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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma investigação antropológica sobre a “renda irlandesa” – 

artesanato sergipano que teve seu modo de fazer registrado como Patrimônio Cultural 

Imaterial Nacional, no Livro de Registro dos Saberes, em novembro de 2008 – em suas novas 

instruções de produção, comercialização e uso, advindas das interações com o mercado de 

moda. A pesquisa privilegia uma nova abordagem sobre a Renda, tratando-a a partir de seu 

consumo como uma questão de cultura, para analisar o advento das novas atitudes assumidas 

pelas artesãs no “saber fazer”, em meio às demandas do mercado de moda ligadas ao 

vestuário feminino, que prevêem a potencialidade do uso de motivos artesanais na formulação 

de vestimentas. Evidencia ainda os processos de herança cultural exercidos pelas artesãs em 

seu ofício e que configuram a patrimonialidade do artesanato, destacando seu papel enquanto 

fonte complementar de ganho para as protagonistas da prática. Por fim, discute os novos 

mecanismos de representação assumidos pelos agentes sociais a partir do consumo simbólico 

da patrimonialidade.  

 

Palavras - Chave: Antropologia do Consumo; Patrimônio Cultural Imaterial; Renda 

Irlandesa; Moda. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents an anthropological research about "Renda Irlandesa"(Irish Lace) – 

Sergipe’s handicraft that had its modi faciendi registered as National Intangible Cultural 

Heritage, in the Book of Knowledge, in November 2008 - in an approach that introduces new 

directions for addressing production, marketing and use, resulting from its interaction with the 

fashion market. The research focuses on a new approach that tends to treat consumption as a 

matter of culture, analyzing the emergence of new attitudes assumed by artisans in the "know-

how Renda Irlandesa” amid the demands of the fashion market linked to women's clothing, 

which provide potential use of formulating handmade garments. It highlights the processes of 

the cultural heritage exerted by the female artisans in their know-how and shape the cultural 

heritage of handicrafts, emphasizing its role as a complementary source of income for the 

protagonists of the practice. Finally, we discuss the new mechanisms of representation made 

by social workers from the symbolic consumption of cultural heritage. 

 

Keywords: Anthropology of Consumption; Intangible Cultural Heritage, Irish Lace, Fashion. 
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INTRODUÇÃO 

São mãos que traçam detalhes. Mãos de mulheres que abrigam desde tempos de 

infância o saber fazer riscos, pontos e alinhavos, dando vida a traçados sinuosos e floreios da 

chamada renda irlandesa. São mãos de Marias, Anas, Franciscas, Élidas, Djaniras e de tantas 

outras, que eternizam no presente, o passado, a partir de seu “saber fazer”, imprimindo-lhe 

representações apregoadas às suas vivências e ressignificando individualmente e 

coletivamente o que suas antepassadas lhe legaram em forma de arte.   

De matriz européia, é em Divina Pastora, município sergipano localizado a 39 Km 

da capital, que ainda no século XIX, nos casarios dos engenhos de açúcar, iniciou-se a 

confecção de renda irlandesa, popularizada ao longo do século XXI por mulheres de classes 

menos abastadas que lhes imprimiram modificações capazes de conceber um caráter 

exclusivo à confecção da renda. E a força da memória coletiva, eternizada nos gestos e 

maneiras de fazer, foi fundamental para seu reconhecimento enquanto patrimônio cultural 

imaterial do país em 2008. 

Os patrimônios culturais, por constituírem verdadeiros passados vivos das 

histórias dos grupos humanos, participam da formulação do momento atual guiados pela 

dramaticidade tênue entre o tradicional e o novo. Em suas vertentes históricas, simbólicas, 

recreativas, espirituais e estéticas representam verdadeiras fontes de identidades construídas 

na tradição e ressignificadas através das inevitáveis forças dinamizadoras das culturas.  

A preservação do bem cultural consubstanciada no âmbito local é resultante do 

fazer compartilhado coletivamente e depende do desenvolvimento das habilidades dos agentes 

sociais, os quais não deixam de empreender suas expectativas individuais, construídas 

socialmente, através das dinâmicas que permeiam seu universo simbólico cultural. Sendo 
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assim, a prática em si sublinha vivências e expectativas que assumem mudanças, 

corroborando com as vivências de suas agentes.  

Da natureza intangível dos bens culturais, surgem as identificações, levadas 

adiante sob a égide da tradição, que podem ser alvo de constantes recriações “decorrentes das 

mutações entre as comunidades e os grupos que convivem num dado espaço social, do meio 

ambiente, das interações com a natureza e da própria história das populações” (PELEGRINI 

& FUNARI, 2008, p. 46). 

O estudo da categoria simbólica aqui evidenciada como patrimônio cultural 

imaterial, vai além de predileções que tendem a tratar dos processos que perfazem sua 

patrimonialidade, estabelecendo justamente o dado momento em que tal bem cultural passa a 

ser alvo de constantes ressignificações, articuladas pelo poder de agencialidade dos sujeitos, 

desde as etapas de criação, passando pela comercialização, até chegar ao uso.  

Tal abordagem se deu por motivo das reflexões por mim realizadas após as 

primeiras investidas em campo, as quais me levaram a considerar que o ofício da renda 

irlandesa começa a transcorrer em meio a novas experiências. Trata-se de novas instruções de 

produção, nas quais o artesanato começa a se preparar para nutrir demandas solicitadas pelo 

mercado consumidor de moda – concentrada no vestuário feminino – que prevê fortes 

expectativas de crescimento.  

Os elementos novos são evidenciados tanto através dos pontos, quanto na criação 

de novas peças e artigos, cuja funcionalidade tende a ultrapassar as antigas apreensões 

culturais que lhes eram atribuídas enquanto peça artesanal para então assumir, através do uso, 

novas categorias simbólicas inerentes ao vestuário.  

Ainda que discussões relacionadas junto à dada imaterialidade dos objetos devam  

vir a apontar considerações sobre sua relação com a memória de grupos locais, bem como das 
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estratégias de sua preservação, divulgação e resgate pelo apelo identitário que lhe são 

inerentes, eis que problematizar tais categorias patrimoniais também quanto às suas condições 

de consumo pelos agentes sociais constitui uma realidade preponderante. 

Assim, tendo por base predileções teóricas que sugerem o consumo de bens como 

uma questão de cultura, sendo, portanto, de interesse da Antropologia, tenho por objetivo 

analisar os novos processos relacionais vivenciados pela renda irlandesa – em meio à sua 

patrimonialidade – em sua interação com o mercado de moda, desde sua fabricação, até seu 

uso pelos agentes sociais.  

Por admitir-se que os processos de feitio do artesanato aqui analisado estão 

sujeitos tanto a diálogos gerados pelas motivações incorporadas à cultura local, bem como aos 

anseios da contemporaneidade, tem-se que o mercado de moda vem despertado novas 

possibilidades criacionais, evidenciadas nas novas peças produzidas, cumprindo um papel que 

para as rendeiras se apresenta de forma contundente quanto à manutenção de sua prática: a 

possibilidade de comercialização. 

Nesses termos, a abordagem sugerida relaciona-se ao consumo desse bem cultural 

imaterial, conformando a ideia de “ampliação dos usos simbólicos e sociais do patrimônio” 

(FONSECA, 2001, p. 6), articulando-o enquanto categoria utilizada em trocas de mercado – 

trocas estas que formulam e divulgam novas dimensões simbólicas. 

Nesse sentido, refere Gonçalves:  

Deslocados de seus contextos de origem, rompendo com determinados fundamentos 

ontológicos, os patrimônios ganham autonomia, podendo ser reapropriados de 

formas diversas: seja na forma de ‘cultura objetiva’, integrando coleções e acervos 

museológicos; seja na condição de ‘cultura subjetiva’, sendo integrados nos 

processos de formação dos sujeitos coletivos e de personalidades individuais (2004, 

p. 241). 
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Assim, neste contexto, a presente pesquisa tende a apresentar reflexões sobre os 

processos de fabricação, consumo e uso da renda irlandesa de Divina Pastora-SE, discorrendo 

acerca das mudanças que têm ocorrido em tais processos e que perfazem a articulação entre 

técnicas tradicionais de confecção, às novas demandas do consumo, com foco principal na 

produção de peças relacionadas ao vestuário. Preocupa-se, ainda, em demonstrar a 

importância das rendeiras e de seu papel de testemunho no âmbito da cultura e da memória. 

Nessa perspectiva, tem-se que para o feitio de uma antropologia do patrimônio 

cultural imaterial que contemple prerrogativas voltadas para seu consumo tanto 

economicamente, quanto simbolicamente requer novos olhares e um tratamento diferenciado 

ao objeto em questão. Segue-se então a predisposição de que no consumo de objetos – desde 

sua concepção, até seus usos pelos agentes – estão materializados símbolos e ideias que serão 

ressignificados através do uso pelos agentes sociais. Isso tende a fomentar grandes 

entendimentos a respeito do modo como os patrimônios são concebidos em seu consumo. 

Assim, assume-se aqui a predisposição de que é a renda irlandesa consumida nos 

últimos tempos, principalmente, através da moda, a qual alcança um papel de extrema 

relevância quanto às novas instruções de produção. Trata-se de interações entre o tradicional 

modo de fazer e às novidades advindas de tal mercado, que têm no consumo uma razão clara 

de ser.  

Em meio a tais pressupostos, quais os novos caminhos, no que concerne ao feitio 

da renda, que passam a ser percorridos? Quanto à produção, distribuição e uso, poderia ela 

tornar-se uma espécie de apêndice do modelo capitalista, sujeita à imposição do mercado? E a 

capacidade criativa das rendeiras, estaria sujeita aos ditames e exigências do efêmero mundo 

da moda? 
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Assim, fazer uma antropologia do consumo baseada na patrimonialidade da renda 

irlandesa envolve uma discussão acerca de como o tradicional articula-se com o moderno, e 

de que formas de provisão tais forças se articulam entre si. Envolve ainda, a necessidade de se 

investigar o próprio consumo enquanto prática moderna e inerente a todos os setores da 

sociedade, em que comprar é uma exigência do existir (BARBOSA & CAMPBELL, 2006). 

Faz-se ainda necessário, a fim de estabelecer predileções sobre o consumo de 

moda, um entendimento do que vem a ser o consumo enquanto prática social, bem como da 

própria moda enquanto fenômeno socialmente construído. Tais considerações, em face das 

problemáticas aqui propostas, serão capazes de entrever como a patrimonialidade inerente à 

renda irlandesa se relaciona com os processos de mercantilização.  

Assim, neste trabalho, o consumo de moda também é analisado. A moda como 

“uma manifestação artística das mudanças sociais” (BERGAMO, 1998) e que constitui um 

mercado efêmero e dinâmico, capaz de compelir e moldar novas apreensões de produção, que 

influenciam e são influenciadas pelo uso.  

A fim de responder de forma elucidativa às problemáticas propostas, foram buscadas 

asserções teóricas que evidenciam o consumo como algo culturalmente compartilhado e que 

corroboram com a tendência de considerar as ampliações dos usos simbólicos e sociais do 

ofício da renda irlandesa. Tais revisões foram articuladas com diferentes recursos 

metodológicos no sentido de viabilizar e conduzir a coleta e a análise dos dados referentes à 

pesquisa. 

Inicialmente, buscou-se fundamentar as categorias evidenciadas com base nos 

domínios discutidos por Douglas & Isherwood (O Mundo dos Bens, 2006 [de 1979]), Sahlins 

(Cultura e Razão Prática, 2003[de 1976]), Bourdieu (A Distinção, 2006 [de 1979]), 

Baudrillard (A Sociedade do Consumo, 1995), Mccracken (Cultura e Consumo, 2003 [de 
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1988]), Miller (Material culture and mass consumption, 1987;  Teoria das Compras, 2002; 

Consumo Como Cultura Material, 2007), Campbell (A Ética Romântica e o Espírito do 

Consumismo Moderno, 2001), Campbell (Cultura, Consumo e Identidade, 2006), Appadurai 

(A Vida Social  das Coisas, 2006 [de 1986]). 

Para remontar ao caso do consumo de moda, em sua condição de fenômeno 

socialmente constituído, buscarei referências nas concepções previstas por  Lipovetsky (O 

Império do Efêmero, 1997 [de 1987] ; Luxo Eterno, 2005), Simmel ( Da psicologia da Moda, 

um estudo sociológico, 2004 [de 1904]), Barthes (Sistemas de Moda, 1979), Bourdieu (A 

Distinção,  2006 [de 1979]) , Crane (A Moda e Seu Papel Social, 2006),  Mello e Souza (O 

Espírito das Roupas, 1987),  Baudrillard (Da Sedução, 1981).  

Enquanto estratégia de pesquisa, utilizei uma abordagem qualitativa, defendida 

por Becker (1999), como sendo pautada em maior liberdade de ação e no emprego da 

combinação de técnicas de investigação. Além da observação e entrevista semi-estruturada, 

realizei as chamadas notas de campo, as quais ajudaram no esclarecimento acerca das 

investidas etnográficas, tendo constituído um excelente recurso para efeito de saturação e 

comparação dos dados recolhidos. As investidas etnográficas se deram a partir da delimitação 

de três grupos distintos: as rendeiras, as consumidoras e estilistas ou demais especialistas em 

moda. 

Junto às rendeiras foram realizadas entrevistas em dois momentos cruciais que 

permeiam os processos vivenciados pelo artesanato: o primeiro consistiu em visitas ao 

município de Divina Pastora, para fins de compreensão sobre os processos que perfazem o 

feitio da renda e de como a prática está inserida nos processos de identificação e reprodução 

do universo simbólico das artesãs.  

Além disso, buscou-se a elucidação sobre os processos relacionados ao feitio da 

renda, foram realizadas indagações acerca das expectativas relacionadas ao mercado de moda 
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e de como tais articulações são realizadas. O segundo contato com as rendeiras se deu no 

âmbito da comercialização da renda em feiras e eventos de artesanato ocorridos na capital do 

estado. Em tais ocasiões, além de entrevistas, foram realizadas fotografias e notas de campo a 

fim de nutrir os principais desdobramentos das análises subsequentes.  

Em tais eventos foi possível recorrer a contatos com as consumidoras, em sua 

maioria turistas, de outros estados e regiões do país, as quais foram capazes de conceber 

proposições relacionadas às instruções de uso das peças e de como suas atitudes de consumo 

relacionam-se à patrimonialidade conferida à renda irlandesa. As inferências condensadas na 

análise de tais considerações,  configuraram notadamente um dos pontos altos da pesquisa que 

se segue, por estabelecer asserções sobre a dada natureza do consumo e uso dos símbolos 

apregoados a categorização da renda irlandesa enquanto patrimônio cultural.  

Pesquisas a sites e blogs ajudaram na explicitação das tendências de modas e 

modos de vestir renda, trazendo as opiniões de estilistas e demais especialistas que ajudaram a 

formular constatações a respeito das inserções e interações do artesanato com tal mercado. 

Depoimentos colhidos em tais mídias foram cruciais para a compreensão das novas dinâmicas 

assumidas pela renda irlandesa em sua interação com os mercados de moda.  

Para tal, esta dissertação foi organizada em três capítulos, dos quais o primeiro, 

intitulado: Antropologia, Moda e Consumo; inicia com revisões bibliográficas sobre o 

consumo enquanto categoria analítica da ciência antropológica, a fim de justificar a apreensão 

teórica que norteia as análises propostas; logo após apresenta a moda enquanto fenômeno 

socialmente constituído, bem como os mecanismos que lhe perfazem, conceituando-a no 

vestuário para então estabelecer asserções sobre seu consumo. 

O segundo capítulo: O Imaterial e a Patrimonialidade da Renda Irlandesa de 

Divina Pastora-SE, aborda a renda irlandesa enquanto sua patrimonialidade, dimensionada 



20 

 

 
 

pelos processos de herança cultural estabelecidos no saber fazer das artesãs, e de como 

ocorreu sua inserção na vida social destas. Porém, antes de tais colocações, são proferidas 

discussões a respeito do reconhecimento dos patrimônios culturais materiais e imateriais  na 

esfera do poder público federal e de como estas noções foram apreendidas pelos agentes 

sociais em suas  práticas.  

O terceiro e último capítulo, denominado: Entre o Tradicional e o Efêmero: o 

intangível consumido; aborda inicialmente as demandas de renda no vestuário para explicitar 

como motivos artesanais podem ser utilizados no vestuário feminino. Logo após, apresenta as 

formas de consumo da renda irlandesa, e as estratégias de comercialização exercidas pelas 

rendeiras e suas relações com a patrimonialidade, para se chegar ao momento crucial em que 

a renda irlandesa é consumida através da moda, demonstrando modas e modos de vestir renda 

irlandesa realizados pelos agentes sociais e as ressignificações que estes atribuem ao 

artesanato no momento em que o concebe enquanto moda.  
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1 ANTROPOLOGIA, MODA E CONSUMO 

 

1.1 O Consumo como categoria analítica 

 

A ênfase no “consumo”, prevista na maioria dos eventos teóricos, e aqui utilizada 

enquanto fonte para fins epistemológicos e conceituais se conectam com as predileções que 

tencionam categorizá-lo enquanto cultura, estilo de vida, estilo de reprodução social, de 

construção de subjetividades e identidades, de signo enquanto mercadoria, de importância 

para a vida social e para os processos que fomentam as chamadas sociedades herdeiras da 

Revolução Industrial.  

Antes de levar a cabo algumas reflexões conceituais e metodológicas sobre o consumo 

e seu papel na sociedade atual, faz-se necessária uma breve elucidação sobre a trajetória do 

que alguns estudiosos discutem acerca da Antropologia do Consumo. As referidas 

considerações se fazem necessárias para que se possa compreender melhor a relevância que os 

estudos sobre o consumo ocupam atualmente nas ciências sociais, haja vista que tais eventos 

teóricos levantam e trazem questões importantes a respeito das subjetividades e construções 

das identidades na sociedade atual. 

Na Antropologia, até a década de 1970, do século XX, o consumo não ocupava 

um papel central nas produções acadêmicas. Embora existam estudos que apontem o consumo 

no período da chamada Antropologia Clássica, em sua maioria, quando não se submetiam às 

análises de sociedades não ocidentais, centravam-se, sobretudo, em análises economicistas 

que abordavam apenas os efeitos devastadores do consumo na vida cotidiana dos grupos 

estudados (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2006). 
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Cumpre lembrar ainda que, às ciências sociais neste período, em face de 

perspectivas marxistas, eram preponderantes as hesitações quanto ao feitio de análises que 

contemplassem tais temas. Assim, durante muito tempo, o consumo teve suas principais 

discussões centradas no âmbito das ciências econômicas, às quais eram recorrentes as 

preocupações acerca dos comportamentos dos consumidores e demais fruições de mercado. 

Duarte (2002) aponta a obra de Daniel Miller (1987), Material Culture and Mass 

Consumption, antropólogo vinculado à Escola Britânica, como um marco para os estudos que 

tratam do consumo nas ciências sociais, o qual apresenta: 

Uma teoria da cultura (ou, da modernidade) que não só colmate a negligência 

generalizada devotada pela academia à cultura material e ao consumo moderno, 

como também, e por isso mesmo, se constitua numa alternativa efetiva de 

compreensão da sociedade contemporânea industrializada, ultrapassando as 

perspectivas niilistas e trágicas dominantes (DANIEL MILLER, 1987 apud 

DUARTE, 2002, p. 369).  

De maneira análoga, Barbosa e Campbell (2006) apontam a posição de Miller
1
 

quando este adverte sobre as perspectivas econômicas que lideravam os estudos sobre o 

consumo até então, e a consequente necessidade de uma tomada de posição por parte das 

ciências humanas nesse sentido. 

Para Miller (1995), esse não foi, até recentemente, um tema relevante por várias 

razões. Primeiro, porque colocava em xeque a visão antropológica de um outro 

(otherness) ‘encarcerado’ em uma cultura holística e não-fragmentada que a 

modernidade – expressão da sociedade de onde provinha o antropólogo -, além de 

perceber como a ‘Idade do Ouro’ da humanidade, via como irremediavelmente 

perdida. No caso da exposição e do convívio desse ‘outro’ com as sociedades de 

mercado, com sistemas baseados na impessoalidade e na racionalidade econômica, 

as relações inalienáveis com o mundo material, com os objetos e a comunidade 

desse ‘outro intocado’ estariam irremediavelmente destruídas e, com elas, a 

identidade da disciplina, construída em cima da diferença e da alteridade 

(BARBOSA & CAMPBELL, 2006, p. 30). 

