reunião e 

assim iam chegando mais mulheres. Observamos que o presidente chegou com a chave 

e abriram a porta, mas as mulheres continuavam em baixo das arvores, pareciam que 

não estavam empolgadas para a reunião, até todas serem convidadas para entrar. 

Era uma manhã de sol lá fora, mas lá dentro, a sala estava escura, sem luz, o 

piso acolhe folhas das arvores que entram pelas janelas, mas decidem não limpar. 

Percebe-se que o clima, digo a energia não parecia boa, os últimos acontecimentos da 

cidade anunciado pelas redes sociais prendia a atenção das mulheres, e isso era o 

assunto das mulheres, e enquanto isso o presidente ligava para outras rendeiras, e assim 

esperaram mais um pouco até iniciarem a reunião enquanto isso Dona Lurdinha 

pergunta pelas peças que foram para o centro público de artesanato, pede para que o 

presidente traga de volta,  e expressa o que parece ser uma mescla de angustia:  

Renascença é tão bonita, tão delicada e ninguém dar valor. Podemos pensar que 

quando ela se refere a “dar valor” seria as pessoas comprarem a peça? Mas também nos 

remete a perguntar. Por que não tem valor? Quem não dar valor? Que valor elas dão? 

Mas entendemos que dar valor, não necessariamente é comprar/vender a peça. 

Para tentar entender melhor essa expressão “dar valor” perguntamos para Dona 

Maria das Dores dos Santos 55 anos, que ao se referir ao não dar valor, nos diz que é 

não comprar sim, mais é também falta de valorização do lugar, o local que vivem, para 

o trabalho delas e isso ocasiona um não investimento das rendeiras, ou seja, elas não se 
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sentem valorizadas pelos seus conterrâneos,  consequentemente essa não valorização do 

trabalho e das rendeiras elas diminuem a produção, por que não vendem, etc.  

Percebemos que a não valorização está ligada a não comercialização, que 

consequentemente gera uma desmotivação, já presente em algumas rendeiras, já exposto 

aqui anteriormente, mas também a não valorização do trabalho pelo lugar. Aqui 

percebemos que investimentos públicos e privados são de fundamental importância para 

esse impulso, e como já mencionado a cooperativa já recebeu e continua recebendo 

esses investimentos, mas que ainda não foram suficientes para a consolidação de 

trabalho das rendeiras em todo o processo da cadeia produtiva que passa pela produção 

e comercialização. 

É evidente que um dos principais desafios enfrentados pelas rendeiras, 

associações ligadas a renda renascença é a comercialização, embora ao longo dos anos 

tenha-se aumentados as oportunidades em feiras, regionais, estaduais e até nacionais, 

ainda continua sendo um ponto que se configura como desafiador. 

A respeito desse ponto uma estratégia possível é a comercialização no centro 

público de artesanato em João pessoa, que já foi mencionado e confirmado existe uma 

cooperativa para a comercialização dos produtos artesanais e da agricultura familiar; a 

proposito para umas têm sido uma oportunidade e estão enviando produtos, já para 

outras estão pedindo que tragam de volta, como é o caso de Dona Lurdinha. 

 Então nos perguntamos porque elas pedem para trazerem as peças de volta do 

centro público de artesanato que fica em João Pessoa, lá não teriam mais possibilidades 

de vender. Não é contraditório dizer que não vende, se elas não querem expor as peças? 

Ainda na reunião foi dito e comentado que as pessoas de são João do Tigre só 

participam de uma reunião se estiverem dando algum benefício, ou fazendo 

empréstimo, mas a cooperativa está sendo contemplada com um projeto de reforma da 

sede, recebendo máquinas, equipamentos e assessoria, oportunidade de intercâmbios, 

etc. Não consideram como benefício? Mas elucidaram que elas podem esta 

desanimadas, pois disseram que quando estiver funcionando as mulheres se animam. 

A partir da observação percebe-se que a Cooptigre passa um momento de crise 

de identidade, porque mesmo tendo em sua constituição uma ideia de cooperativa, sua 

cultura institucional é de associação, e que funcionou como tal até então, mas que 

necessita de mudanças e nessa nova gestão têm se esforçado para cumprir a legislação 

vigente, no entanto tem encontrado resistências, pois uma cultura organizacional 

arraigada leva tempo para ser modificada, é um processo. 
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Diante da necessidade de se fechar o número de cooperadas, para encaminhar 

para o PROCASE, e organizar os grupos de trabalho ficou encaminhado uma nova 

reunião, e que cada mulher vai convidar as demais para participar e nesse dia será 

fechado o número das integrantes, ficando aberto para novas, mas nesse momento 

necessita concluir esse processo e para isso foi lido o nome das mulheres e foram 

identificando que muitas nem moram mais na cidade e que novas mulheres querem 

entrar e inclusive estavam na reunião, e que essa identificação pode ser feita, e quem 

decidir pela não permanência, deverá ser substituída por outra artesã. Concordaram que 

quem não comparecer à reunião não têm mais interesse em participar e será substituída. 

A reunião foi encerrada porque a empresa veio entregar as máquinas e 

necessita de representantes para que seja entregue.  Portanto as que estavam na reunião 

foram as mulheres que foram para a sede receber as máquinas, fomos também 

acompanhando e lá percebemos que as que foram se animaram ajudaram na organização 

das máquinas compartilharam preocupações com o cuidado, uso, e manutenção dos 

equipamentos, e marcaram para fazerem uma limpeza na casa. 

Voltando ao ponto comercialização, da falta de espaço fixo para venda e além 

da não venda dos produtos, é importante ressaltar que muitas oportunidades de feiras 

surgiram e que a Cooptigre tem participado, mas têm se percebido de forma geral, ou 

seja que não é um problema só da cooperativa, mas de todos os grupos do 

CONARENDA é sobre quem assumir os dias de feira. 