Ainda, a preocupação estaria centrada na manutenção de dualismos morais que 

perfizeram muitos dos momentos centrais da trajetória da ciência antropológica:  

Ás oposições entre dádiva e mercadoria, entre troca mercado, entre fetichismo e 

utilidade e entre generosidade e interesse, levantadas por Mauss (1967) e Marx 

(1987), respectivamente, veio se juntar o debate entre formalistas e substantivistas, 

                                                           
1
 As autoras analisam as obras de Daniel Miller: Material culture and mass consumption, 1987 e 

Consumption as the vanguard of history: a polemic by way of an introduction, 1995. 
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reforçando a oposição dualística entre nós (sociedade de consumidores) e os 

“outros” e encapsulando o consumo moderno no papel de um dos principais vilões 

da humanidade e do próprio capitalismo (BARBOSA & CAMPBELL, 2006, p. 30). 

Ritzer (2001) chama atenção para a postura dos cientistas sociais quanto ao 

interesse pelo tema. Ele observa que há persistência de uma abordagem produtivista apegada 

muito mais a produção do que ao trabalho, de onde partiram representações negativas sobre o 

consumo, as quais culminaram em discursos moralistas que quando não indicavam os efeitos 

nefastos do capitalismo sobre os grupos sociais, apresentavam os problemas do consumismo 

para eles. 

Outros esforços da tradição norte-americana em fins da década de 70 do século 

XX foram fundamentais na emergência de uma Antropologia do consumo, como por 

exemplo, os estudos de Mary Douglas & Baron Isherwood (2006)
2
, Marshall Sahlins (2003)

3
 

e Mccracken (2003)
4
. Esses pesquisadores trazem abordagens que busca pelo entendimento 

acerca das subjetividades inerentes às relações dos indivíduos com os bens, bem como da 

prática do consumo em si. 

Outro ponto importante também a ser levantado seria a noção de que o ato de 

consumir implicaria diferentes processos relacionais envolvendo os grupos, “em suma, esses 

autores investigaram como o consumo se conecta com outras esferas da experiência humana e 

em que medida ele funciona como uma “janela” para o entendimento de múltiplos processos 

sociais e culturais” (BARBOSA, 2010, p. 10). 

Como se pode notar, tal como salienta Barbosa (2010), os estudos sobre o 

consumo nas ciências sociais foram se delineando através de dois tipos de abordagem: a 

supracitada, vinculada à tradição norte-americana e a outra, também já dimensionada nos 

                                                           
2
 Referência à obra lançada em 1979 O Mundo dos Bens: por uma Antropologia do Consumo. 

3
 Referência à obra publicada em 1979 Cultura e Razão Prática.  

4
 Refere-se à publicação de Cultura e Consumo: novas abordagens ao caráter simbólico dos bens e das 

atividades de consumo, em 1988. 
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parágrafos anteriores, baseada em eventos teóricos vinculados a Jean Baudrillard, Frederic 

Jameson, Zygman Bauman e outros, os quais “discutem a cultura do consumo como a cultura 

da sociedade pós-moderna ou do capitalismo tardio” (Op. Cit., p. 10). 

As novas reflexões perfizeram entendimentos de que o consumo iria além de 

questões de natureza meramente econômicas, pautando-se em noções que enfatizavam sua 

dimensão cultural e social, apoiando-se não mais na lógica racional prevista nos discursos 

marxistas que lhe antecedeu, mas focalizando a multiplicidade de dimensões simbólicas 

presentes nas trocas materiais.  

O fenômeno passou a ser percebido pelas ciências sociais, e não mais apenas pelas 

ciências econômicas, como um campo de investigação complexo, um elemento determinante 

na compreensão das chamadas sociedades modernas, modificando consideravelmente as 

perspectivas sobre as “coisas” e seu papel nas estruturas da sociedade. Assim, a 

experimentação do consumo enquanto fenômeno também cultural passou a constituir um 

novo domínio nas ciências sociais, principalmente na Antropologia.  

As novas teorias passaram a discorrer muito sobre os mecanismos através dos 

quais a sociedade viria a se relacionar com os bens. Várias dimensões da vida social passaram 

a ser consideradas, tanto pelo grupo de autores que se predispunham a tratar do tema  

pautados na noção de sociedade de consumo, quanto por aqueles que estavam mais 

preocupados com uma teoria do consumo em si, de modo a discorrer sobre os “valores, as 

práticas, os mecanismos de fruição e os processos de mediação social a que se presta o 

consumo” (BARBOSA, 2010, p. 28). 

Para aqueles que foram tratar da sociedade de consumo, muito se aproximaram 

das predileções teóricas apresentadas pela escola de Frankfurt, a qual iria transpor um 

discurso preocupado com os impactos advindos do ato de consumir para as sociedades 
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(BARBOSA, 2010). Havia um consenso a respeito da sublevação dos consumidores às 

logicas de mercado, bem como da própria cultura, a qual passaria a ser denominada de 

“massa”, caracterizada por uma estetização que coloca todas as culturas, juntamente com seus 

indivíduos, sempre num mesmo nível. 

Barbosa e Campbell (2006) destacam nas investidas de Baudrillard, em A 

sociedade de consumo, publicada incialmente em 1995,  predileções teóricas sobre o tema que 

iriam além dos argumentos da escola frankfurtiana. O autor teria lançado um olhar sobre o 

ideal pós-moderno de felicidade, utilizando-se da semiologia, ao demonstrar como a atividade 

de consumo implica na manipulação de signos transpostos e reproduzidos enquanto 

mercadoria e vinculados através das imagens da mídia, no que ele chama de estetização da 

realidade. 

Segundo Baudrillard (2000), o consumo é uma modalidade prevista nas 

civilizações herdeiras da Revolução Industrial, argumentando que, em tais circunstâncias, o 

indivíduo não constitui um ser meramente passivo, sujeito às forças de coercitividade 

exercidas pelos mercados e pelos grupos consumidores inerentes aos sistemas de trocas 

materiais. Sua análise aponta que “o consumo é um modo ativo de relação, um modo de 

atividade sistemática e de resposta global no qual se funda todo o nosso sistema cultural” 

(BAUDRILLARD, 2000, p. 206). 

Baudrillard (2000), numa predisposição em encarar os objetos como “sistemas 

falados”, discorre como estes sistemas se propõem sob o signo da diferenciação e da escolha. 

Sua atenção volta-se a favor de análises que avaliam os processos relacionais previstos nas 

interações das pessoas com os bens, sendo assim, a ocorrência – ou não – de determinados 

processos de legitimação e/ou classificação de classe, não parece lhe constituir maiores 

preocupações quanto à formulação de argumentações. 
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Quanto às logicas estruturais envolvendo o consumo de mercadorias, indivíduos e 

as demarcações sociais advindas de tais processos relacionais, Mary Douglas e Baron 

Isherwood (2006) e Pierre Bourdieu (2002)
5
 irão desenvolver um discurso norteador. Este 

último, em verdade, muito mais preocupado em enfatizar que as práticas de consumo, entre 

outras coisas, serviam fortemente à manutenção das hierarquias previstas socialmente.  

Mary Douglas e Baron Isherwood (2006), embora não enfatizando a noção de 

distinção prevista por Bourdieu (2002), apresentam em O Mundo dos Bens: por uma 

Antropologia do Consumo argumentos acerca da natureza social de tais bens enquanto 

demarcadores de estruturas. Nesta obra, os autores também demonstram como as mercadorias 

tendem a exercer o papel de agente regulador de valores, capaz de demonstrar ou mesmo 

fomentar, simbolicamente, uma multiplicidade de elementos regularizadores de identidades 

(DOUGLAS & ISHERWOOD, 2006). 

De maneira análoga, Sahlins (2003) irá afirmar que se deve buscar significado nos 

objetos, pois eles lá estão. Em sua obra Cultura e Razão Prática, o autor sugere no que se 

refere aos bens, que o conflito acontece entre os utilitarismos e os códigos de representação 

inerentes às intenções dos sujeitos nas ações, é atribuído ao projeto cultural que ordena 

“imediatamente a experiência prática, a prática ordinária, e o relacionamento entre as duas” 

(SAHLINS, 2003, p. 61). 

Sahlins (2003) argumenta contra a noção de que a cultura está diretamente 

submetida às necessidades biológicas ou utilidades prático-orgânicas dos seres sociais, 

indicando que tais compreensões foram propostas pela chamada antropologia clássica: 

O sentido dominante do projeto de Malinowski era reduzir, de todas as maneiras, 

costumes aparentemente bizarros... [dos Trobriand], a valores práticos. (...) ele 

gostaria de mostrar que a razão subjacente às mascaras aparentemente sem sentido 

do que chamávamos de selvagens era algo que qualquer europeu poderia entender 

                                                           
5
 Referência à obra publicada em 1979 A Distinção: Crítica Social do Julgamento. 
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(...) se a interpretação for aceitável ao europeu, ela diz mais sobre ele do que sobre 

os selvagens (SAHLINS, 2003, p. 79). 

Para McCraken (2003) as atividades relacionadas ao consumo estão moldadas, 

dirigidas e compelidas em todos os seus aspectos por sentidos culturais, admitindo que: 

O sistema de design e produção que cria os bens de consumo é uma empreitada 

inteiramente cultural. Os bens de consumo no qual o consumidor desperdiça tempo, 

atenção e renda são carregados de significado cultural. Os consumidores utilizam 

esse significado com propósitos totalmente culturais. Usam o significado dos bens 

de consumo para expressar categorias e princípios culturais, cultivar ideias, criar e 

sustentar estilos de vida, construir noções de si e criar (e sobreviver) mudanças 

sociais. O consumo possui um caráter completamente cultural (MCCRAKEN, 2003, 

p. 11). 

McCraken (2003) valida sua argumentação ampliando a noção de cultura, a qual, 

segundo o autor, prevê as ideias e atividades através das quais inventamos e construímos o 

mundo, “para incluir os processos pelos quais os bens e os serviços de consumo são criados, 

comprados e usados” (MCCRAKEN, 2003, p. 11). 

Assim, no que diz respeito à relação dos agentes sociais com a cultura material, ao 

longo do século XX, as ciências sociais foram ocupando-se em traçar reflexões sobre os 

comportamentos individuais e de como esses se reproduziam na sociedade, muitas vezes, 

através de um discurso pautado na ideia de que a escolha do produto é sempre condicionada 

pelo grupo social e pelo contexto. 

Contudo, os estudos pós-modernos supracitados irão dimensionar e enfatizar 

razões de natureza também cultural que envolvem a circulação de mercadorias, destacando 

que o consumidor não é isolado e sujeito meramente passivo em tal contexto, sendo que suas 

escolhas têm a ver com predileções inerentes ao grupo social e ao contexto dos quais fazem 

parte os agentes. 

Nesse sentido, o que os chamados precursores de uma teoria do consumo fazem é 

concebê-la enquanto teoria social e cultural, considerando que “os bens de consumo 

definitivamente não são meras mensagens; eles constituem o próprio sistema. Tire-os da 
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interação humana e você desmantela tudo” (DOUGLAS, 2006, p. 16). Seus princípios vão 

estar relacionados ao entendimento do fenômeno enquanto código, ou seja, tem a ver com a 

ideia geral de que os bens são codificados para a comunicação.  

Para Douglas e Isherwood (2006), ocorre que os bens são neutros, porém, seus 

usos são sociais, podendo ser usados como cercas ou como pontes para se entender as 

relações entre os indivíduos. Assim, na medida em que ocorrem os processos de 

decodificação, coisas, pessoas, indivíduos e grupos são classificados junto à esfera social. 

Entender as maneiras através das quais o homem tende a relacionar-se com os objetos nos 

ajuda a compreender outras questões também importantes.  

Conforme Barbosa (2010), teríamos, então, três tipos de teorias sobre o consumo: 

a do consumo, a da sociedade do consumo e a do consumismo apontada por Featherstone 

(1995) em Cultura de Consumo e Pós-Modernismo. Trata-se de consumo de sonhos, imagens 

e prazeres emocionais advindos da prática de consumir,  

mais especificamente os sonhos e desejos que são celebrados na cultura do 

consumidor, que estão objetificados de forma particular em espaços físicos de 

consumo como shoppings centers, parques temáticos, lojas de departamentos e que 

são capazes de gerar sensações físicas e prazeres estéticos” (BARBOSA, 2010, p. 

44). 

Essa terceira noção a respeito do consumo aponta o caminho para reflexões sobre 

a natureza desregrada que dimensiona o consumismo, diferindo-o do consumo em si.  

De maneira análoga, Bauman (2008)
6
, em Vida Para Consumo: a Transformação 

das Pessoas em Mercadoria corrobora com a predileção teórica que enfatiza o consumismo 

como um fenômeno comum às sociedades pós-modernas, predispondo que todo e qualquer 

ser humano em todas as sociedade e tempos históricos está fadado a consumir, isso porque o 

                                                           
6
 Referência à obra publicada  pela primeira vez em 2007. 
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ato em si não necessariamente tem a ver com troca monetária, mas com a manipulação de 

elementos, sejam eles produzidos ou não pelo homem, para a manutenção da vida. 

O consumismo seria então, 

um atributo da sociedade (...) um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de 

vontades, desejos e anseios humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, 

neutros quanto ao regime, transformando-os na principal força propulsora e 

operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução sistêmica, a integração 

e a estratificação sociais, além da formação de indivíduos humanos, desempenhando 

ao mesmo tempo um papel importante nos processos de auto-identificação 

individual e de grupo, assim como na seleção e execução de politicas de vida 

individuais. O consumismo chega quando o consumo assume o papel-chave que na 

sociedade de produtores era exercido pelo trabalho (BAUMAN, 2008, p. 41). 

Se compreendido em sua racionalidade econômica, o ato de consumir seria o dado 

momento em que se encerra o processo iniciado com a produção de produtos. No entanto, 

embora também seja assim, não se trata apenas de consumir o que é necessário à vida 

cotidiana, trata-se de consumir o que se deseja para dar sentido a ela. Dessa forma, já se 

predispõe um consenso junto às ciências sociais que a aquisição de bens é muito mais do que 

um ato racional individual, mas também carregado de subjetividade que tende a influenciar na 

coletividade, e, portanto, traz à tona novos desafios epistemológicos. 

E por ser um atributo da sociedade, está intrinsecamente relacionado à capacidade 

de trabalho e de produção de seus indivíduos, em que tais dinâmicas irão sugerir até onde vai 

o seu poder de compra. Para a sociedade de consumidores revisionada por Baumann (2008) 

querer, desejar e almejar “coisas”, numa busca incessante por apropriar-se de bens, são 

resquícios de uma sociedade que valoriza a posse e o acúmulo de objetos por acreditar que 

estes lhes outorga colocação e respeito para com os demais. Tais condições viriam a fomentar 

uma profunda crise de identidade nos indivíduos, os quais, sempre estariam em busca de 

possuir coisas para fins de encontrá-la. 

De fato, podendo vir ou não a gerar crises de identidade, a verdade é que o 

consumismo é sim um fenômeno da sociedade pós-moderna, não podendo, portanto, ser 



30 

 

 
 

ignorado. É a herança do capitalismo, em que se predispõe a ordem do “consumo, logo 

existo”, em que seu motivo principal de existir estaria na incapacidade de satisfação dos 

consumidores, sempre em busca da novidade (CAMPBELL, 2006). Um dos exemplos mais 

latentes de tal condição pode ser dimensionada pela moda, vislumbrada como algo em 

constante renovação formando e servindo às subjetividades. 

Ainda sobre os mecanismos de classificação e legitimação que podem estar 

presentes nos rituais de consumo, a visão prevista por Bourdieu (2002) refere que em toda e 

qualquer relação de comunicação – e a troca de mercadorias é uma delas – há relações de 

poder envolvidas, empreendidas por agentes sociais preocupados em legitimar ou mesmo 

impor uma definição do mundo social que venha a conformar seus interesses. 

Bourdieu defende ainda um afastamento das análises tradicionalmente 

economicistas propostas pelas teorias marxistas. Nas primeiras linhas de A Distinção (1979), 

admite à necessidade de se analisar as lógicas culturais dos bens, deixando claro sua 

disposição em classificar e distinguir consumidores na escala social a partir das escolhas que 

estes realizam, bem como de que forma se apropriam dos referidos bens. 

Perfazendo análises sobre o caráter simbólico dos bens, Pierre Bourdieu em O 

Poder Simbólico, obra publicada inicialmente em 1989, salienta que os símbolos aparecem 

como “instrumentos por excelência da integração social (...) tornando possível o consensus 

acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a reprodução da 

ordem social: a integração lógica é a condição da integração moral” (BOURDIEU, 2007, p. 

11). Este raciocínio remete à lógica das trocas de mercadorias, indicando que na compra e 

venda de determinada mercadoria, motivações são postas em prática pelos agentes sociais, 

numa atitude que vai além de questões utilitárias. Em verdade, trocas simbólicas são 

realizadas. 
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Nesse sentido, há que se considerar o fenômeno do consumo acontecendo sob 

variadas dinâmicas. Podendo ser elas, econômicas, sociológicas, culturais, históricas e 

geográficas, que explicitam condições através das quais os bens de consumo podem ou não 

ser acessíveis em determinadas partes do globo.  

A predisposição adotada nesta dissertação, para fins de tratamento do consumo de 

moda, tem a ver com aquela elaborada pelos chamados precursores de uma teoria do 

consumo. O apego dar-se-á não mais nas classificações e nos modos de legitimação presentes 

– ou não – nas trocas materiais, e sim no esforço de privilegiar a cultura e os valores 

simbólicos inerentes a tais trocas. Assim, abandona-se a condenação do consumo baseada em 

atribuições de natureza fútil e superficial, para experimentar a relatividade dos valores e a 

instabilidade nela implícita (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2006). 

 

1.2 Em busca dos sentidos da moda 

 

A presente pesquisa não objetiva realizar uma profunda análise sobre a moda em 

sua fenomenalidade empírica e descritiva, e sim analisá-la quanto às suas interações com o 

artesanato em questão. Porém, faz-se necessário vislumbrar alguns recortes conceituais 

previstos por autores que seguiram amplamente as prerrogativas de tais análises, de forma a 

evidenciar esse complexo universo que une moda, artesanato e patrimônio cultural imaterial.  

Sobre a moda em si, muitas definições já foram dadas, e sempre trazem consigo 

algo de novo e significativo, sendo inviável a escolha de uma ou outra maneira de conceituar. 

Todavia, a maioria dos eventos teóricos concorda, direta ou indiretamente, que estamos 

lidando com um fenômeno pós-moderno, efêmero e apregoado às perspectivas 

ocidentalizantes (LIPOVETSKY, 1997).  



32 

 

 
 

Lipovetsky (1997)
7
, em O império do efêmero: a moda e seu destino nas 

sociedades modernas, a fim de traçar uma definição sobre o fenômeno, aponta que esta é: 

(...) um reflexo de sua época e no decorrer das mudanças históricas, o surgimento da 

temporalidade breve da moda significa a disjunção com a forma de coesão coletiva 

que assegura a permanência costumeira, o desdobramento de um novo elo social, 

paralelamente a um novo elo social legítimo (LIPOVETSKY, 1997, p. 54). 

Quando falamos em moda faz-se necessário considerar que há várias lógicas em 

termos de significação que lhe são inerentes, a exemplo da distinção de classe social e 

gênero
8
, das predileções de caráter psicológico

9
 presentes nas escolhas e no uso da vestimenta 

ou acessório do corpo, bem como das questões mercadológicas que constituem e explicitam 

de forma continuada relações sociais tanto em sua comercialização, quanto em seu uso pelos 

agentes.  

Assim, o fenômeno da moda traz consigo a categorização de ser uma  

forma específica da mudança social, ela não está ligada a um objeto determinado, 

mas é, em primeiro lugar, um dispositivo social sacralizado na ordem do consumo 

de massa e permeado pelas variadas representações que se lhe podem atribuir, ela 

está imbuída de uma lógica (ou várias) da ordem da representação presente em todas 

as classes e níveis sociais (LIPOVETSKY, 1997, p. 24).  

Uma dessas lógicas mais proeminentes é o esforço de individualização realizado 

pelos agentes sociais em seus usos, o qual, segundo Simmel, acontece por meio da imitação,  

Ela é imitação de um modelo dado e satisfaz assim a necessidade de apoio social, 

conduz o indivíduo ao trilho que todos percorrem, fornece um universal, que faz do 

comportamento de cada indivíduo um simples exemplo. E satisfaz igualmente a 

necessidade de distinção, a tendência para a diferenciação, para mudar e se separar. 

E este último aspecto consegue-o, por um lado, pela mudança dos conteúdos, que 

marca individualmente a moda de hoje em face da de ontem e da de amanhã, 

consegue-o ainda de modo mais enérgico, já que as modas são sempre modas de 

classe, porque as modas da classe superior se distinguem das da inferior e são 

abandonadas no instante em que esta última delas se começa a apropriar. Por isso, a 

moda nada mais é do que uma forma particular entre muitas formas de vida, graças à 

                                                           
7
 Referência à obra publicada inicialmente em 1987. 

8
 Bergamo (2004, p. 31), estabelece “as distinções de gênero relacionadas à indumentária como um reflexo das 

ligações previstas entre os indivíduos e a sociedade”.  
9
 George Simmel ([1904]1998) Da Psicologia da Moda, um estudo Sociológico traz reflexões sobre os princípios 

antagônicos que predispõem os indivíduos a realizar suas escolhas de vestuário, tais como individualidade e 

imitação. 
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qual a tendência para a igualização social se une à tendência para a diferença e a 

diversidade individuais num agir unitário (2008, p. 13)
10

.  

Fazendo uma psicologia do vestuário, Simmel (2008) aponta para um dado poder 

de coercitividade à qual os indivíduos estão sujeitos. Para o autor a necessidade de aprovação 

social é fator recorrente nas escolhas das pessoas e está diretamente ligada ao desejo de 

distinção, ou seja, de que é portador de alguma característica especial perante os demais. 

Desse fato – de que a moda como tal não pode ter alcance geral – é que surge no indivíduo a 

satisfação que a moda representa, na medida em que o particulariza como algo especial, 

enquanto, ao mesmo tempo, ele é carregado pela multidão que anseia o mesmo.  

No que concerne à escolha, longe do que poderia ser entendido como emprego da 

individualidade, o que a pessoa realiza neste momento é justamente o inverso, tendo em vista 

que “a individualidade que ele imagina baseia-se no emprego de elementos que são, na 

realidade, bens comuns na multidão” (SIMMEL, 2008, p. 5). Em seguida, discorre que “o 

herói da moda representa, dessa forma, uma relação de equilíbrio verdadeiramente original 

entre os impulsos socializadores e individualizantes” (Op. Cit., p. 5). 

Palco de dinâmicas e realidades diversas que convergem entre si, tem-se que os 

fluxos e refluxos constituem verdadeiras vitrines sociais, mas também individuais. A 

indumentária seria mais um dos artifícios (e de grande persuasão) que o indivíduo utilizaria 

para efeito de investimento dos sentidos, interferindo no corpo, influenciando e sendo 

influenciada por hábitos legitimados culturalmente.  

Num tratado claramente semiológico sobre o ato de vestir, Umberto Eco (1989), 

em O hábito fala pelo monge propõe o vestuário como comunicação, admitindo que ao 

indivíduo caibam escolhas que são o reflexo de suas interações com a sociedade circundante. 

                                                           
10

Referência à obra Filosofia da Moda e Outros Escritos, lançada em 1904.  
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O fenômeno da moda ergue-se sobre a novidade, ritualidade e consumo. Assim, proteger e 

decorar o corpo não apenas estão no cerne das aspirações relacionadas aos usos. 

Os textos de Gilda de Melo e Sousa (1987)
11

 ajudam na elucidação de pontos 

importantes na presente investigação. Sua compreensão sobre os usos no vestir, focalizando 

aspectos de cunho histórico e sociológico, constitui um dos mais importantes tratados sobre o 

assunto no Brasil. À Moda, ela confere o status de arte, a arte do movimento, em que a 

sociabilidade urbana, o desejo de imitação e o de distinção encontram-se inerentes ao uso 

(SOUSA, 1987). 

Sousa (1987) acorda com a noção de distinção, prevista por Bourdieu, quanto às 

instruções de uso, e destaca os impulsos da utilização de determinadas categorias de vestuário 

como um esforço constante em diferenciar-se ou mesmo alcançar o status mais alto da escala 

social. Concebe ainda a elegância como um “elo de identidade e concordância”, presente no 

uso findando-se na comunicação entre o indivíduo e o mundo (Op. Cit., 1987).  

É a moda capaz de provocar nos indivíduos a necessidade do novo, do belo, da 

sedução de ver e de ser visto, “são as regras que permitem à roupa e, de modo mais geral, ao 

revestimento do corpo assumir um significado social codificado no tempo pelo costume, pela 

tradição, ou um significado social estabelecido pelo sistema de moda” (CALANCA, 2008, p. 

16). Nesses termos, ruptura, progresso e inovação, precisamente ligados à modernidade, 

relacionam-se às definições de moda previstas nas leituras realizadas, 

De acordo com Baudrillard (1996), a moda é salvação, isso porque estamos num 

dado momento da pós-modernidade em que o consumo aparece no centro da maioria das 

relações sociais. É no inconsciente e no desejo de ter algo e pertencer a determinado grupo ou 

                                                           
11

Gilda de Melo e Sousa escreveu A moda no século XIX: ensaio de sociologia estética em 1950, apresentado 

originalmente sob a forma de uma tese de doutorado defendida na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo, sob a orientação de Roger Bastide. Somente mais de trinta anos depois, em 1987 o 

trabalho foi editado como livro. 
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esfera social, que o indivíduo acaba por atrair-se, vertiginosamente, pelo prazer da novidade, 

entremeado num universo caracterizado pela “pulsão de moda”
12

.  

Nesses termos, tem-se que, tal como a linguagem, a indumentária tende a 

comunicar, a provar estratégias de sociabilidade, porém, ela não se utiliza de outros 

arquétipos, apresentando-se mesmo como uma manifestação artística da sociedade. É uma 

extensão do ser, uma ponte entre ele e o resto das coisas materiais e imateriais também. De 

súbito, eis que ela submete o que é “certo” aplacando o “antigo” numa fúria avassaladora, de 

modo a transcender os desejos de ruptura e continuidade personificados no atributo estético de 

determinada peça. 

Talvez a frivolidade advenha dessa inconstância, da necessidade de mudança que 

privilegia o que vem pela frente, somente olhando para trás, quando para efeito de 

remodelagem, “a moda faz a bricolagem, de um ano no outro, daquilo que foi, com uma 

liberdade combinatória muito grande” (BAUDRILLARD, 1996, p. 113). Assim, ao passo que 

ela nega o passado, baseia-se nele para seguir em frente. Um dado exemplo disso seria a 

recorrência à chamada moda retrô dos anos 60, 70 e 80 do século XX por grifes nos últimos 

anos. 

Simulação ou palco da manifestação artística do ser? Apreendida enquanto signo, 

a tendência a ser destacada é a de  

converter o sensível em significante, rumo a sistemas cada vez mais organizados, 

fechados (...) com a simulação, os signos apenas secretam o real e o referencial 

como um super-signo, assim como a moda apenas secreta, inventa a nudez como 

super-moderno introduz um afastamento radical com respeito ao signo mágico ou 

ritual, aquele mesmo que se troca na máscara, na tatuagem ou na festa 

(BAUDRILLARD, 1996, p. 123).  

                                                           
12

Baudrillard refere que a moda veicula no inconsciente e no desejo dos indivíduos a impressão de liberdade, 

conservando, em relaçao aos processos sociais mediatizados, econômicos, etc, uma sociabilidade radical, não ao 

nível da troca psicológica dos conteúdos, mas no nível imediato da partilha de signos. 
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Barthes (1979), no livro intitulado Sistemas de Moda, afirma que é essencial que a 

moda seja memorável, marcadamente a negação do que lhe veio anteriormente e sob a 

alegação de conotações e racionalizações que integram, ainda que de forma virtual, todos os 

signos da cultura. Há aí, o que ele chama de “variação diacrônica de moda”, prevista na 

oposição entre o que pode ou não ser considerado moda. 

Embora aqui não esteja em evidência o problema da flutuação dos signos, ou seja, 

o esforço de realizar uma semiologia de moda, compreende-se que eles apreendem muito “o 

imaginário, o puramente intelectivo; não leva a reconhecer práticas, mas imagens ” 

(BARTHES, 1979, p. 9) e, portanto, constituem um importante instrumento no entendimento 

sobre o fenômeno aqui recorrente.  

Gilda de Melo e Sousa, em seu ensaio sociológico, O Espírito das Roupas: a 

moda no século XIX refere para o fato de que é a vestimenta, após a abolição dos privilégios 

de sangue, uma forma de validação do indivíduo em seu meio social, ela “reconcilia o conflito 

entre o impulso individualizador de cada um de nós e o socializador” (SOUSA, 1987, p. 65). 

Sendo ainda capaz de transmitir ideias e sentimentos.  

Se concebida enquanto arte, tem-se que é no corpo que ela encontra sua real 

expressão. É a partir do movimento, do gesto que a vestimenta encontra sua razão de existir, 

complementando o ser que a veste e dando-lhe, muitas das vezes, sentido (SOUSA, 1987). 

Pode-se até entrever que ela põe em jogo a própria personalidade, destacando sentimentos que 

podem vir a dimensionar determinados comportamentos. Isso vale para a escolha de 

determinada vestimenta ou acessório a partir da condição do sentir-se “bem”, ou não, com a 

peça em questão.  

Nesses termos, o vestir é um encontro das esferas pública e privada. A moda seria 

então o resultado de um processo estruturado onde convergem objetos, maneiras de vestir e 
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comportamento por um espaço de tempo definido e consubstanciado pelo senso comum. 

Assim, moda não é apenas uma questão de aparência, mas um conjunto de símbolos culturais 

que tendem a formar um verdadeiro sistema, composto por códigos de representação social 

envolvidos numa dinâmica ideológica. 

Participar da moda é então servir-se de símbolos socialmente concebidos, mas 

sujeitos a autodefinições daquele que veste estas, através das combinações realizadas no uso 

pelos indivíduos. Cada combinação constitui uma forma de expressão, uma comunicação do 

ser com o seu grupo e os demais grupos sociais, em que se exprimem categorizações como 

sexo, idade, classe social e um pouco de personalidade. 

 

1.3 Da sedução das coisas: consumo de moda 

 

A moda é uma das formas de circulação de bens mais evidente nos dias atuais. As 

diversificadas maneiras de vestir estão inseridas no desenvolvimento da humanidade e, 

consequentemente, nas continuidades e/ou e mudanças de costumes. Utilizadas como 

dispositivo social, muitas vezes ao longo da História, bem como nos dias atuais, as roupas 

tendem a evidenciar vários tipos de relação do homem com o mundo exterior, designando 

elementos elucidativos de cunho estético, semiótico, sócio-antropológico e histórico.  

Em sua temporalidade breve, o fenômeno da moda destina ao consumo grandes 

realizações, participando de trocas materiais e simbólicas desde a fabricação, passando pelas 

trocas dos produtos para em seguida cumprir seu destino final, o uso. A cada etapa, somam-se 

ou atribuem-se novas categorias simbólicas. Porém, é no “revestimento do corpo que ela 
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passa a assumir um significado social, codificado no tempo pelo costume, pela tradição, ou 

pela própria imitação inerente aos sistemas de moda” (CALANCA, 2008, p. 13). 

Consumo e moda envolvem diferentes setores da vida coletiva. Consumo de moda 

envolve autonomia financeira, o prazer de ter e ser, de individualizar-se – ainda que seja pela 

imitação. Envolve ainda o prazer de ser visto, de exercer a novidade em si e para o outro. 

Assim, tem-se que a vestimenta predispõe significações inerentes não somente à pessoa, mas 

também ao corpo, na medida em que “o ato de vestir ‘transforma’ o ser e essa transformação 

se refere a múltiplos significados” (Op. Cit, p. 13). 

A paixão pela novidade, alinhada à sedução do que a sociedade apreende 

enquanto belo e elegante tem a ver com as apropriações realizadas pelos agentes sociais dos 

bens de consumo. Em meio às trocas, os bens tendem a assumir novas representações 

entremeadas entre a fabricação, consumo e uso. No caso das roupas, os fluxos e refluxos 

acontecem num ritmo mais acelerado, principalmente levando-se em consideração de que 

“existe moda quando o amor pelo novo se torna um princípio constante, um hábito, uma 

exigência cultural” (Op. Cit., p. 12). 

Para Lipovetsky (1997), a moda é um fenômeno ocidental e, portanto, serve ao 

entendimento da complexidade das chamadas sociedades modernas. Nossa necessidade da 

novidade, movida em parte pela rapidez das coisas no pós Revolução Industrial, destinou ao 

supérfluo e ao fútil um lugar de importância, tornando-os necessários ao cotidiano. Estas 

necessidades não são apenas nossas, foi também de outros em outros tempos, porém, o autor 

não as categoriza enquanto moda, por atribuir ao fenômeno dois elementos sem os quais não 

se deve mencionar o termo: efêmero e versátil.  
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No evento teórico analisado por Baudrillard (1996), na obra A Troca Simbólica e 

a Morte
13

, também prevendo as realidades submetidas aos simulacros, a moda aparece como o 

palco da flutuação dos signos, em que “todos os signos vêm trocar-se nela, assim como todos 

os produtos vêm interagir em termos de equivalência no mercado” (BAUDRILLARD, 1996, 

p. 119). O autor aprofunda e discorre que a difusão maciça de bens de consumo como atos de 

simbolização atingiu o nível que, enquanto antigamente os bens representavam pessoas e 

relações, por exemplo, simbolizando classe e gênero, eles agora vinham a substituí-los. 

Consumada sob o mérito do efêmero, a moda é consumida de diferentes maneiras 

e por todas as esferas sociais. A cada época novas apreensões são realizadas. Talvez por isso, 

a noção da distinção não é encarada aqui como elemento determinante para explicar o 

consumo de moda, tal como aponta Feghali: 

Nesse mundo globalizado, da era do conhecimento, de fronteiras tão tênues e 

flexíveis, a moda nasce e renasce a cada novo pensamento, na velocidade da 

informação, alimentando-se dos acontecimentos, dos comportamentos do aqui e 

agora, propondo-se, democraticamente, a servir a todos (2008, p. 10)
14

.  

Trazendo o argumento da autora para análise que se segue, vê-se que, a rapidez 

com que se desenvolve o mercado de moda, talvez por coincidência, são perceptíveis as 

mudanças de apreensão do assunto através dos tempos. Nesse caso, há uma vertente de 

autores que conjugam a ideia de democratização do consumo, possivelmente há algumas 

décadas tivesse sido inviável considerar, conforme Feghali (2008, p.10) “a moda é uma arte 

que se usa, que leva para a rua; é uma arte de consumo a que todos têm acesso, sendo 

fundamentalmente uma arte humana, feita pelo homem e para ele”.  

O consumo seria um dos sinais mais característicos da sociedade moderna. Nas 

relações sociais, muitas vezes predizemos, ainda que de forma inconsciente que somos parte 

                                                           
13

 Obra publicada inicialmente em 1976.  
14

 A obra percorre uma vasta gama de subtemas relacionadas à moda e que tratam de identidade, design, 

tecnologia, marketing, comunicação, visão empresarial, excelência em atendimento, comportamento do 

consumidor, entre outros. 
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do que consumimos, ou “somos o que usamos”. Cada vez mais somos tomados por 

necessidades de possuir coisas, às quais, por sua vez, necessitam de substituição cada vez 

mais rápida, no caso da indumentária, configura-se assim uma espécie de “moda-força que 

domina o nosso comportamento, acionando estratégias de comunicação para ‘informar’ e 

‘deformar’ o nosso gosto” (Op. cit., p. 14).  

Na era pós-moderna tudo é muito rápido. As informações surgem em tempo real e 

a moda é um dos assuntos que compõe grande parte dos interesses midiáticos. A moda 

influencia e sugere tendências que despontam como verdades absolutas quanto ao vestir-se, 

demonstrando através de campanhas publicitárias, programas de TV e mesmo novelas, a 

inevitável encenação dos jogos de valores e comportamentos a serem seguidos.  

“A sociedade consumista transforma seus indivíduos em “vitrines globalmente 

montadas” (Op. cit., p. 14), estas imbuídas de transpor lógicas econômicas, sociais e culturais 

que estão sob a égide da legitimação midiática, a qual sugere de forma persuasiva e precisa a 

configuração da vaidade pertinente a cada classe social, muitas vezes, inventando-as e 

delineando o que pode e o que não pode ser. 

Nesses termos, tem-se que o próprio consumo é mais do que uma expressão do 

comportamento dos indivíduos em sociedade, ele é o centro das decisões e escolhas mais 

importantes. O vestir é uma das formas de consumir inerentes a todos os estratos da 

sociedade, direta ou indiretamente, e é capaz de alcançar vários níveis da vida dos indivíduos, 

inclusive influindo-lhes o comportamento e a maneira de pensar, pois as “roupas estão 

interligadas aos cotidianos de vivência e convivência humanas” (Op. cit., p. 14). 

É a velocidade do consumo que determina a mudança dos signos presentes na 

indumentária. Nesse caso, voltamos à noção que prevê a rapidez da comunicação e a 

formulação de uma cultura de massa - ou aculturação - tomando o cerne das decisões 
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previstas nos jogos da aparência a serem travados pelos indivíduos. Embora não seja factível 

de julgamento quanto ao caráter positivo ou não de tal demanda, a percepção de tal condição 

se faz definitiva para se estabelecer um posicionamento perante tal foto: eis que todos estamos 

às voltas com tais jogos de poder,  

Pela mídia os indivíduos aprendem a se comportar de modo que se encaixem, de 

acordo com as necessidades e as expectativas de sua sociedade. A mídia de massa 

tornou-se um dos principais caminhos para que as sociedades modernas 

“educassem” seus cidadãos. (...) durante o processo de socialização, apreendem-se 

os valores congruentes com a sociedade, as marcas de comportamento socialmente 

aceitáveis, incluindo a vestimenta, as normas sociais, os costumes e as tradições 

culturais (FEGHALI, 2008, p. 14). 

Há, no entanto, certa “democracia” no universo do consumo de moda, pautada 

numa liberdade de escolha que se submete ao voto obrigatório da coletividade (Baudrillard, 

1996). Contudo, embora haja coercitividade, há certas liberdades de escolha no sentido de que 

não há apenas uma moda a ser seguida, mas várias modas e estas por sua vez, dispostas em 

vários níveis de categorização. 

Dependência ou democracia? Somos ou não livres? Para Baudrillard (1996), na 

era do consumo somos dependentes dos objetos e da própria necessidade de mudança presente 

nas dinâmicas que lhes compõem, sendo difícil aos indivíduos conceber um ritmo de vida sem 

ter por base a mudança rápida e muitas vezes estrutural das coisas. Ser livre talvez seja poder 

adquirir “coisas”, ter autonomia financeira para ter e ser importante. Vestir uma roupa de 

grife, por exemplo, é “ser”, numa sociedade que liberta no ato de consumir.  

Baudrillard (1972), referindo-se ao homem contemporâneo, utiliza a noção de 

sistema que apreende complexas relações entre este e os objetos de seu universo social. O 

autor dimensiona o consumo “como uma prática idealista total, sistemática, que ultrapassa de 

longe a relação com os objetos e a relação interindividual para se estender a todos os registros 

da história, da comunicação e da cultura” (BAUDRILLARD, 1972, p. 209).  
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Eis que surge o luxo como forma de demonstração dos fluxos simbólicos 

atribuídos às relações dos agentes em suas instruções de consumo, mediando comportamentos 

e fazendo parte do cotidiano. Sobre isso, nos diz Lipovetsky,  

Antigamente reservados aos círculos da burguesia rica, os produtos de luxo 

progressivamente “desceram” à rua. No momento em que os grandes grupos apelam 

a managers oriundos da grande distribuição e treinados no espírito do marketing, o 

imperativo é de abrir o luxo ao maior número, de tornar o “inacessível acessível”. 

Em nossos dias, o setor constrói-se sistematicamente como um mercado 

hierarquizado, diferenciado, diversificado, em que o luxo de exceção coexiste com 

um luxo intermediário e acessível. O luxo estilhaçou-se, não há mais um luxo, mas 

luxos, em vários graus, para públicos diversos (2005, p. 15).  

Assim, mais do que ações materiais, o luxo profere uma atitude mental, um 

“fenômeno da cultura”. O exemplo das sociedades das trocas entre os nativos das ilhas 

Trombriand, ilustra um exemplo dessa atitude mental em que o que vale é a honra da 

reciprocidade, de ostentar a dádiva nos momentos mais importantes da vida social
15

, “No 

quadro do kula, é essencial mostrar-se grande senhor, devendo dádivas serem feitas com 

generosidade, de maneira aparentemente desinteressada, sem preocupação de ganho material” 

(Op. cit., p. 23). 