Sobre essa estratégia da comercialização e sobre o centro público quando 

tratado na reunião do Conarenda, a representante de outro grupo também menciona que 

a não utilização desse espaço se torna contraditório, disse que ao mesmo tempo que 

pensa em não aceitar, pensa ser  contraditório porque um das dificuldades e 

reivindicações é local para comercialização, por isso não faz sentido não aceitar e  

sugere que quem não concorreu ao edital se junte com as que concorreram para 

mandarem peças e também dividirem as despesas. 

Um dos grandes problemas identificado relacionado a cadeia produtiva é a 

dificuldade de encontrar rendeiras com habilidades para fazer a comercialização nas 

feiras, identificamos empecilhos de indisponibilidade por questões de gênero, ou seja, 

dificuldade de sair de casa, as mesmas que a maioria das mulheres enfrentam em função 

da jornada doméstica e de cuidados com a família e as mulheres que já têm essa 

liberação dessa função social, geralmente são rendeiras não escolarizadas, que de 
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alguma forma tem suprido a demanda das feiras mas por outro lado necessitam que 

outra escolarizada a acompanhe. 

Em reunião do Conarenda observaram que necessitam atingir um patamar 

diferente de participação nas feiras elencaram inúmeras sugestões para solucionar 

problemas relacionadas a ida para as feiras e uma das propostas sistematizadas foi que 

paras as próximas foi sugerido que durante todo o período ficassem apenas duas 

mulheres, o que é muito difícil, pois nunca se consegue, mas facilitaria muito, pois 

seriam apenas uma viagem, e assim diminuiria os gastos com o deslocamento. 

Pensando nesse ideal de que sejam apenas duas mulheres, elas precisam ter 

disponibilidade para o período todo, o que avaliam que é mais econômico, mas mais 

difícil de atingir, nessa reunião  já tinham duas rendeiras, mas nenhumas das duas, 

embora sendo ótimas e atenciosas vendedoras não têm condições de assumir, pois têm 

dificuldade de operar maquinas de cartão de crédito e também não têm leituras para 

anotarem as prestações de contas, enfim já esse já outro aspecto da dificuldade para 

quesito participação das feiras que gera a não comercialização, mas para tentar 

solucionar o grupo ficou de identificar outras rendeiras que pudesse atender esses 

critérios. 

Percebe-se que a não escolarização das mulheres gera uma dificuldade, 

poderíamos citar outros como a dificuldade das mulheres de sair de casa pela 

responsabilização sozinha pela família, por cultura machista e patriarcal etc. Este não é 

o nosso foco, e não vamos nos deter nesses aspectos, mas citamos para trazer à tona que 

a condições da mulheres na sociedade está diretamente envolvido na realização da arte e 

na desvalorização das mesma por poderes públicos, em detrimentos de outras atividades 

econômicas. 

Na reunião do CONARENDA ao ser feito um informe da Feira do empreender, 

e que algumas sócias que acessaram o crédito vão expor, socorro Costa 40 anos disse 

que vai expor perfumaria, pois renascença não está dando retorno, mas terá exposição 

de renda renascença por outras mulheres, inclusive da Cooptigre. 

Como podemos perceber é um emaranhado de questões que envolvem a 

realidade das artesãs, que vão desde sua realização, sustentação, valorização, dentre 

outros; é permeado por muitas redes e tramas e que vão ao longo do tempo se 

constituindo e se desfazendo, mas exigindo novas configurações assim como a vida que 

careçe cada vez mais de invenções, desdobramentos e criatividades. 
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Considerações finais 

Percebemos na pesquisa, que a Cooptigre está vivendo um processo frágil, de 

implantação de novas dinâmicas, mas por lado com perspectivas de se fortalecer, pois a 

pesquisa aponta para uma valorização e reconhecimento de que o trabalho em grupo é 

positivo, embora difícil de se administrar. 

Que a renda renascença é significativa para as mulheres, para o município e 

suas potencialidades são mais que confirmadas, mas que a cadeia produtiva enfrenta 

dificuldades que vão desde a renovação de rendeiras, pois não se encontra novas jovens 

dispostas a dedicar-se ao oficio.  

  E que a desmotivação tem feito com que mulheres adultas e idosas rendeiras 

ao longo do tempo perca a confiança, e cada vez mais fragilize a sua identidade e 

consequentemente dos grupos ocasionando dificuldades para o trabalho voluntario (o 

dedicado as associações) e dessa forma vai ficando comprometido. E a principal 

dificuldade, que é a falta de comercialização dos produtos, gera desmotivação, 

desânimo, pois a falta do retorno financeiro, afeta diretamente as necessidades básicas 

das famílias. 

Concluímos que as potencialidades apresentadas precisam ser melhor 

articuladas de forma que parceiros públicos e privados invistam cada vem mais de 

forma sistemática a fim de contribuir na efetivação e permanência da tradução como 

valorização da cultura e da arte local e se volte a acreditar nesse potencial, para que 

todas se engajem nos processos e busquem jeitos de ultrapassar as dificuldades de 

comercialização, com criação de novas estratégias de vendas e também consolidação de 

inovações para abranger novos clientes, porque acreditamos que não apenas a renda 

renascença tem enfrentado o mercado em baixa, mas a economia de forma geral está 

passando por uma queda. 

E esperamos que a pesquisa abra novos horizontes e aprofundamentos de 

temáticas já elucidadas aqui, como a contribuição da renda renascença em práticas 

terapêuticas, o reconhecimento das práticas de educação popular na transferência de 

saber no oficio da renda Renascença como prática cultural, renda Renascenças como 

potencial de desenvolvimento local sustentável, dentre outros. 
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