Lipovetsky (2005) prevê ainda na literatura etnológica de Marcel Mauss (1925) a 

respeito das prestações agonísticas, demonstrando o antagonismo existente no potlach dos 

índios do noroeste norte-americano, destacando sua predisposição em destruir para criar 

alianças. O desperdício poderia vir a configurar o que Lipovetsky denomina de luxo 

primitivo, que partem de princípios mentais “que visam a instituir reconhecimento recíproco” 

(Op. cit., p. 27). 

O consumo de moda opera então muito mais que uma lógica voltada para sua 

razão primeira, a de proteger o corpo, perpassando dinâmicas que visam à ostentação, 

comunicando desejos, demonstrando atitudes, 

                                                           
15

 O princípio da reciprocidade prevista na troca cerimonial seria uma forma de subordinar os indivíduos a uma 

lógica social pautada na aliança e na subordinação dos indivíduos a tais obrigações. 
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(...) o aparecer foi inventado por aqueles que julgavam que existir, sobreviver, 

morrer, não era suficiente; que neste intervalo entre aparecer e desaparecer seria 

interessante parar o tempo, se possível, e tentar lhe dar uma forma, um sabor, uma 

substancia que se poderia partilhar com ele. (FEGHALI, 2008, p. 18) 

No caso ocidental, é com o fim da Idade Média e a abolição dos privilégios 

feudais, baseados em laços de sangue, que a indumentária e a própria ostentação irá operar 

uma funcionalidade que é a de mantenedora da posição social do indivíduo em determinada 

classe social. Mais que isso, com a crescente tomada de poder pela burguesia, o acesso aos 

bens de consumo irá significar o próprio acesso aos ciclos mais altos daquele dado universo 

social (CRANE, 2006, p. 24).  

E não há como pensar em vida moderna sem antes vislumbrar o espaço que ela 

dimensiona ao consumo como estando no centro das principais relações sociais. A roupa é 

uma forma de consumir, mas que apresenta peculiaridades, principalmente no que concerne 

ao sistema de moda do qual faz parte. Trata-se muito mais do que adquirir, ter acesso, é 

primeiro, a nível pessoal, adornar-se. Em segundo lugar, diferenciar-se em relação aos 

demais, ou mesmo inserir-se noutra classe, ainda que por meio da aparência. 

Há ainda que se considerar que o consumo interage com restrições de natureza 

históricas e sociais, sendo caracterizado de maneira tênue pelo resultado da sinergia entre 

oferta e procura numa sociedade que demonstra cada vez mais sinais de flexibilidade, de 

modo a configurar nos últimos anos não mais a velha ordem hierarquizada de décadas 

anteriores, mais um crescente acesso aos bens de consumo por parte da maioria.  

No entanto, o acesso a algo por alguém implica na garantia de que existe sim uma 

moda a ser seguida e a ser tornada “acessível” aos demais, e esta seria a da minoria e não da 

maioria. Uma minoria vinculada às camadas mais altas da sociedade e que são detentoras de 

poder de persuasão capazes de influenciar os demais segmentos (LIPOVETSKY, 2005). Uma 

vez na passarela, a moda, ao contrário do que a maioria pensa, de uma forma ou de outra, 
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chega às lojas de departamento e ao próprio comercio popular, difundidos a partir da mídia e 

da própria dinâmica entre classes.  

Não há então como se falar em consumo sem falar em globalização, na pós-

modernidade, ambos estão interligados. Globalização no sentido de produção de bens 

simbólicos que vai muito além da própria produção e difusão material, guiada pela rapidez 

dos meios de comunicação que ensinam modos de pensar, agir, ser, de modo a formar uma 

“doutrina viscosa que envolve a todos” (SOARES, 1996, p. 55). 

Nesses termos, e corroborando com tais menções sobre o assunto, em meio aos 

processos interacionais atribuídos à ideia de “aldeia global”, verifica-se um processo chamado 

por Ortiz de desterritorialização,  

o movimento de desterritorialização não se consubstancia apenas na realização de 

produtos compostos, ele está na base da formação de uma cultura internacional-

popular cujo fulcro é o mercado consumidor. Projetando-se para além das fronteiras 

nacionais, este tipo de cultura caracteriza uma sociedade global (1994, p. 45).  

Dessa forma, o efeito das construções imagéticas orquestradas pelo marketing e a 

mídia em geral entoa no consumidor de forma persuasiva, direta ou indiretamente, pois se 

utiliza de recursos que têm na sedução, ou seja, e isso inclui a satisfação pessoal - narcisista - 

e social do fim ao começo. Decisões perante a indumentária a ser utilizada, modas e modos de 

vestir passam a ser racionalizados também como uma forma de aprimorar-se e adaptar-se a 

um determinado ambiente, o laboral, por exemplo, de modo que o próprio multiculturalismo 

passa a ser padronizado. 

Poderia, nesses termos, a diferença - que caracteriza o multiculturalismo – vir a 

estar ameaçada? E, com ela, a própria identidade? Segundo Silva (2004, p. 81), ambas 

dependem uma da outra para existir e estão “em estreita conexão com relações de poder”. 

Sendo assim, a fetichização do uso cumpriria um papel dimensionado pela interação entre o 

simbólico e o social, em que da identidade, faz parte da própria estetização da vida. 
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O ato de vestir-se é, assim, uma prática social que surge em meio a um sistema 

social estruturado no qual o indivíduo tende a se utilizar de uma liberdade definida entre tais 

preceitos, bem como aqueles instituídos no interstício das novas modas e estilos que se lhe 

apresentam. Isso por que, as roupas de moda possuem uma vida social, e esta sujeita-se à 

mercantilização e suas imposições, bem como também, as lógicas previstas nos 

comportamentos dos consumidores. 

A industrialização da roupa há de contemplar um momento na História do 

consumo em que o desejo de todos frente á uma moda particular poderá ser satisfeito, dando 

uma breve conotação de que esta é acessível a todos. Hoje, pode-se dizer que a moda constitui 

uma realidade plausível de acesso a várias camadas da sociedade, sendo através de crédito, ou 

mesmo de um intenso comércio popular capaz de “piratear” os modos de vestir vinculados às 

grifes. 

Encara-se então o consumo de moda.  Sobre tais mecanismos simbólicos, Bordieu 

(1996) sustenta que constituem um aparato ligado às classes sociais que detém maior poder 

aquisitivo e os utiliza enquanto estratégia de dominação, ou seja, tais sistemas são utilizados 

para impor a definição de mundo de uma classe sobre as outras.  

Essa predisposição, embora não aplicável a todos os mecanismos que remetem à 

moda, explica e identifica os movimentos de difusão de moda desde as principais tendências 

apresentadas em desfiles e grandes eventos de moda no Brasil e no exterior, até o comércio 

popular das lojas de departamento e demais lojas de comércio popular. As últimas são 

consideravelmente influenciadas pelas primeiras, administrando qualidades e estéticas que 

divergem das primeiras, mas explicitando elementos “chaves” apregoados a elas.  

Desde os tempos pré-históricos o homem se utiliza de adornos para comunicar a 

sua personalidade. Na atualidade, tal condição, obedecendo aos fluxos e refluxos do efêmero 
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mundo da moda entoam numa intensidade e ritmo que encontram no consumo, muitas vezes, 

sua razão própria de existência, como supõe Baudrillard,  

ser isso “o produto mais procurado hoje”, não é mais alguma matéria-prima ou 

máquina, mas uma personalidade”. Trata-se com efeito de uma verdadeira coerção 

de realização pessoal que persegue o consumidor atual no contexto de mobilidade 

obrigatória instituída pelo esquema modelo/série (2000, p. 160).  

Nesses termos, tem-se ainda que os bens e as roupas em si transmitem e evocam 

representações daqueles que as utilizam, estes, por sua vez, os fazem em meio a 

reivindicações de ordem interna e externa, de modo a realizar, por meio de leis suntuárias 

inerentes aos objetos, continuamente, apropriações das virtudes inalienáveis dos objetos. 

Por ser o consumo uma prática individual de caráter social, admite-se que este 

pode servir para efeito de ajustamento dos indivíduos na referida sociedade. No entanto, há 

que se dimensionar que a dicotomia entre distinção ou integração, relacionados ao consumo 

de moda, tal como apontaram Miller (2007) e Simmel (2008), podem ser superados 

justamente no momento do uso, ou seja, em meio à adequação de estilos realizada pelos 

indivíduos e que também faz parte da construção de suas identidades.  
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2 O IMATERIAL E A PATRIMONIALIDADE DA 

RENDA IRLANDESA DE DIVINA PASTORA-SE 

 

2.1 Sobre a Noção de Patrimônio Cultural 

 

A ampliação da afeição para com os patrimônios culturais nos últimos anos 

delineia um momento que tende a atender demandas instituídas por organismos 

internacionais, nacionais e pela comunidade acadêmica em relação às comunidades e suas 

identidades culturais. 

Políticas de salvaguarda, intervenções de instituições públicas e privadas, 

mercantilização, valorização/deterioração das culturas tradicionais, materialidade, 

imaterialidade, o popular e o exótico, o novo e o antigo, complexidades que se estabelecem 

em meio às continuidades e descontinuidades percorridas pelos bens categorizados enquanto 

patrimônios culturais. 

Nos últimos anos, políticas relacionadas aos patrimônios culturais, principalmente 

os de natureza imaterial, tem se intensificado. Estas visam a atender as pluralidades culturais 

daqueles que compartilham modos de ser, de fazer e de identificar-se (GONÇALVES, 2004). 

Nesse sentido, a ciência antropológica vem subsidiar novos desafios epistemológicos, 

lançando mão de reflexões teóricas capazes de contemplar como elas se relacionam e são 

articuladas por seus partícipes. 

Choay (2000), ao referir sobre a atuação dos Estados com os patrimônios 

culturais, afirma sobre esta ser uma herança pós-revolução francesa, galgada em predileções 

de cunho nacionalista que fundamentariam a ideia de unicidade do povo enquanto nação. 
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Naqueles tempos bens patrimoniais outrora vinculados às elites do velho regime monárquico, 

foram tomados pelo resguardo do novo estado burguês:  

Eles transformaram o status das antiguidades nacionais, integradas aos bens 

patrimoniais sob o efeito da nacionalização, estas se metamorfosearam em valores 

de troca, em bens materiais que, sob pena de prejuízo financeiro, será preciso 

preservar e manter (CHOAY, 2000, p. 98).  

Sant’Ana (2003) destaca que os bens imóveis do clero e da antiga nobreza feudal 

teriam sido tomados aos cuidados do estado, ao qual eram inerentes as preocupações diante da 

atitude de “vândalos” resignados pela euforia em destruir tudo o que rememorava à memória 

da antiga ordem feudal. A autora ressalta o nascimento da noção de patrimônio nacional, 

ancorada “no embate de forças, apelando a um sentimento nacional e atendendo a uma 

convivência econômica”. (SANT’ANA, 2003, p. 47)  

Assim, na França estariam os princípios que norteariam as noções dos bens 

culturais assumidas em toda a Europa. Os chamados “monumentos históricos” passariam a ser 

cultuados, segundo predisposições iluministas, enquanto arte no século XIX e ocidentalizados 

ao longo do século XX. Profundas mudanças socioculturais passariam a ser preponderantes, 

no século XX, no tratamento dado a esses bens. Inventou-se então o patrimônio urbano, dada 

a condição do modo de vida citadino que passava a ser latente, e ao antigo era preciso dar 

lugar ao novo (HARVEY, 2005). 

É no contexto do pós-guerra que perceptíveis mudanças vão acontecer. Muitas 

delas asseguradas através de intervenções da “Organização das Nações Unidas para 

Desenvolvimento da Educação, Ciência e Cultura” – UNESCO, criada em 1946, em razão das 

novas ordens mundiais que necessitavam de intervenções capazes de pormenorizar as lacunas 

insurgentes naquele dado momento da História, bem como que significasse o primeiro passo 

para efetivas mudanças no seio das novas gerações.  
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Em tal contexto, Choay (2000), nos diz sobre os valores que deveriam nutrir as 

interferências do Estado com os patrimônios culturais. A autora menciona que,  

a mundialização dos valores e das referências ocidentais contribuiu para expansão 

ecumênica das práticas patrimoniais. Essa expansão pode ser simbolizada pela 

convenção relativa à proteção do patrimônio mundial cultural e natural, adotada em 

1972 pela Assembléia Geral da Unesco (CHOAY, 2000, p. 207).  

A autora ressalta que texto da convenção estava ancorado fortemente na ideia de 

monumento histórico, ou seja, relacionava-se de sobremaneira aos bens imóveis.  

Vale salientar que os esforços concernentes a esse período se deram, 

concomitantemente, a consideráveis avanços nas ciências humanas e à formulação de novos 

modelos epistemológicos. Tendo alcançado a América Latina, estas discussões foram se 

intensificando consideravelmente a partir da década de 80 do século passado (ROTMAN & 

CASTELLS, 2007). Os estudos produzidos teriam corroborado com amplas discussões 

vinculadas a organismos internacionais e veiculadas através de Recomendações e Convênios 

que viriam a estabelecer, junto aos estados, novas diretivas e orientações sobre como deveria 

se dar o estabelecimento das políticas patrimoniais. 

No que concerne aos patrimônios intangíveis, concomitantemente às redefinições 

sobre “cultura”, alguns avanços significativos foram alcançados no ano de 1989, na 

Convenção de Paris com a “Recomendação da UNESCO sobre a salvaguarda da cultura 

tradicional e popular”. Reconheceu-se que esta seria parte fundamental do patrimônio 

universal e, portanto, sua preservação e salvaguarda deveriam vir a constituir um interesse 

central das estruturas governamentais (FONSECA, 2001).  

Em seu texto, a Recomendação define a cultura tradicional e popular como: 

o conjunto de criações que emanam de uma comunidade cultural fundadas na 

tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos e que reconhecidamente 

respondem à expectativas da comunidade enquanto expressão de sua identidade 

cultural e social; as normas e os valores se transmitem oralmente, por imitação ou de 

outras maneiras. Suas formas compreendem, entre outras, a língua, a literatura, a 
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música, a dança, os jogos, a mitologia, os rituais, os costumes, o artesanato, a 

arquitetura e outras artes (UNESCO, 1989)
16

.  

A revisão do conceito de cultura, então evidenciada no âmbito das ciências 

humanas, teria influenciado na configuração das novas diretrizes ressaltadas na 

“Recomendação”. O referido documento teria ainda ampliado as possibilidades de proteção 

aos bens culturais de natureza intangível, ao apontar formas jurídicas para tal fomento 

(TAMASO, 2006). Entre as consequências advindas do documento Rotman e Castells 

apontam que: 

Desloca-se dos bens estimados em suas particularidades para a “cultura”. Desta 

forma, compreende-se uma ampla variedade de manifestações, somam-se as 

produções de populações rurais (que têm sido usualmente identificadas como 

culturas “populares e tradicionais”) àquelas criadas em zonas urbanas por distintos 

grupos sociais. Portanto, há uma ampliação do entendimento de “diversidade 

cultural”, que neste momento passa a ser considerada um bem merecedor de 

proteção (2007, p.70).  

No ano de 2003, em vez de “cultura tradicional popular”, o termo utilizado passou 

a ser “patrimônio imaterial”, sendo que a natureza das “observações mencionadas [na 

Convenção] contribuíram para modificar (mas em princípio tiveram, sobretudo um valor 

declarativo) a concepção de patrimônio como acervo – noção que desvinculava os objetos dos 

sujeitos, das classes e dos grupos sociais” (ROTMAN & CASTELLS, 2007, p.70). 

Em seu artigo 2°, a “Convenção para a Salvaguarda dos Patrimônios Culturais 

Imateriais” (2003) entende por patrimônio cultural imaterial, 

 

as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as 

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 

integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 

transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e 

grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 
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 Disponível em http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=261 
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história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim 

para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana
17

. 

Assim, em meio às continuidades e descontinuidades estabelecidas através dos 

ditames previstos em matéria de identificação e salvaguarda dos bens culturais, o que se 

percebe é uma profunda busca em revelar e proteger o passado, este capaz de unir gerações, 

por imprimir sentido a um presente carregado de sentidos compartilhados entre as 

coletividades, dando-lhes a capacidade de compartilhar sistematicamente símbolos e 

representações (CANCLINI, 1994). 

Da ordem dos benefícios relacionados aos intentos do patrimônio cultural, 

juntamente com as políticas de preservação e resgate, são válidas reflexões sobre as 

consequências que podem advir dessas ações, como a legitimação das pluralidades culturais 

inerentes a alguns grupos sociais – em detrimento de minorias – mas que também podem 

ajudar a ratificar suas consciências quanto à importância do papel exercido por seus membros 

nos níveis individuais e coletivos
18

. 

 

2.1.1 Das Lutas Simbólicas 

 

Pode-se afirmar que a ampliação do conceito de patrimônio cultural, agora não tão 

somente vinculada a edificações e monumentos, aconteceu tanto por meio de investidas 

realizadas tanto no âmbito acadêmico, quanto junto a organismos internacionais e à 

publicações de cartas concebidas através da realização de Convenções. Pode-se dizer ainda, 

que cumpriu a necessidade de atender as demandas propiciadas pelo turismo patrimonial 
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 Disponível em http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=261 
18

 Não se quer afirmar que são as políticas as responsáveis por despertar nos grupos sociais as consciências sobre 

seus papéis enquanto mantenedores de “culturas”, mas sim destacar que estas podem, em alguns momentos, 

fortalecer tais vínculos através de subsídios legais. 
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intensificado na década de 70 do século XX, pautado em experimentações e consumo das 

“culturas populares tradicionais” (COSTA, 2009, p. 57).  

Tamaso (2009) aponta a Carta de Quito, promulgada em 1969, como um dos 

mecanismos fundantes para a incorporação de valores econômicos aos bens culturais, tendo 

por justificativa sua preservação. Daí pode-se interver processos de mercantilização pelas 

quais passaram as culturas tradicionais, estas, ao passo que eram alvo de intervenções 

políticas, tinham por vezes suas práticas direcionadas ao atendimento do mercado cultural, 

ocasionando-lhe deterioração por ter seus aspectos valorativos submetidos às trocas materiais 

(CANCLINI, 1994). 

É fato que as políticas públicas relacionadas à preservação e salvaguarda dos bens 

culturais foram empreendidas ao longo dos anos por setores da sociedade que não 

necessariamente estavam preocupados em suprir as demandas dos demais grupos sociais. Daí 

insurgiram lutas simbólicas e materiais entre etnias e classes que buscavam ter acesso sobre as 

decisões em torno do que e como preservar,  

quando nos referimos à preservação do patrimônio cultural (natural, edificado ou 

imaterial) remetemo-nos a um processo histórico seletivo de atribuição de valores às 

formas e as práticas culturais que engendram intervenções, decisões e escolhas 

balizadas por um projeto politico que a estrutura social de cada tempo constrói 

(LUCHIARI, 2005, p. 96) 

De Certeau (1996), ao discorrer sobre os riscos da especulação econômica acerca 

dos patrimônios culturais imóveis, indica que estes podem vir a suprimir direitos dos sujeitos 

ligados a eles. Seu exemplo diz respeito às mudanças na paisagem urbana através da 

desapropriação de prédios, considerados de interesse para a nação pelo seu valor 

arquitetônico, e de sua consequente transformação em espaços de acometimentos da iniciativa 

pública e até mesmo privada, para servir ao turismo cultural. Na maioria das vezes, estas 

ações ocorrem de forma não democrática, instituindo-se a partir de uma verdadeira 

sublevação de minorias às demandas da mercantilização dos espaços.  
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Como consequência verifica-se que grupos são marginalizados e passam a 

enxergar na patrimonialidade dos bens uma afronta a seus direitos de propriedade, passando a 

executar ações de falta de cuidado ou mesmo vandalismo em retaliação aos novos papéis 

assumidos por estes em sua paisagem urbana (DE CERTEAU, 1996). Dessa forma,  

(...) estamos lidando, ao examinarmos as políticas públicas de patrimônio, com 

complexas questões que envolvem emoções, afetos, interesses os mais variados, 

preferências, gostos e projetos heterogêneos e contraditórios. (...) A posição do 

cientista social, particularmente do antropólogo, diante desse quadro complexo e 

conflituoso, não implica necessariamente neutralidade acadêmica. No entanto, é 

crucial a nossa tarefa de procurar perceber e compreender os diferentes pontos de 

vista em jogo (VELHO, 2006, p. 12). 

Desse modo, um dos maiores desafios a serem solucionados no âmbito das ações 

a serem definidas junto a organismos nacionais e internacionais, se dá em relação à 

heterogeneidade, inerente às culturas, e de como atender aos interesses das coletividades. Na 

maioria das vezes, tais ações acabam constituindo o reflexo daquilo que está inserido nas 

premissas das elites culturais.  

Nesses termos, a atitude de defender ou não determinados “passados” constitui 

uma ação política praticada por alguns grupos sociais, em detrimento dos anseios de outros, o 

que engendra a subordinação destes últimos às demandas simbólicas dos primeiros 

(ARANTES, 1984). Ocorre que, na predileção pelo tombamento de determinado bem cultural, 

outros também importantes para a memória e a constituição da vida social local acabam sendo 

desconsiderados, de forma a legitimar as classes detentoras do poder de escolha.  

A consideração e a valorização de patrimônios das classes subalternas por parte dos 

poderes públicos se apresentam, com frequência, fortemente associadas a 

circunstâncias sociais e políticas específicas, muitas vezes ligadas à ação de 

diferentes agentes que contribuem para o seu reconhecimento (ROTMAN & 

CASTELLS, 2007, p.69). 

Tamaso (2009) considera que em relação aos bens de natureza intangível, é 

possível considerar que há maior autonomia dos sujeitos sociais que lhes mantêm. Isso, graças 

à agencialidade executada por estes. No entanto, embates simbólicos ainda são travados dada 
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a natureza material daquilo que está vinculado a saberes e conhecimentos tradicionais, como é 

o caso do artesanato, objeto do presente estudo, que pode ser acometido, através de sua 

crescente inserção nos mercados de turismo, de novos sentidos, causando-lhe risco de 

deterioração (CANCLINI, 1994). 

Cabe lembrar que, a interação com os mercados e o turismo patrimonial é, 

portanto, uma das facetas assumidas pelos bens culturais, principalmente daqueles 

relacionados aos modos de fazer tradicionais. Estes podem vir a ser categorizados e 

ressignificados simbolicamente, tanto para atender aos intentos economicistas, quanto 

simbólicos, já que os valores fundantes admitidos em tais interações estão sujeitos às políticas 

de identidade e às demandas de mercado vivenciadas por seus agentes (ARANTES, 2001).  

Nesse contexto, como anteriormente explicitado, nas décadas de 1970 e 1980 do 

século XX, se dará uma verdadeira expansão dos fluxos simbólicos de bens culturais 

produzidos no âmbito de pequenas comunidades locais e/ou relacionadas às culturas 

apreendidas como populares. Estes grupos irão transpor lutas em prol de ter suas identidades 

legitimadas à luz dos apelos vinculados às noções de diversidade cultural, requerendo a 

promoção e execução de políticas públicas (MATTELART, 2005). 

Mattelart (2005) refere ainda para a constância da utilização do termo diversidade 

cultural por instituições e movimentos sociais como argumento para viabilização do que ele 

chama de indústria da cultura. Instituições e órgãos relacionados ao aparato estatal foram 

criados e mobilizados no intuito de promover as diversidades e as identidades locais de 

grupos específicos. 

Em algumas instâncias, pode-se afirmar que a constante recorrência ao termo 

diversidade cultural tornou possível a contemplação dos esforços de culturas populares e 

tradicionais, principalmente em face da administração de discussões geridas no âmbito de 
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Conferências e Convenções Internacionais em que reconhecia-se a importância fundamental 

da cultura para o pleno desenvolvimento das sociedades
19

.  

 

2.1.2 O Brasil e os Patrimônios Culturais Imateriais 

 

No Brasil, as preocupações sobre o que mais tarde seriam considerados 

patrimônios culturais imateriais surgem no contexto do movimento modernista, baseadas nas 

assertivas referidas por Mário de Andrade. Ele entendia que tudo o que havia sido inventado 

pela coletividade deveria ser preservado em forma de registro (LARAIA, 2004). Essas 

premissas teriam sido conjugadas na criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – SPHAN, em 1937, órgão federal que teria por finalidade o cuidado aos bens 

culturais tangíveis e intangíveis estimados como de importância nacional. 

No entanto, segundo FONSECA (2001), é marcadamente a partir de meados do 

século passado que se dará o aprofundamento e a ampliação das discussões sobre os 

patrimônios culturais, tanto a partir dos avanços teóricos vinculados à literatura sociológica, 

quanto pelos mecanismos institucionais. A própria ratificação dos pressupostos que 

culminaram na criação da UNESCO, assinada em Londres, em 1946, pelo governo brasileiro, 

significava a confirmação do que havia sido empreendido no âmbito do Decreto nº 22.024, de 

5 de Novembro de 1946, acerca das ações de defesa das diversidades culturais dos povos 
20

.  

Todos os governos que aderiram aos preceitos da Convenção ficaram imbuídos de 

fomentar práticas que contemplassem os objetivos da Instituição, o que se deu com o apoio de 

pesquisadores e delegados que realizaram esforços em prol da Educação, Ciência e Cultura: 

                                                           
19

 Refere-se aqui a Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, promulgada na 25 

Conferência Geral da Unesco (1989). 
20

 Informações disponíveis no site do IPHAN (www.iphan.gov.br). 
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“Com esse espírito, o Brasil instituiu, pelo decreto-lei de 13 de junho de 1946, o Instituto 

Brasileiro de Educação Ciência e Cultura (IBECC), ligado ao Ministério das Relações 

Exteriores” (CAVALCANTI, 2001, p. 6). 

Cavalcanti (2001) afirma que a Comissão Nacional de Folclore teria ocupado um 

ponto estratégico no seio do IBECC, 

foi capaz de atuar e estabelecer pontes em vários Estados do país, bem como com 

outros países que já se prenunciavam uma tradição folclorística.  Instaurada por 

Renato Almeida (1895-1981), a Comissão funcionou como uma resposta aos apelos 

da Semana de Arte Moderna, tendo por objetivos da Comissão, destinada a promover 

e incentivar os estudos e pesquisas folclóricas e a representar, como entidade 

nacional, as instituições folclóricas e os folcloristas brasileiros nas suas relações com 

personalidades e grupos estrangeiros interessados
21

.  

A conformidade desses esforços junto às prerrogativas da UNESCO quanto aos 

patrimônios culturais, bem como ao aprofundamento das literaturas antropológicas brasileira, 

levaria a um crescente amadurecimento da ideia de patrimonialidade quanto aos bens 

intangíveis. Fonseca (2003) alude para a Constituição Federal de 1988 - artigos 215 e 216 - 

em sua inferência à definição sobre os patrimônios culturais, a contemplação dos requisitos 

sobre os bens de natureza intangível, assim como a proteção das manifestações populares das 

etnias que ajudaram a formular a identidade nacional. 

Em sua reflexão, Fonseca (2003) afirma ainda que a Constituição Federal teria 

estabelecido os pressupostos necessários para os avanços esperados por décadas quanto à 

ampliação das noções sobre os patrimônios culturais no Brasil, concernentes às tradições e 

saberes populares. Praticava-se institucionalmente a noção de cultura em sua pluralidade, 

conjugada a partir da mistura de povos que deram origem ao povo brasileiro e, por 

conseguinte, fomentara a identidade nacional (LOWENTHAL, 1998 apud TAMASO, 2009). 

                                                           
21

 Citação retirada da Comissão Nacional do Folclore. Disponível em: 

<http://www.comissaonacionaldefolclore.org.br/historico.html> 
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Cavalcanti (2008) afirma que as predileções relativas à Constituição Federal 

foram o resultado de esforços intensificados na década de 80 do século XX, promovidos pelo 

Centro Nacional de Referências Culturais (CNRC), o qual teria produzido “a ampliação da 

visão da proteção do Estado em relação ao patrimônio não-consagrado, vinculado à cultura 

popular e aos cultos afro-brasileiros” (CAVALCANTI, 2008, p.7).  

Ao longo da década de 1990, “Recomendações” e demais iniciativas da UNESCO 

irão repercutir no país de forma eficaz, notoriamente a Convenção para Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial (2003), a qual teria influenciado a promulgação do decreto 

3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o registro dos bens culturais imateriais e cria o 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (LIMA FILHO, 2006). 

Junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sobre o que vem a 

ser considerado Patrimônio Cultural Imaterial, chegou-se a seguinte interpretação: 

aqueles vinculados aos saberes, conhecimentos e modos de fazer presente no 

cotidiano das comunidades; formas de expressão: manifestações literárias, musicais, 

plásticas, cênicas e lúdicas; celebrações: rituais e festas que marcam a vivência 

coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida 

social; lugares: mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se 

concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas (IPHAN, 2000)
22

.  

Há que se considerar nesta definição que prerrogativas previstas nas literaturas 

antropológicas são contempladas. Ficam explicitadas asserções relacionadas às diversidades 

culturais e regionais do país e dos respectivos grupos sociais, servindo-lhe como instrumento 

de reconhecimento e legitimação (LONDRES, 2003).  

O IPHAN compromete-se ainda em leva em consideração as conjunturas 

estabelecidas no âmbito da contemporaneidade, tendo por base a noção que culturas não são 

estáticas e, portanto, são também influenciadas e transformadas através das interações sociais, 
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 IPHAN. Decreto 3551/2000. Disponível em: <http://www.iphan.gov.br> 
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mas que não renunciam aos vínculos simbólicos com seu passado, devendo ser, nesse sentido, 

alvo de diretivas que tencionam à sua preservação. 

A regulamentação elevou os Patrimônios Culturais Imateriais a novas formas de 

tratamento. Das políticas públicas advindas sob esta perspectiva tem-se o Inventário Nacional 

de Referências Culturais (INRC), o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI) e os 

Planos de Salvaguarda (CAVALCANTI, 2008). Passou-se ainda a discorrer sobre os 

mecanismos de impacto que poderiam afetar tais bens, buscando resoluções para os mesmos 

(LIMA FILHO, 2006). 

Assim, de forma mais específica, dos procedimentos de regulamentação dos 

Patrimônios Culturais Imateriais, tem-se, ao primeiro momento, baseadas nas premissas do 

Inventário Nacional de Referências Culturais, a Identificação, o mapeamento e o inventário de 

bens culturais; logo após, o Registro, de modo a reconhecer bens culturais como de 

importância nacional; e a implementação de planos de Salvaguarda, os quais estão voltadas 

ações de proteção e fomento das atividades relacionadas. 

Vinculado ao Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, um dos mecanismos de 

registro dos bens culturais se dará por meio da inscrição desses bens no Livro de Registro dos 

Saberes; Livro das Celebrações; Livro das Formas de Expressão; Livro dos Lugares. Ao Livro 

de Registro dos Saberes, vinculam-se os modos de fazer arraigados nas vivências das 

comunidades, resguardando o testemunho de continuidades históricas desempenhadas por tais 

grupos, e, portanto, relevantes para as identidades nacionais. 
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2.2  Patrimonialidade da Renda Irlandesa de Divina Pastora-SE 

 

O município, que homenageia no nome a imagem da Virgem Pastora trazida pelos 

missionários capuchinhos em missão nos territórios de Bahia e Sergipe no século XVIII, teria 

surgido numa zona ocupada por currais, na chamada região sergipana do Cotinguiba, tendo 

mais tarde servido ao cultivo de cana-de-açúcar (DANTAS, 2005). Seu antigo nome, a 

povoação de “Ladeira” teria sido modificado já no século XVIII para Divina Pastora, quando 

a povoação passou a ser Vila, anexada ao município de Maruim. No ano de 1938, o território 

foi categorizado enquanto cidade (IBGE, 2002)
23

 (Figura 01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 IBGE (10 out. 2002). Área territorial oficial. Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02), 

disponível em http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm, acesso em março 

de 2012. 
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  Figura 1: Localização de Divina Pastora em Sergipe. 
 

 
 Fonte: SEPLAN, 2011 

 

 

Atualmente a cidade possui aproximadamente 4.326 habitantes, conforme IBGE 

(2010), dispersos ao longo do distrito sede e de mais dois povoados (Figura 02). Quanto a 

seus aspectos geográficos, a região é localiza-se entre as bacias hidrográficas do Rio Sergipe e 

do Rio Japaratuba, apresentando boa distribuição de água e solos excelentes para o plantio de 

gêneros agrícolas, a exemplo da mandioca e da cana-de-açúcar. Além da agricultura, a cidade 

recebe hoje royalties da empresa petrolífera nacional, em virtude da descoberta, nos últimos 

anos, de mais de 200 poços de petróleo (LIMA, 1997).     
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Figura 2: Sede municipal de Divina Pastora (SE) 

 

 

Fonte: Elza Andrade/março de 2012 

 

O município destaca-se ainda pela tradicional peregrinação ao santuário de Divina 

Pastora, ocorrida todos os anos no mês de outubro e pela confecção da renda irlandesa, objeto 

de estudo desta dissertação. Considerada uma das mais importantes manifestações do 

artesanato de Sergipe, a renda irlandesa embora também produzida em outras cidades do 

interior do Estado, tem no município de Divina Pastora suas origens, bem como maior 

incidência de produção e distribuição, constituindo-se um importante elemento da cultura 

regional, assim como fonte complementar de sustento para a população local (Figura 03). 
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Figura 3: Renda Irlandesa de Divina Pastora – SE 

 

 
Fonte: Fotografia disponibilizada pela Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina 

Pastora – ASDEREN 

 

Sobre as origens de tal prática, Cedran (1979, p. 14), evidencia que “(...) os mais 

eruditos buscam reatar laços com as antigas tradições dos ofícios europeus, vinculando-a as 

rendas de Milão”. Nesse sentido, a prática de confeccionar artesanatos teria sido difundida 

entre as freiras na Europa e introduzida no Brasil como um dos elementos da educação 

feminina, “durante o século 19, quando a influência francesa marcou mais fortemente a 

sociedade brasileira, dos livros importados constavam obras destinadas a ensinar às mulheres 

uma grande variedade de trabalhos manuais” (DANTAS, 2001, p. 14). 

Das enciclopédias francesas teriam vindo as informações de como fazer o ponto 

de irlanda que teria o lacê, amplamente produzido pela indústria inglesa, como matéria-prima 

principal. Nesses termos, evidencia-se que, inicialmente, o tecimento da renda esteve 
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vinculado às elites, em que a sinhazinha teria no bordado uma atividade necessária à sua 

formação de futura esposa “prendada”.  

No que concerne à transmissão do ofício no município de Divina Pastora, sabe-se 

que mulheres pertencentes a famílias de alto poder aquisitivo teriam repassado seu saber a 

mulheres pobres que frequentavam suas casas e estas teriam disseminado a prática entre seus 

pares.  

Depoimentos de rendeiras mais velhas, de uma geração cuja infância foi marcada 

pela vinculação de suas famílias aos antigos engenhos que, ao entrarem em fogo 

morto, forçavam a migração para a pequena vila, mostram o trânsito dessas 

mulheres entre a roça e a renda, entre a perspectiva de trabalhar na enxada ou lidar 

com agulhas e linhas. Para essa geração de rendeiras, é muito forte o papel das 

primeiras mestras -três irmãs - que teriam iniciado o ensino dessa arte na localidade 

depois de tê-la aprendido com senhoras da aristocracia açucareira sergipana 

(DANTAS, 2005, p. 228). 

A descrição citada aponta para processos de transmissão dos modos de fazer 

marcados pela interação entre classes sociais e notadamente agrilhoados aos desejos de uso da 

aristocracia do período. As fruições na ordem do consumo serão transpostas para as classes 

mais baixas, às quais iriam perceber potenciais fontes de ganho quanto à sua produção.  

Logo, a confecção da renda passou a ser vista como oportunidade. Meninas 

aprendiam desde muito cedo o ofício e encaravam essa ação como alternativa ao trabalho no 

campo. Os ganhos advindos da produção proporcionaram a muitas mulheres o custeio de seus 

estudos, tornando-se professoras e funcionárias públicas sem, contudo, abandonarem a 

prática, da qual, segundo ela, acabaram por encantar-se, fazendo do seu trabalho um ofício 

prazeroso (DANTAS, 2005).  

Girão (1966), ao discutir sobre a difusão e desenvolvimento das rendas no país, 

aponta o Nordeste como a região em que há uma produção mais expressiva. Bordados e 

rendas de matriz européia teriam sido trazidos pelas mulheres portuguesas e se propagado ao 

longo do tempo do litoral ao sertão, aculturando-se. Embora a autora focalize em seu trabalho 
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a origem e difusão das rendas de bilro
24

 no país, sua fala corrobora com a predisposição de 

que as rendas em si teriam sido um dos elementos mais marcantes dos artesanatos europeus 

trazidos para a América portuguesa, sendo desenvolvidas majoritariamente pelo público 

feminino. 

A referida autora discute sobre os processos de “aculturação” dimensionados em 

meio à sua difusão do “litoral ao sertão”. Assim, se no início a prática esteve vinculada às 

mulheres que habitavam a casa grande dos engenhos de açúcar, lhes servindo inclusive como 

entretenimento, num segundo momento, em meio às transformações econômicas vivenciadas 

pelo país no final do século XIX
25

, a prática do artesanato passará a ser apreendida por 

mulheres vinculadas às classes baixas, que enxergavam também neste ofício a possibilidade 

de trabalho. 

Faz-se necessário considerar que o centro das discussões aqui pretendidas não se 

fazem no sentido de investigar de forma mais aprofundada as origens das rendas em si, mas 

sim de aludir sobre como se dá os processos de passagem do conhecimento vivenciados pelas 

artesãs e seu consumo pelo agentes sociais, tendo em vista a ordem das especificidades que 

lhes são inerentes. 

Resultado das dinâmicas sociais, a renda irlandesa ao longo do século XX 

desenvolveu-se agregando especificidades que lhe diferencia das demais rendas produzidas 

em outros estados nordestinos. Uma dessas especificidades se dá pelo uso do lacê
26

, bem 

como pela confecção de riscos e pontos criados pelas artesãs a partir de seu universo 

simbólico local, ensinados de geração a geração. 

                                                           
24

Trata-se de uma renda executada através de pauzinhos de madeira, alfinetes e almofada dura (o rebolo), 

alocada sobre um suporte de madeira. 
25

 Refere-se aqui às consequência dos processos de Abolição da Escravatura e Proclamação da República, 

ocorridos ao término do século XIX. 
26

 A técnica utilizada para o feitio da Renda Irlandesa é a mesma utilizada para a renda Renascença, comum nos 

estados da Bahia e Pernambuco, diferindo-se apenas pelos materiais utilizados, principalmente em face do uso 

do lacê.  
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Seria então a patrimonialidade da renda sugerida justamente nesse momento de 

transmissão de saberes, em que os processos de herança cultural se submetem à rendeira, 

protagonista da prática. Nesses termos, admite-se que a atividade artesanal, traduz 

comportamentos e necessidades não apenas do indivíduo que a realiza, neste caso, a rendeira, 

mas do grupo social ao qual está inserido, empregando-lhe variadas categorias simbólicas às 

quais são empregadas e interpretadas por seus membros (RIBEIRO, 1983).  

E a força da memória coletiva, encarnada no processo de transmissão do fazer 

artesanal, foi condição determinante para que a Renda Irlandesa produzida na cidade de 

Divina Pastora-SE tivesse seu ofício incluído no Livro de Registro dos Saberes, junto ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), tornando-se Patrimônio 

Cultural Imaterial do Brasil, como é explicitado em seu texto de certificação,  

(...) na síntese do conteúdo do processo administrativo nº 01450.001501/2007-52 se 

encontra reunido um amplo conhecimento sobre este Saber, contido em documentos 

textuais, bibliográficos e audiovisuais. O presente Registro está de acordo com a 

decisão proferida na 58ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, 

realizada no dia 27 de novembro de 2008. Data do Registro: 28 de janeiro de 2009
27

. 

 

2.2.1 O “Saber Fazer” Renda Irlandesa 

 

A seguir serão apresentados os resultados do trabalho etnográfico desempenhado 

junto às rendeiras de Divina Pastora-SE no que se refere aos processos de feitio da renda 

irlandesa.  

O primeiro contato com uma peça confeccionada nos moldes da renda irlandesa 

surpreende. Isso tanto pelo apelo estético que lhe é inerente, quanto pela minúcia do trabalho 

                                                           
27

 Informações colhidas junto ao site do IPHAN, disponível em http://portal.iphan.gov.br e acessado em 30 de 

maio de 2011. 
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manual observado em seu feitio. Trata-se de um “saber fazer” que exige grande habilidade 

técnica, tempo, criatividade e dedicação, como nos conta a rendeira Lenaura: 

Tem que ter paciência pra fazer renda irlandesa. Tanto por que é 

‘demorada’ pra fazer, quanto pra receber e também por que não pode 

ficar de qualquer jeito, tem que fazer bem feito. A gente aqui tem 

muito cuidado com o acabamento, a mulher que me ensinou dizia que 

renda irlandesa mal-feita não é renda irlandesa (Lenaura Santos, 53 

anos, rendeira).  

O “fazer bem feito” é dito pela maioria das entrevistadas como um dos elementos 

característicos de seu ofício, e, por conseguinte, uma das razões para a manutenção da prática. 

Durante minhas entrevistas, pude verificar o quanto tal prerrogativa é mantida pelas rendeiras, 

o que se dá na minúcia dos pontos, do rigor em seguir o desenho do risco, no uso correto de 

suporte para fazer os alinhavos sobre o papel chumbo, do cuidado em retirar a peça dos 

moldes moldes (Figura 04). 

Figura 4: Confecção de renda irlandesa 

 

Fonte: Elza Andrade/agosto de 2011 
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A renda de bilro não mais é concebida na localidade e a renda irlandesa, tal como 

já fora explicitado, guarda enquanto especificidade a utilização do cordão lacê e da linha 

mercê crochet. Durante o feitio, esses materiais são combinados de modo a dar forma ao 

ponto desenvolvido (Figura 05).  

 

Figura 5: À esquerda o lacê, cordão brilhante e à frente a linha mercê crochet 

 

           Fonte: Elza Andrade/Março de 2011 

 

É o lacê que dá o “diferencial” das peças, explica Dina Lúcia Santos, rendeira, 27 

anos. O material é produzido somente em uma fábrica no Estado do Rio de Janeiro, o que 

encarece os custos no feitio das peças e, consequentemente, seu preço no momento da 

comercialização. A linha mercê crochet é produzida no Estado de São Paulo. Ambos os 

objetos são adquiridos na capital do Estado.  
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O risco é a primeira fase da confecção da renda. Em papel manteiga, a rendeira 

traça formas que lembram florais a serem preenchidos pelos pontos e pelo cordão lacê, de 

modo a formar o desenho (Figura 06, 07, 08). 

 

Figura 6: Primeira fase da confecção: o risco (1). 

 
                  Fonte: Elza Andrade/agosto de 2011 
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Figura 7: Primeira fase da confecção: o risco (2). 

 
                   Fonte: Elza Andrade/agosto de 2011 

 

                    Figura 8: A peça confeccionada.     

 
                   Fonte: Elza Andrade/março de 2012 
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Nem todas as rendeiras dominam a técnica do risco. Dona Alzira, uma das 

rendeiras mais antigas, é a responsável por realizar grande parte dos desenhos de onde se 

originam as produzidas na Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina 

Pastora – ASDEREN, tendo ensinado para algumas das rendeiras, como é o caso da figura 

acima em que a rendeira Elizabete Raimundo dos Santos executa o risco (Figura 09).  

 

Figura 9: Dona Alzira cumprindo a primeira etapa de confecção da 

renda irlandesa. 
 

 
   Fonte: Babel das artes/2011 

 

Na Associação, ainda são tímidos os exemplos de rendeiras que realizam a fase do 

feitio da renda, a própria Elisabete explica que algumas vezes utiliza como exemplo um 

molde realizado por Dona Alzira, como é o caso da imagem referida acima, colocando o papel 

sobre um risco já existente. Porém, explica que também risca com propriedade, pois,  

A prática ensina a pessoa. Ela tem que tentar fazer para poder 

aprender, só se aprende tentando, não é?! Eu via Dona Alzira aqui 

fazendo e resolvi me meter a fazer, hoje já consigo fazer o risco. 

Muitas rendeiras são dependentes dos desenhos, eu incentivo elas a 
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aprenderam, pois quanto mais se aprende sobre fazer a renda 

irlandesa, melhor! (Elisabete Raimundo dos Santos, rendeira, 

professora e presidente da Associação). 

Durante as etapas de campo, tive contato com rendeiras não registradas junto a 

ASDEREN que me disseram dominar a técnica do “risco” e que isso se deu, “pela 

necessidade, minha filha! Às vezes a gente não tem muita escolha na vida, ou aprende ou fica 

sem ganhar o dinheirinho”, Ana Francisca dos Santos, 50 anos, rendeira. 

A fala de Ana Francisca nos chama a atenção quando usa o termo “necessidade”, 

no depoimento dela assim como em outros depoimentos de rendeiras também colhidos na 

localidade foi informado que a iniciativa em aprender a fazer renda irlandesa se deu 

justamente em razão da necessidade de trabalho e ajudar em casa, no caso de Ana Francisca 

ainda aos 12 anos de idade, atualmente, além de rendeira é funcionária pública e tem no ofício 

uma forma complementar o seu ganho. 

A segunda fase do feitio da renda constitui-se na aplicação do cordão lacê sobre o 

risco anexando-o no papel chumbo - um tipo de papelão que serve como suporte para as 

próximas fases da confecção. O trabalho manual desenvolve-se no sentido de seguir o risco 

através do alinhavo do lacê, que é aplicado através de agulha e uso da linha mercê crochet. 

Depois que o lacê é delineado em meio ao risco, “as pontas” que sobram durante os volteios 

são cortadas ou unidas, de modo a manter a homogeneidade da sobreposição (Figura 10). 
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Figura 10: Fase do feitio da renda irlandesa. 

 

 

Fonte: Elza Andrade/março de 2012 

 

As rendeiras explicam que é esse um dos momentos mais importantes do feitio de 

uma peça. Um alinhavo realizado de forma errada pode acarretar sérios danos ao resultado 

final da peça, e que para se fazer corretamente, deve ser feito dispondo a peça sobre uma 

mesa, isso para a peça ficar “durinha”. Elas explicam que se a peça é feita utilizando como 

apoio a própria mão, a peça geralmente fica flexível, gerando danos estéticos para o resultado 

final do trabalho.  

O próximo momento da confecção se dá no preenchimento das partes envoltas 

com o lacê através da confecção de pontos. As imagens explicitam a maneira com a qual os 

pontos, realizados com linha, ao seguirem a predisposição das formas, vão caracterizando o 
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aspecto delicado e transparente que infere a renda. As rendeiras dizem que esse é o momento 

do tecimento (Figura 11e 12). 

 

Figura 11: Rendeira confeccionando os pontos sobre em renda irlandesa. 

 

 
   Fonte: Elza Andrade/março de 2012. 
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      Figura 12: Confecção dos pontos sobre em renda irlandesa. 
 

 
      Fonte: Elza Andrade/março de 2012. 

 

Abaixo são apresentados os tipos de pontos confeccionados com maior frequência          

(Figura 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19):  

  Figura 13: Ilhóes              Figura 14: Cocada           Figura 15: Redinha 

      
Fonte: Elza Andrade/agosto de 2011. 

 

  Figura 16: Barrete 

 

         Fonte: Elza Andrade/agosto de 2011. 
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  Figura 17: Sianinha                                       Figura 18: Aranha       

                           
 

Fonte: Elza Andrade/agosto de 2011.  

 

 

                     Figura 19: Aranha de três partes. 

                            

                        Fonte: Elza Andrade/agosto de 2011.  

 

Há ainda os pontos dente de jegue, boca de sapo, pés de galinha, abacaxi, seres 

que remetem a fauna e a flora locais (DANTAS, 2001). Mesclam-se pontos que foram 

aprendidos junto no seio da tradição, junto a outros criados a partir da criatividade das 

próprias rendeiras e que vão sendo compartilhados de maneira espontânea, 

Eu adoro inventar! Aqui a gente usa mais o ‘rendinha’, ‘cocada’ e 

‘barrete’, mas os pontos novos já estão começando a usar muito aqui 

também. É que depende da peça, por exemplo, uma blusa pede pontos 

mais delicados, aí a gente usa mais ‘rendinha’, mas em toalhas e 

outras peças assim, dá pra usar, por exemplo, ‘boca de sapo’, e por aí 

vai (Clédia Maria Santos de Jesus, 62 anos, rendeira). 
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Após o cumprimento dos pontos, deve-se retirar a peça dos papéis chumbo e 

manteiga. As imagens a seguir esclarecem a dinâmica dessa etapa do feitio da renda irlandesa 

(Figura 20). 

Figura 20: Vestido em renda irlandesa em meados de sua confecção. 

 

 
    Fonte: Elza Andrade/agosto de 2011. 

 

Ao término, a composição das peças é caracterizada pelo “traçado sinuoso, cheio 

de florões e volteios a dar-lhe um certo ar barroco” (DANTAS, 2005, p. 229). Peças de forte 

apelo estético, que tem por funcionalidade a decoração de móveis e objetos, como toalhas de 

mesa, panos de bandeja, passadeiras, colchas, porta-celular, tiaras, bolsas femininas e peças 

de vestuário (Figura 21 e 22). 
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Figura 21: Pano de bandeja em formato de “peixe” utilizado no enfeite de móveis. 

 
  Fonte: Fotografia disponibilizada pela Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina  

Pastora – ASDEREN. 

 

Figura 22: Pano de Bandeja utilizado como enfeite de móveis. 

 
  Fonte: Fotografia disponibilizada pela Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina 

Pastora – ASDEREN. 
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Ao “saber fazer” são aplicados mais do que “saberes” ensinados, mas são 

empreendidas também técnicas corporais dos indivíduos envolvidos na prática. Mauss (1925 

apud Lipovetsky, 2005) refere essas técnicas como sendo a forma com a qual os indivíduos 

utilizam seus corpos, ou o que nós chamamos de habilidade. Nesses termos, ao trabalho 

manual que consiste no feitio da renda irlandesa são expressos maneiras e gestos peculiares de 

trabalhar, evidenciados em todas as fases da produção. 

A experiência é passada por meio da oralidade, geralmente de mães para filhas, ou 

por mulheres da própria comunidade. Todas referem ter aprendido desde criança, ou ter tido 

algum tipo de contato com o ofício, comum à comunidade, “aprender a fazer renda é uma 

alternativa que se coloca muito cedo em suas vidas. É quase um dado que se inscreve 

naturalmente em suas biografias” (DANTAS, 2005, p. 228). 

Quando eu era criança, tinha 10 anos, minha mãe me ‘botou’ pra 

fazer renda pra conseguir algum dinheiro. Naquela época, era o 

único jeito que a gente tinha de ter um dinheirinho a mais pra 

comprar uma roupa, um calçado e as ‘coisas de necessidade’. Tenho 

uma neta de 9 anos que já ‘tá’ aprendendo a fazer, eu coloco ela pra 

fazer comigo e depois dou uma quantia em dinheiro, é bom que aí ela 

já cresce sabendo quanto custa a vida (Maria São Pedro dos Santos, 

53 anos, rendeira). 

Há também aquelas que aprenderam apenas por meio da observação, observando 

e tentando reproduzir de forma análoga. Nos dias atuais, através da Associação local, à qual 

estão vinculadas a maioria das rendeiras, o domínio da técnica é também ensinado pelas 
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integrantes da instituição àquelas que chegam, ou através de cursos de capacitação 

promovidos no próprio espaço através de parcerias institucionais
28

.  

Cabe lembrar, que os ensinamentos acontecem baseados naquilo que ficou 

estabelecido pelo tempo e pelo costume, porém, isso não quer dizer que as ações que remetem 

ao feitio sejam meramente o resultado do que é ensinado, constituindo a mera reprodução dos 

saberes das gerações anteriores. Ocorre então à interação entre a herança cultural e as aptidões 

cognitivas dos sujeitos envolvidos nas ações, que assumem suas criatividades individuais e 

influenciam na produção do grupo, o que é demonstrado nas criações de novos pontos e 

peças, em que o tradicional e o antigo se unem para dar continuidade à natureza do artesanato 

em questão. 

No trabalho etnográfico, o uso da expressão “costume” é recorrente na fala das 

rendeiras, configurando seu saber como uma espécie de resultado daquilo que lhe foi 

atribuído ao longo das vivências em seu grupo social. Ao refletir sobre processos de herança 

culturais vivenciados por rendeiras no Ceará, também na confecção de rendas, Drumond 

destaca que,  

(...) a tradição familiar tem enorme peso no processo de aprendizagem da renda. 

Pertencer a uma família de artistas, ou crescer em meio artesanal é geralmente 

condicionante não só de dar continuidade à categoria, mas manter os vínculos 

afetivos, a memória, as trocas simbólicas e os elos de solidariedade, necessários à 

sobrevivência cotidiana de cada artesã (2006, p. 62). 

São mulheres as grandes mantenedoras do fabrico da renda. Refletindo em seu 

trabalho a destreza, a disciplina e a tradição cultural da qual são herdeiras, elas tecem não tão 

somente os pontos que darão forma as peças, mas também suas histórias, seu cotidiano e seus 

projetos de vida. Seja nas portas das casas, ou mesmo no espaço da Associação, o fazer a 

                                                           
28

 SEBRAE e Petrobrás são os principais parceiros referidos pelas entrevistadas. Nos tópicos subsequentes 

haverá o aprofundamento das discussões acerca dessas parcerias. 
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renda sempre se dá em meio às subjetividades compartilhadas através de memórias, saberes e 

anseios individuais.  

Os depoimentos explicitam o orgulho e carinho que lhes é atribuído diante da 

visualização dos resultados alcançados, como nos diz a rendeira Elizabete Raimundo, “a 

rendeira se encanta com a renda. Ela trabalha por prazer e valoriza muito o resultado de seu 

trabalho. Ela não faz só por dinheiro, aliás, o dinheiro é a consequência do trabalho bem 

feito e pro trabalho ficar bem feito tem que fazer com carinho”.  

Tecer a renda configura ainda um momento de sociabilidade. Juntas, as rendeiras 

compartilham histórias de seu cotidiano e ajudam-se mutuamente no feitio de peças que 

exigem o trabalho coletivo. Os depoimentos remetem sobre tempos antigos, quando a maioria 

das residências não possuía energia elétrica e as rendeiras sentavam – se nas portas das casas 

para confeccionar as peças, o que configurava um “momento de distração”, lembrado por 

algumas como certa nostalgia (Figura 23). 

     Figura 23: Rendeiras trabalhando na ASDEREN.   

 

    Fonte: Material disponibilizado pela Associação  para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina 

Pastora – ASDEREN. 
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Lenaura Santos, 53 anos, casada, rendeira, acorda todos os dias às 5h30min e 

inicia seus afazeres domésticos, de modo a contemplá-los no máximo até às 09h00, quando 

dirige-se até a Associação para o feitio da renda. Sua chegada é marcada pelos cumprimentos 

às outras artesãs, muitas já ali desde sua abertura, que se dá uma hora antes. Lenaura recolhe 

seu material e senta-se numa mesa em formato quadrangular localizada no centro do principal 

cômodo do prédio, ali inicia seus afazeres “puxando conversa” com as outras. 

Segundo Lenaura: 

Todo mundo se dá bem então é divertido vir pra cá. A gente até fica 

em casa algumas vezes, mas é ruim se isolar. Sem falar que aqui a 

gente alivia a cabeça dos problemas de casa e compartilha as 

novidades como pontos inventados, essas coisas. 

Atualmente o município lista mais de 100 rendeiras. Destas, em torno de 80 estão 

registradas junto à Associação. Em sua maioria, são naturais da localidade, tendo aprendido o 

ofício por volta dos 10 e 12 anos de idade. A faixa etária da maioria das rendeiras varia entre 

17 a 70 anos de idade, sendo que a grande maioria é composta por mulheres na faixa etária 

adulta, entre 40 e 50 anos de idade.  

O crescente aumento na procura de jovens pelo aprendizado da prática é um fator 

importante a ser destacado, acontece principalmente em razão da possibilidade de trabalho, 

repetindo a mesma condição das rendeiras mais experientes, “das meninas novas que temos 

aqui, a maioria é por que é recém-casada e quer ganhar um dinheiro para comprar coisas 

para dentro de casa”, Maria São Pedro dos Santos. Outras falas nativas indicam ainda que a 

condição de patrimonialidade da renda e sua consequente divulgação tem incitado muitas 

rendeiras a realizarem a prática, em face de maiores possibilidades de ganho (Figura 24 e 25). 
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Figura 24: Rendeiras trabalhando na Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa 

de Divina Pastora. 

 

 
   Fonte: Elza Andrade/junho de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 
 

Figura 25: Feitio da Renda Irlandesa 

 

 
        Fonte: Babel das Artes/2012

29
 

 

 

Dantas (2005) chama a atenção para mudanças de mentalidade das próprias 

rendeiras sobre seu ofício nos últimos anos. Essas mudanças se deram por motivo de seu 

acesso a uma literatura que prevê um discurso pautado na valorização do artesanato e da 

própria renda em si, corroboradas por políticas públicas de fomento e apoio a essas práticas, 

“teve um tempo que as jovens não queriam aprender a renda, tinham vergonha de assumir 

que faziam, até por que, passar tanto tempo fazendo uma peça pra ganhar tão pouco era só 

pra quem precisava muito”, Clédia Maria Santos de Jesus, 58 anos, rendeira.  

Assim, fica estabelecida desde cedo à relação econômica da rendeira com sua 

prática, principalmente, levando-se em consideração as escassas possibilidades laborais no 

município, sendo a grande maioria das artesãs oriundas das classes menos abastadas. Dantas 

(2001) nos diz sobre o acesso de muitas rendeiras ao ofício como uma alternativa ao trabalho 

                                                           
29

 Disponível em  http://babeldasartes.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/renda-irlandesa-divina-

pastora.jpg 
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no campo, considerado “pesado”, essa visão teria possibilitado nas décadas de 1970 e 1980, 

maior acesso das rendeiras aos estudos e formação suficiente para assumir o magistério ou 

carreiras no funcionalismo público da cidade.  

Inquiridas sobre a possibilidade de sustento advindas da prática artesanal, elas são 

enfáticas em afirmar que a atividade constitui-se numa fonte complemento de ganho, não uma 

forma de sustento. Porém, são otimistas ao relatar o aumento do número de encomendas nos 

últimos anos, as quais são um indício da maior divulgação fomentada após sua categorização 

enquanto patrimônio cultural imaterial. 

Dois fatores importantes devem ser levados em consideração quanto ao feitio da 

renda: o caráter simbólico e o mercadológico. Dadas às asserções definidas no depoimento, 

bem como em meio às explicitações acima convertidas, o caráter simbólico inerente ao saber 

fazer renda irlandesa é inquestionável. Quanto ao aspecto mercadológico, as compreensões 

advindas da vivência etnográfica permitem afirmar que é a possibilidade de comercialização 

um dos fatores na manutenção da prática.  

Não se quer afirmar aqui a relação econômica das rendeiras com o ofício, como 

sua principal fonte mantenedora, mas sim de que, notadamente, a possibilidade de trabalho e 

ganho para as artesãs configurou-se como mais um dos motivos para sua difusão entre as 

mulheres do município. Dantas (2005) nos diz que nas décadas de 70 e 80 do século passado, 

dada a crescente mercantilização das peças, teria havido um maior interesse por parte das 

jovens pastorenses em aprender a prática. A procura teria diminuído na década de 1990 e 

voltado a se intensificar nos anos 2000, dada a maior divulgação das peças, em razão das 

categorizações relacionadas à sua patrimonialidade.  

Indagadas sobre se permaneceriam confeccionando a renda, caso não houvesse 

possibilidade de ganhos, dois tipos de resposta chamaram atenção, as quais estão em parte 
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ligadas à condição sociocultural das entrevistadas. As respostas das rendeiras vinculadas à 

Associação apontaram negação “Não faria. A gente faz renda porque precisa, é um dinheiro 

pouco, mas que a gente precisa”, Maria Euda Costa Santos, 47 anos, rendeira. 

O discurso nativo é unânime quanto a isso. Todas as entrevistadas indicam as 

várias dificuldades vivenciadas para manter um ofício que ainda está longe de lhes dar 

sustento: “Na perspectiva das rendeiras, acostumadas aos ciclos de ascensão e queda na 

procura da renda, o ideal é mesmo ter um emprego que assegure ganho certo, ainda que 

pequeno, e ter a renda como atividade complementar” (DANTAS, 2001, p. 18). 

No entanto, em depoimentos colhidos durante minha visita às casas de algumas 

rendeiras, muitas residentes na região central da cidade, próximo a Igreja Matriz, ouvi 

histórias de mulheres que fazem a renda mais por “prazer” e por “terapia” do que pela 

possibilidade de efetuar ganhos financeiros com seu trabalho. Um dos depoimentos mais 

marcantes se deu com a rendeira Maria das Graças Santos Sampaio, 62 anos, professora e 

também vereadora do município (Figura 26): 

Eu aprendi a fazer renda quando criança, como a maioria das 

mulheres daqui, era costume, você já deve ter ouvido falar disso, mas 

passei muitos anos sem rendar e voltei agora, faz uns meses. Após a 

morte do meu marido, fiquei depressiva, não conseguia ficar bem em 

lugar nenhum, aí minha irmã me aconselhou a voltar a ‘rendar’, isso 

tem me reanimado bastante, pois estou relembrando o passado e me 

sentindo útil ao mesmo tempo. 
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Figura 26: Maria das Graças Santos Sampaio, 62 anos, rendeira. 

 
   Fonte: Elza Andrade/junho de 2012. 

 

Na ocasião, ela apresentou algumas peças já confeccionadas ao longo desses 

meses e fiquei impressionada com a beleza e a alta qualidade destas
30

. Conforme demonstrava 

admiração ao que se apresentava, a rendeira mostrava-se segura e orgulhosa de seu trabalho, 

dizendo “tenho mais coisa para mostrar, deixa eu pegar”, ao passo que ia me contando sobre 

suas vivências, e de como canalizava sua tristeza e saudade do ex-marido no trabalho. A 

entrevistada informou ainda que fazer renda irlandesa não por dinheiro, mas sim por prazer, é 

uma das condições preponderantes para sua alta qualidade, isso por que “se faz sem pressa 

para terminar, aí se faz com mais capricho”. 

                                                           
30

 Não há aqui a pretensão de pormenorizar peças produzidas pelas rendeiras vinculadas à ASDEREN. 
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Seja na Associação, ou em visitas às casas de rendeiras, igualmente fui convidada 

a ouvir histórias e vivências, confirmando a premissa já identificada de que ao resultado 

material da prática, a peça em si, esta imersa em subjetividades que permeiam não tão 

somente o universo simbólico coletivo das artesãs, mas também o todo inerente à 

individualidade de cada uma delas, o qual se modifica pela intensidade e dinamismo das 

relações humanas, unindo o tradicional, inscrito através da memória, ao novo consentido e 

concebido nessas vivências. 

 

2.2.2 Núcleo de Produção Artesanal e Parcerias Institucionais 

 

A Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora 

(ASDEREN) foi fundada em 2000 com o objetivo de garantir ao feitio da renda irlandesa de 

Divina Pastora melhores condições de produção e comercialização. Atualmente conta com 

mais de 80 integrantes e conta com alguns parceiros como o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, por meio do Programa Artesanato Solidário, Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN, governo do Estado e prefeitura do 

município (Figura 27). 
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Figura 27: Fachada da ASDEREN. 

 

 
     Fonte: Elza Andrade/junho de 2012. 

 

A Fundação da Associação se deu em meio às políticas públicas de resgate ao 

artesanato brasileiro provocado pela então primeira dama da República, a antropóloga Ruth 

Cardoso. Na ocasião foi lançado o projeto de Artesanato e Geração de Renda que tinha por 

objetivo incentivar e resgatar os trabalhos artesanais, vinculados ao Projeto Comunidade 

Solidária,  lançado em 1995. 

O depoimento da presidente da Associação, Elizabete Raimundo dos Santos, 

informa sobre aquele início ter sido marcado pela vinda de conselheiros do Governo Federal, 

que teriam sido fundamentais no sentido de incentivar as premissas que norteariam o 

funcionamento da Instituição. Em tal contexto, às rendeiras coube o mérito de responder 
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positivamente à intervenção externa, esta baseada na ideia de utilização das potencialidades 

advindas do artesanato como uma possibilidade de ganhos para a comunidade local. 

Suas  ações tem gerado resultados positivos tanto no âmbito econômico, quanto 

no que se refere à salvaguarda do modo de fazer tombado como Patrimônio Cultural 

Imaterial. Através das parcerias que realiza, tem conseguido levar à frente projetos que 

incluem a capacitação de rendeiras, divulgação das peças produzidas e comercialização, isso 

no próprio Estado de Sergipe, bem como em outras regiões do país e até mesmo no exterior. 

As rendeiras explicam que a manutenção de seus vínculos na Associação tem 

gerado maiores possibilidades de trabalho, pois, como há divulgação, chegam mais 

encomendas. Além disso, consideram que há maior dinamismo nas atividades desenvolvidas, 

principalmente no que concerne a produção de peças de vestuário feminino, em voga nos 

últimos anos, e que tem atraído consumidores de várias esferas sociais. 

Eu vim para a Associação para aprender mais pontos. Aqui elas 

começaram a fazer uns pontos diferenciados e isso me chamou 

atenção. A gente tem que se renovar, não é?! Sem falar que aqui é 

mais fácil conseguir o material, embora seja descontado na venda de 

uma peça, vale mais à pena receber daqui do que ter que ir até 

Aracaju e comprar (Lenaura Santos, 53 anos, casada, rendeira). 

A entrevistada explica ainda que a produção seja compartilhada de acordo com o 

ritmo de produção de cada rendeira, ou por meio de divisões, como por exemplo, numa peça 

que exige um trabalho coletivo, os lucros obtidos com a venda de tal peça serão repartidos 

entre as rendeiras, descontando-se somente o material utilizado na confecção. Já para as peças 

que são feitas individualmente, a quantidade de trabalho que ela terá depende muito do seu 

ritmo de trabalho, de modo que os lucros obtidos por peça circundam 50% do valor pago pela 

mesma, sendo-lhe também descontado o valor do lacê e da linha. 
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Dessa forma, a ASDEREN constitui um espaço através do qual as artesãs se 

organizam e se unem para suprimento de necessidades relacionadas à sua prática artesanal, 

inclusive respaldando-se juridicamente, mas também constitui um local de aprendizado em 

que as rendeiras compartilham seus saberes e obtêm maiores possibilidades de trabalho ao 

receberem encomendas ou obterem acesso de participação de feiras e eventos de artesanato 

em todo o país. 

Nem todas as rendeiras de Divina Pastora estão registradas junto a Associação. 

Algumas afirmam que preferem trabalhar de forma mais “livre”, cumprindo seu próprio prazo 

no ritmo de feitio de uma peça, bem como tendo total autonomia sobre ela. Ocorre que, em 

Divina Pastora, se faz renda irlandesa não apenas pela possibilidade de obter ganhos 

financeiros, mas também de forma espontânea, apenas por “gostar de fazer renda”, isso para 

elas configura um contexto opcional quanto ao registro junto à Instituição. 

Há ainda que considerar aquelas que já foram registradas e decidiram deixar de 

frequentar o local e participar das ações ali desenvolvidas, mesmo tendo a renda por principal 

atividade laboral, relatam já possuírem uma clientela fiel e por isso preferem manter-se 

realizando o trabalho de forma desvinculada da Associação. Muitas dessas mulheres repartem 

encomendas com outras rendeiras, de modo que “todo mundo sai ganhando”, explica Maria 

Luiza Santos, 44 anos, rendeira. 

Há que se dizer também que é a Associação que, além de constituir um espaço de 

aprendizado para as mulheres de Divina Pastora, também fomenta possibilidades de 

sociabilidade onde as rendeiras trocam experiências, criam e aperfeiçoam pontos. Tudo isso 

se levando em consideração que muitas peças são confeccionadas coletivamente (Figura 28).  
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Figura 28: Rendeira Ana Francisca dos Santos, 53 anos, rendeira registrada na ASDEREN. 

 

 
           Fonte: Elza Andrade/Junho de 2012. 

 

Das parcerias institucionais realizadas, o espaço teria sofrido positivas 

modificações. No depoimento colhido junto a presidente da Associação, a professora e 

rendeira Elisabete Raimundo dos Santos, admite três intervenções que teriam sido 

fundamentais para o desenvolvimento da ASDEREN, ajudando a valorizar o trabalho 

artesanal.  

Ela explica que o IPHAN, o SEBRAE e a PETROBRÁS são os principais 

parceiros. Relata que, após a renda ter tido seu modo de fazer tombado como patrimônio 

cultural imaterial, “O IPHAN sempre está presente nos ajudando em tudo que a gente 

precisa. Divulga nosso trabalho no Brasil todo e isso é muito bom”. Isso aliado aos diálogos 
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acadêmicos gerados em razão dessa condição e as próprias políticas de manutenção de 

salvaguarda realizadas pelo órgão. 

Sobre o SEBRAE, a entrevistada informa que “tem ajudado em vários sentidos”, 

seja no fomento a identidade visual contida em materiais de divulgação, como folders, 

cartazes, cartões de visita; seja realizando contatos para a participação das rendeiras em feiras 

e eventos de artesanato no Estado, em outras regiões do país e até no exterior. 

Sobre a intervenção da empresa petrolífera brasileira, Petrobras, o depoimento de 

Elisabete refere que se deu de Junho de 2010 a Julho de 2011, tendo constituído uma 

iniciativa das próprias rendeiras e de pessoas da localidade que tomaram conhecimento sobre 

programas de fomento a “Atividades Culturais” realizados pela empresa.  

Denominado “Projeto Escola e Oficina de Moda, Criação, Capacitação e 

Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora” a intervenção realizada pela empresa 

teria gerado profundas melhorias para a Associação. A ajuda financeira assumida consistiu no 

valor de R$ 152.000,00, dispensado em três parcelas e que teria sido utilizado na reforma 

física do prédio, na aquisição de vitrines e máquinas de costura e na promoção de cursos de 

capacitação, provocando novas possibilidades de mercado e consequente sustento para as 

artesãs (Figura 29 e 30). 
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Figura 29: Parte interna da ASDEREN antes da intervenção do “Projeto Escola e 

Oficina de Moda, Criação, Capacitação e Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina 

Pastora”. 

 
              Fonte: ASDEREN. 
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Figura 30: Parte interna da ASDEREN após a intervenção do “Projeto Escola e 

Oficina de Moda, Criação, Capacitação e Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina 

Pastora”. 

 
                   Fonte: Elza Andrade/junho de 2012. 

 

Durante o período em que perdurou o Projeto, foram realizados cursos de 

capacitação de feitio da própria renda irlandesa e de design de moda, corte e costura. Este 

último teria causado mudanças significativas na produção, pois teria impulsionado escolhas 

das rendeiras quanto a priorizar a produção e distribuição de peças de vestuário e/ou adornos 

compatíveis com as tendências de moda do período.  

Assim, cada vez mais o saber tradicional vai sendo valorizado e os laços 

tradicionais que unem as mulheres rendeiras vão se fortalecendo a fim de manter viva uma 

tradição carregada de significados e importância, simbólica e material, que constituem a 

própria identidade de um povo. Os processos de produção da renda irlandesa transcorrem em 

meio a novas experiências, estas dimensionadas pelas interações com o mercado de moda e às 
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novas dinâmicas assumidas no âmbito da produção a partir destas, admitindo a mutabilidade 

advinda das vivências exercidas pelas protagonistas da prática. 

Os elementos novos são evidenciados tanto através dos pontos, quanto na criação 

de novas peças e artigos, cuja funcionalidade tende a ultrapassar as antigas apreensões 

culturais que lhe eram atribuídas enquanto peça artesanal para então chegar a novas categorias 

simbólicas advindas do vestuário. 

Outras parcerias como aquelas vinculadas aos governos municipais e estaduais se 

fazem no sentido de divulgação do ofício, ou em sua inserção em eventos locais como feiras 

de artesanato, em que as artesãs têm a oportunidade de levar suas peças para exposição e 

comercialização. 
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3          ENTRE O TRADICIONAL E O EFÊMERO: O 

INTANGÍVEL CONSUMIDO 

3.1 Artesanato e Moda no Brasil 

 

O mercado de moda é, sem dúvida, na atualidade, um dos que mais movimenta 

capital financeiro no país. Dados recolhidos junto à Associação Brasileira do Vestuário - 

ABRAVEST
31

 informam que, nos últimos anos, através deste mercado, o Brasil tem 

movimentado em média 16 bilhões de reais por ano, configurando-o enquanto um importante 

mantenedor de geração de renda e mão-de-obra. 

A partir de tal conjuntura, dadas às criações e recriações que se configuram no 

âmbito das produções de tendências de indumentária, tem-se no artesanato grandes 

possibilidades criacionais, de instruções de consumo e uso. Trata-se de interações 

estabelecidas entre o mercado de moda e os processos laborais notadamente marcados pela 

aplicação de saberes tradicionais às novidades advindas das tendências de moda.  

Fleury (2002), referindo-se a tipos de artesanato tradicional, aponta que tais tipos 

de produção devem também ser analisados do ponto de vista mercadológico e que o 

artesanato em si, além de ser um produto cultural a ser resguardado, quando de seu consumo, 

é capaz de atender a determinados interesses estéticos previstos nos gostos de consumidores 

que buscam diferenciarem-se frente aos demais. Nesses termos, o mercado de moda intervém 

na produção de bens simbólicos culturais confeccionados a partir do trabalho manual, a 

potencialidade presente na autenticidade e exclusividade vinculadas à tais peças. 

                                                           
31

 Informações colhidas no site da associação: <www.abravest.org.br>. 
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Tem-se que a utilização de valores artesanais na indumentária feminina, tanto em 

roupas, quanto em acessórios,  supre necessidades dos produtores e dos consumidores, haja 

vista que, aos primeiros é dada oportunidades de trabalho, aos segundos, de diferenciação 

simbólica perante os demais frente ao consumo e uso dessas peças, na medida em que 

demonstram poder aquisitivo, bem como interesse em valorizar ‘culturas’ e práticas 

tradicionais. 

Assim, o entendimento sobre o consumo de artesanato também pode ser referido 

como mais uma forma utilizada por indivíduos e grupos sociais para diferenciarem-se entre si, 

isso se dar na medida em que tais consumidores cumprem no uso a demonstração de 

“superioridade cultural” e intelectualidade, por ser capaz manifestar seu “bom gosto” na 

escolha de tais elementos (CANCLINI, 1983).  

Caldas (2004) atribui à moda, a inserção do artesanato na economia capitalista. 

Tais predileções relacionam-se à condição deste como não estando apregoado a motivos de 

natureza meramente estética, mas também mercadológica, os quais podem influenciar, em 

determinados casos, as próprias lógicas de produção. É nesse dado momento que a moda se 

apropria dos simbolismos inerentes ao artesanato articulando-o às necessidades do consumo, 

onde aproximamos os conceitos teóricos desenvolvidos ao longo do Capítulo 1, com a 

etnografia do Capítulo 2. 

Vale considerar, tal como refere Silva (2002), que a utilização de motivos 

artesanais na indumentária não é um fenômeno novo no cotidiano urbano, porém, no 

momento atual, dada a massificação de mercadorias, tem-se uma intensificação de demandas 

em meio à necessidade de diferenças entre os indivíduos. 

Canclini (1983) sugere que o artesanato exerce fascínio simbólico sobre os 

mercados e consumidores, sendo amplamente explorado pelo capitalismo, nesse caso, através 
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da moda. Atuando sobre esse fascínio, o mercado passa a intervir e/ou influenciar nas esferas 

criacionais e de distribuição dos feitios artesanais, a fim de torná-los mercadoria a ser 

consumida. 

Em As Culturas Populares no Capitalismo, Canclini (1983), afirma que 

interferências artísticas podem daí ser concebidas, de modo a provocar na produção artesanal 

perdas significativas em seus aspectos simbólico-culturais. O autor submete sua análise ao 

argumento de que o esforço de mercantilização desses artigos pode submeter às possibilidades 

criativas do artesão, na medida em que ele passa a produzir de acordo com a demanda do 

mercado. 

Desse modo, razões de natureza externa passam a concorrer com as características 

que transcorrem internamente e tradicionalmente os modos de fazer. Segundo Arantes (1998), 

para atingir o mercado consumidor, a atividade artesanal acaba por buscar estratégias 

criacionais que podem divergir das lógicas tradicionais de produção e englobam tendências 

institucionalizadas pelas demandas mercadológicas. Esta condição pode vir a afetar 

negativamente os valores simbólicos inerentes ao feitio das peças. 

Há aí uma profunda preocupação com os rumos que os bens culturais podem estar 

sujeitos, do ponto de vista de sua preservação. No entanto, há que se dimensionar que, embora 

estes sejam um testemunho do passado, são também elementos das culturas, as quais, por 

serem dinâmicas, admitem ou estão sujeitas a influências internas e externas, o que não 

significa assegurar que o consumo, influência externa, não possa interagir positivamente com 

os setores que preveem sua produção. 

Nesta perspectiva, o consumo do artesanato em caráter mais amplo na atualidade, 

vai além de questões que tendem a submeter ações depreciativas na escala dessas atividades. 

É o artesão um trabalhador que precisa ser remunerado por seu trabalho e que verifica no 
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mercado consumidor possibilidades de ganho financeiro. Sendo assim, há que se dimensionar 

que é necessário visualizar as interações além de predileções de natureza depreciativa. 

Outro aspecto a ser considerado, como destaca Silva (2010), é a utilização de 

justificativas que remetem à necessidade de preservação e difusão dos patrimônios culturais e 

humanos inerentes a tais práticas como uma forma de marketing. Notoriamente, lida-se, neste 

caso, com processos interacionais envolvendo identidades culturais locais e as perspectivas 

globalizantes que perfazem o mercado consumidor. 

Nestas condições, devem-se considerar ainda as ações realizadas por organizações 

não governamentais (ONGs), empresas privadas e até mesmo através de políticas públicas, 

tendo por justificativa a própria preservação dos bens culturais, através de seu 

desenvolvimento e especialização voltados para lógicas de mercado, “esses projetos visam ao 

desenvolvimento sustentável dos artesãos com base na formação de cooperativas e 

associações” (SILVA, 2010, p. 8). 

O discurso da sustentabilidade é assim um fator de marketing que enfatiza a 

interação entre artesanato e moda. Ser sustentável com estilo torna-se a palavra de ordem 

transmitida ao mercado consumidor. A finalidade e o propósito passam a vender algo que já 

traz consigo uma consubstanciação vinculada a tradições, a fatores que remetem a uma 

identidade local, atendendo-a culturalmente e economicamente, já que, seus produtores 

necessitam dessas atividades como fonte de ganho. 

Uma dada demonstração de como transcorrem as influências externas em relação 

ao artesanato se dá perante algumas estratégias utilizadas por organismos de iniciativa tanto 

pública, quanto privada. No caso específico da renda irlandesa, o projeto já mencionado, que 

teve como mantenedora a empresa petrolífera nacional, viabilizou a chegada de designer de 

moda com o intuito de oferecer capacitação quanto às novas possibilidades criacionais que 
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poderiam perfazer a junção entre as técnicas já existentes e as novidades advindas do mercado 

de moda. 

Barroso (2002) refere que iniciativas  como estas tem sido recorrentes e que 

tendem a enfatizar um caráter de competitividade nas produções. O autor remete ainda que, 

aliada a essas condições, a adequação dos bens produzidos em escala artesanal passa a ajustar-

se cada vez mais a critérios que estabelecem por meta a alta qualidade dos produtos em todas 

as fases das atividades. 

Leitão e Machado (2006), informam sobre o otimismo que consultores e estilistas 

percebem o cenário da moda brasileira atual a partir da tendência crescente de apropriação da 

cultura popular por tal mercado. Ocorre, nesse sentido, que a junção da arte do povo à alta 

moda tem fomentado grande aceitação por parte das consumidoras “que desfilam nas colunas 

sociais ou revistas de sociedade com as peças populares/artesanais/brasileiras” (LEITÃO & 

MACHADO, 2006, p. 34). 

Alguns especialistas em moda já admitem que, nesse tipo de indumentária 

celebra-se a diversidade da cultura brasileira, configurando uma espécie de apelo às 

brasilidades. Alguns estilistas justificam suas escolhas por criações que pressupõem no 

artesanato elemento definidor. Em meio à massificação das roupas, o artesanato representa o 

‘não-identificável’, o exclusivo, de modo a atender as sutis necessidades de distinção 

presentes nos grupos. 

Leitão aponta que, 

(...) há um retorno, por parte da produção e divulgação de moda no Brasil, à temática 

do nacional. Nos grandes eventos nacionais de moda ocorridos em 2004 e 2005, 

assim como na escolha de imagens e discursos a respeito deles por parte da imprensa 

nacional, vê-se uma presença hiperbólica de Brasil. Nos discursos de produtores de 

moda e da imprensa especializada tal presença toma consistência em falas sobre 

“procurar raízes”, “valorizar nossa cultura popular”, “positivar nossa natureza”, e 

fazer uso do que há de mais “autenticamente brasileiro”.  Nas imagens, em coleções 

de alta moda repletas de referências à flora e à fauna, materializam-se tipos 
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nacionais/regionais, religiosidade popular, patrimônio histórico e paisagens 

turísticas (2007, p. 206).  

Na boutique, porém, se vendida, a indumentária fabricada sobre moldes artesanais 

passa a recorrer “virtudes” capazes de atender ao gosto de vários tipos de consumidores. 

Alguns estão muito mais preocupados com a aparência e desconhecem as representações 

simbólicas inerentes as peças. Apenas querem consumir algo novo, exclusivo, exótico! Para 

estes, é apenas mais um elemento de moda, a ser utilizado e moldado às suas necessidades, 

todavia, para quem produz e vende, é oportunidade de trabalho. 

Sendo assim, o consumo é uma das principais metas a serem alcançadas pelos 

produtores, por isso, passam a adequar-se a novas prerrogativas que preveem uma dada 

profissionalização que deve atender regras de mercado. No entanto, fazem isso sem deixar 

que as produções fujam do artesanal, afinal, é justamente pelo ‘toque artesanal’ que se busca 

quando se consome uma peça destas, e isso vale tanto para os consumidores conscientes de 

seus mecanismos simbólico-culturais, quanto para aqueles alheios a esses sentidos.  

Peter Burke (1989) explica como a cultura popular passou a ser tratada como algo 

exótico pelas elites - objeto de desejo a ser consumido nos dias atuais - até a metade do século 

XVII, elites e camadas mais populares partilhavam de tradições populares, o que os 

distanciaram fora as influências provenientes das reformas religiosas, cientificas e do próprio 

iluminismo. Ainda, no século XIX, “a consciência do folclore irá separar de vez o que é 

popular do que é erudito” (BURKE, 1989, p. 27). 

As delimitações do que era ou não popular estiveram submetidas à cultura oficial, 

das elites, e, portanto, a segunda passou a ser vista sob o viés da exoticidade. Porém, Burke 

(1989) salienta algo que é também consenso perante outros eventos teóricos, que a recorrência 

dos elementos da cultura do povo ajudou a formular as próprias identidades nacionais dos 
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estados, de modo a utilizá-la como fator de resistência cultural, bem como ajudar a formular 

consciência nacional.  

O que os informes teóricos postulados por Burke tem em comum com a 

atualidade da moda e sua relação com o artesanato representado aqui pela renda irlandesa é 

justamente o fato desta passar a ser consumida como exótico por algumas classes sociais. 

Aliás, não só no consumo, mas também no que se refere à sua apropriação por produtores e 

especialistas em indumentárias, “o popular por si só é visto como tendo grande potencial, 

baseado em um saber-fazer quase ingênuo, que precisa ser desenvolvido e melhorado” 

(LEITÃO & MACHADO, 2006, p. 42). 

Na interface dos movimentos de consumo, dois tipos de consumidores são 

percebidos: aqueles mantenedores de uma consciência a respeito dos simbolismos envoltos 

nas peças adquiridas, e aqueles que não o são de todo conhecedores, mas que percebem nesta 

uma dada exoticidade. Sobre isso, Leitão adverte que,  

O gosto pelos produtos exóticos funda-se sobretudo em dois elementos. De um lado, 

um certo grau de sofisticação e distinção que acompanha seu consumo que, ainda 

que tenha sofrido transformações, já que o consumo do exótico populariza-se, não 

deixa de existir. Consumir o outro, mesmo mantendo-o distante, é, em certa medida, 

apropriar-se de algum conhecimento sobre ele. Por outro lado, o produto exótico 

parece ser particularmente estimulador da imaginação, fornecendo àquele que o 

consome a possibilidade de, através dele, experienciar, ainda que de forma 

imaginada, paisagens, povos e palavras pouco conhecidos (2007, p. 15). 

Há que se dimensionar que consumir estas modas é, ainda segundo a autora, 

consumir um Brasil imaginado. É uma espécie de reinvenção de nossas tradições, modos de 

ser e também de fazer. Contudo, os fluxos e refluxos de moda se dão em meio ao consenso 

não muito velado de que o ideal de elegância a ser alcançado sempre foi encontrado fora do 

país e não o contrário, neste caso, o artesanato não surge como uma resistência, mas sim como 

uma adaptação a esses gostos. 
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O exemplo do artesanato é apenas uma das recorrências que os movimentos de 

moda tem buscado. Há até um discurso sobre moda “étnica”, voltada para esse apego aos 

tradicionalismos, bem como a aspectos relacionados à flora e à fauna do país. Um dado 

exemplo sobre isso remete às estampas florais e de animais, fortemente presentes em algumas 

coleções, bem como a elementos que caracterizam algumas regiões do país, tais como os 

bordados e as rendas produzidas no nordeste do país (LEITÃO & MACHADO, 2006, p. 32). 

Em sua etnografia, Leitão e Machado (2006) evidenciam desfiles, feiras, 

exposições e outros eventos sobre o tema, que trazem a participação de grifes famosas 

apresentando suas coleções calcadas em elementos que tentam reproduzir o que seus 

organizadores chamam de celebração da “diversidade brasileira”. As marcas buscam 

inspiração nos tropicalismos, nas manifestações afro-religiosas, nas rendas e bordados do 

Nordeste, enfim, nos modos de vestir das “gentes brasileiras” dos vários cantos do país, 

Muitas rendas rústicas decoram barras de saias de vestidos. (...) A marca Lei Básica, 

com coleção de Ronaldo Fraga, coloca na passarela músicos de Smoking e sandálias 

havaianas, tocando Luar do Sertão. (...) Iemanjá também aparecia na estampa de 

algumas camisetas, assim como São Jorge. (...) No Joia Brasil – Fashion Rio -uma 

das peças mais curiosas, denominada Mucama: raízes africanas eram um enfeite de 

cabeça tipo turbante, feito em tela de ouro 18 quilates, e fitas verdes e amarelas; 

formando a bandeira brasileira. (Op. cit., p. 32 - 34) 

O movimento pela procura de uma moda menos carregada de estrangeirismos, tal 

como historicamente se observou, e mais apegada às influências regionais, circunda os 

olhares dos produtores das formas de vestir.  

Estas apreensões sugerem as interações e o convívio, aparentemente democrático, 

entre classes sociais. Essas  grifes customizam, se apropriam – e vendem – o gosto do povo 

no gosto da elite, servindo ao consumo da elite, principalmente, mas podendo chegar à outras 

esferas sociais. Lipovetsky, sensível a rapidez com que ocorrem as mudanças nas sociedades 

ocidentais, sugere, agora já nos anos 2000, sua versão sobre as novas estratégias de 

relacionamento dos indivíduos com os bens de consumo,  
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(...) as expectativas e os comportamentos relativos aos bens caros “não são mais o 

que eram”. Nossa época vê manifestar-se o direito às coisas supérfluas para todos. O 

gosto generalizado pelas grandes marcas, o crescimento de consumos ocasionais em 

frações ampliadas da população, uma relação menos institucionalizada, mais 

personalizada, mais afetiva com os signos prestigiosos: o novo sistema celebra as 

bodas do luxo e do individualismo liberal. Mutações que convidam a reconsiderar o 

papel tradicionalmente estruturante das estratégias distintivas e dos afrontamentos 

simbólicos entre os grupos sociais (LIPOVETSKY, 2000, p. 16). 

Para justificar as inserções de motivos populares em vestimentas, Ronaldo Fraga, 

estilista mineiro, apreende o que ele considera enquanto uma produção de moda voltada aos 

ditos regionalismos. Em palestras realizadas em várias regiões do país, ele destaca a 

importância do uso de estratégias voltadas para a criação de uma moda brasileira, a qual, 

segundo o autor, estaria pautada justamente nos regionalismos presentes nas produções de 

fundo artesanal
32

.  

O estilista, que já teve suas criações apresentadas em grandes eventos de moda do 

país como o São Paulo Fashion Week, através de criações que enfatizaram motivos 

nordestinos, como o maracatu e o cangaço, expõe sua visão de moda brasileira baseada nas 

premissas que preveem a necessidade de uma apreensão das culturas populares a serem 

representadas na indumentária, principalmente no momento atual da moda brasileira: “Para 

entender o que a gente veste hoje, o que é fashion, a alma do brasileiro mesmo, é necessário 

buscar essas raízes que estão nessa cultura nordestina”, comenta Ronaldo
33

.   

Sobre as criações de Fraga, a menção realizada pelo site modices.com.br, enfatiza 

que: 

Na passarela, linho, seda, bases de algodão e jacquards que simulam a regionalista 

renda. As peças carregavam texturas mil e em alguns momentos, estamparia floral e 

xadrez. O destaque fica para os acabamentos incríveis – assinatura de Ronaldo – que 

encheram os olhos de quem estava assistindo. Fora isso, modelos totalmente 

                                                           
32

 Informações colhidas junto ao site: <http://www.cidadeverde.com/moda-e-mais-do-que-economia-e-cultura-

diz-estilista-ronaldo-fraga-83097>, acesso em 11 de março de 2012.   
33

  Depoimento colhido junto ao site: <http://modices.com.br/noticias/a-moda-nordestina-de-ronaldo-fraga>, 

acesso em 11 de março de 2012. 
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cobertas por paetês (que formavam luvas e bermudas ciclistas) que caíam pela 

passarela enquanto os modelos desfilavam, num momento de pura poesia
34

. 

O estilista sustenta ainda a necessidade de realizar pesquisas sobre o tema a ser 

desenvolvido na coleção subsequente, “a pesquisa é mais importante do que a criatividade. 

É a partir da pesquisa que você desperta a criatividade, com base na história do povo” , 

afirma Fraga
35

. Ele sustenta ainda que as histórias locais são verdadeiras fontes de 

inspiração para os especialistas de moda, os quais devem se utilizar do trabalho dos artesãos 

como um adendo às suas criações e não o contrário. 

3.2 Demandas de renda: elas estão na moda! 

 

No que concerne aos modos e modas em renda
36

, há que se considerar que nos 

últimos anos esta tem sido uma tendência, sendo apresentada em desfiles de níveis nacional e 

internacional. No caso das rendas confeccionadas artesanalmente, embora apresentem 

conotações diferenciadas daquelas cuja confecção acontece nos moldes industriais, uma dada 

característica pode ser mensurada como comum, a de que são as rendas de qualquer tipo 

capazes de formular diferentes estilos e formas de uso. 

Para fins de entendimento sobre a renda, enquanto tendência de moda 

intensificada nos modos de vestir do público feminino, nos últimos anos, basta uma breve 

pesquisa em sites e blogs para se ter justificativas sobre as potencialidades desse tipo de 

indumentária, bem como de suas instruções de uso (Figura 31),  

Apesar de uma peça de renda ser algo bem marcante, eu acho que o tecido pode 

sim, ser versátil e capaz de formar looks de estilos bem diferentes: a dica para não 

ficar muito óbvio é misturar a renda com outras texturas e não ter medo de ousar – 

                                                           
34

 Op. cit. 
35

 Depoimento colhido junto ao site : <http://www.cidadeverde.com>, acesso em 11 de março de 2012.  
36

 Refere-se aqui às rendas confeccionadas tanto artesanalmente, quanto na escala industrial. 
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pelo menos um pouco! (Luisa Accorsi em seu Blog pessoal sobre moda denominado 

“Tres Jolies”, em 29 de abril de 2011)
37

.   

 

Figura 31: Exemplo de combinação de indumentária em renda. 

 

        Fonte: http://www.tresjolies.com.br 

 

  

“É a renda um tecido delicado, inspira romantismo e ao mesmo tempo pode se 

mudar o look para sexy, retrô e delicado. Com alguns acessórios você consegue mudar o seu 

look”, Elisa Castilho na postagem Como Usar a Renda, em 27 de dezembro de 2011, no Blog 

Moda aos Pedaços
38

. A blogueira para corroborar seu argumento de que a renda está mesmo 

na moda, utiliza em sua postagem a foto de atrizes de Hollywood, prováveis referências do 

                                                           
37

 <http://www.tresjolies.com.br/2011/04/como-usar-renda.html>, acesso em 21 de junho de 2012. 
38

 <http://www.modaaospedacos.com/2011/12/como-usar-renda.html>, acesso em 21 de junho de 2012. 



107 

 

 
 

que se pode ou não utilizar para fins de contemplação das prerrogativas do mundo fashion 

(Figura 32). 

 

Figura 32: Atrizes de Hollywood utilizando indumentária em renda. 

              

    Fonte: www.modaaospedacos.com 

 

Uma das publicações de moda mais conceituadas, a Revista Vogue
39

, em sua 

edição espanhola de agosto de 2011, apresenta como matéria principal, a tendência de renda 

nos modos de usar (Figura 33). 

 

                                                           
39

A revista tem por ano de lançamento 1892, na cidade de Nova York, tendo sido resultado dos esforços 

concebidos por Arthur Baldwin Turnure e Harry McVickar. À época constiutiu-se em folhetim de moda, tendo 

se modificado ao longo dos anos e influenciado muitas outras publicações do gênero. Atualmente é sediada em 

mais de 20 países. (Fonte: www.wikipedia.com.br, acesso em junho de 2012).  
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Figura 33: Atriz Katie Holmes – Vogue Espanha de agosto/2011 

 

 
                                    Fonte: www.morangonomel.com 

 

 

Ao justificar a forte tendência de modelos em renda no verão 2012, a blogueira de 

pseudônimo Graci, em sua postagem de 7 de setembro de 2011, no blog de moda essas e 

outras
40

, comenta que “desde que foram inventadas há muito tempo as rendas nunca saíram 

de moda. Delicadas e românticas elas aparecem em vestidos, camisas, lenços e até mesmo 

sapatos. Não há quem resista a uma bela peça com renda”(grifo nosso). 

                                                           
40

 Informações colhidas junto à página eletrônica <www.essaseoutras.com.br>, acessada em junho de 2012. 
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Rodrigues (2009) nos diz sobre as rendas serem capazes de agregar elegância e 

sofisticação aos modos de vestir, sendo capazes de compor, através da combinação correta de 

sobreposições, looks que podem variar do “sensual”, dada ao uso correto da transparência que 

lhe é inerente, ao estilo “princesa” em face do aspecto delicado que lhe constitui (Figura 34 e 

35). 

                                    Figura 34: Vestido longo justo em renda (01) 

 
                              Fonte: http:/www.soudiva.com.br                              
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                         Figura 35: Vestido longo justo em renda (02) 

 

                                                           Fonte: http://www.casamentoclick.com.br 

 

Faz-se claro que o tipo de renda referida na postagem não se trata de renda 

produzida artesanalmente e sim o tipo “industrial”, porém, faz-se legível o argumento 

utilizado sobre uma das principais características inerente a todos os tipos de renda, a de que 

pode ser esta utilizada de formas diversificadas, de modo a compor diferentes estilos de vestir 

(Figura 36). 
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Figura 36: A top model brasileira Gisele Bundchen, capa da revista Vogue Francesa, edição 

de abril de 2012, usando um vestido de renda branco Dolce & Gabbana. 

 
                       Fonte: voguebrasil.tumblr.com 

 

A matéria de capa da Vogue Francesa traz o Branco: puro chic como uma das 

tendências de moda a ser utilizada no verão europeu, apresentada por uma das marcas mais 

influentes nos circuitos de moda internacionais. Trata-se de um tipo de renda diferente 
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daqueles mostrados acima, assemelhando-se ao feitio artesanal de confecção, que ganhou o 

pseudônimo de Renda 3D, em razão dos altos relevos e escala maior dos desenhos (Figura 

37). 

                   Figura 37: Vestido em Renda 3D, Dolce & Gabbana, Revista Vogue Francesa – 

abril de 2012.   

 
                        Fonte: www.lojamariamania.com.br 
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Por ser a moda uma dos exemplos mais proeminentes dos efeitos da globalização, 

tem-se que suas influências se espalham rapidamente. Feghali (2008) salienta sobre as 

novidades presentes no mercado de moda brasileiro, admitindo que a partir dos anos 2000 se 

observa uma crescente tomada de protagonismo da moda produzida no país.  

Rodrigues (2009, p. 16) responsável pela edição semestral da Revista Moda + 

Visão, da Editora Senac Rio, sobre as modas de vestir outono/ inverno de 2009, acrescenta 

que sobre “Uma moda brasileira marcada pela irreverência, sensualidade e elegância, 

admitidas em estampas coloridas, babados e rendas confeccionadas nos moldes artesanais”.  

No Brasil, as demandas de renda admitem as fruições de uso apresentadas no 

contexto internacional, mas também admitem às diversas possibilidades criacionais advindas 

da incidência de diversas rendas artesanais aqui existentes. Tal predisposição tem sido acatada 

por estilistas nos últimos anos e algumas inseridas nos circuitos dos principais desfiles de 

moda realizados no país.  

Críticas de especialistas em moda presentes nas várias mídias advertem para a 

potencialidade e recorrência do emprego de rendas artesanais em peças vestimentais. Várias 

são as referências encontradas na moda brasileira, principalmente nos últimos anos. Sites 

relacionados ao tema, bem como revistas nacionais e também internacionais remetem a tal 

condição, 

Os vestidos artesanais estão entre as tendências mais fortes para o verão 2012. O 

Brasil tem um forte trabalho artesanal que se destaca principalmente na região 

nordeste. Esta vocação para o hand-made vem chamando atenção e sendo 

valorizada, não apenas pela moda nacional. Estilistas como Martha Medeiros e 

Vanessa Montoro destacam-se agregando valor e elegância à renda artesanal, dando 

vida a peças que são verdadeiros artigos de luxo e que estão ganhando o mundo
41

. 

                                                           
41

 Informações disponíveis em: <http://www.fashionbubbles.com/moda/vestidos-artesanais-martha-medeiros-e-

vanessa-montoro-resgatam-a-arte-dos-artesaos/>, acesso em 09 de março de 2012. 
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Entre as rendas utilizadas e que se relacionam à citação acima estão as 

renascença, bilro e boa noite, todas produzidas no nordeste do país, inclusive em regiões 

ribeirinhas do Rio São Francisco. Sobre as criações com essas rendas, o site 

http://www.fashionbubbles.com destaca a forte presença das criações das estilistas alagoanas 

Vanessa Montoro e Martha Medeiros, esta última, por sua vez, já possuindo criações 

exportadas para Alemanha, Oriente Médio, Portugal, Estados Unidos e Inglaterra. 

Numa entrevista realizada pelo site http://www.fashionbubbles.com a estilista 

Martha Medeiros, ela explica que trabalha com as rendeiras organizadas em cooperativas, 

adequando suas produções aos designers criados. O sucesso do trabalho final ocorre 

justamente devido à potencialidade que a estilista percebe no trabalho das artesãs (Figura 38 e 

39).  
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Figura 38: Vestido com peplum feito com renda artesanal [Renascença] de Martha Medeiros. 

 
              

        Fonte: http://www.fashionbubbles.com 
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Figura 39: Vestido curto de renda artesanal feito com a renda artesanal [Renascença] de 

Martha Medeiros. 

 
        

                            Fonte: http://www.fashionbubbles.com 
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Das peças produzidas, destacam-se vestidos de noivas e coleções com vestidos 

longos e curtos, alinhados aos bordados de pedraria, corais, turquesas e cristais. A entrevista 

destaca ainda que caftans, batas, camisas e acessórios completam a coleção,  

Martha Medeiros insere o trabalho com extrema sofisticação no mercado de moda 

internacional e resgata o valor da renda brasileira, com uma linguagem 

contemporânea. Em suas coleções predominam as tramas e bordados manuais, com 

referencias do seu lugar de origem, porém são entendidas e consumidas em 

diferentes lugares do mundo. 

A renda apresentada nas imagens acima é do tipo Renascença
42

, produzida na 

região do Cariri paraibano e são o resultado do trabalho da estilista alagoana Martha 

Medeiros, a qual alcançou espaço e reconhecimento junto aos grandes centros de moda do 

país. A renda apresentada demonstra fortes semelhanças com a renda irlandesa produzida no 

Estado de Sergipe, podendo ser considerada também uma referência enquanto instrução de 

design de moda para a renda sergipana.  

O caso da renda paraibana é apenas um dos exemplos do uso das rendas artesanais 

em coleções de moda nos últimos anos. Estilistas, designers e demais especialistas de moda 

comentam sobre as potencialidades do emprego desse tipo de artesanato em suas produções, 

salientando para o fato de que suas escolhas se deram fortemente graças a autenticidade e 

versatilidade que as rendas agregam em suas criações (Figura 40 e 41).  

 

 

 

 

 

                                                           
42

 Tal como já fora explicitado no Capítulo anterior, a renda Renascença apresenta fortes semelhanças com a 

Renda Irlandesa quanto às formas das estampas, diferindo-se em face dos materiais utilizados no feitio de cada 

uma delas. A renda Renascença é também fortemente produzida nos Estados da Bahia e Pernambuco. 
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Figura 40: Sobretudo em Linho com renda Renascença (costas)

            Fonte: http://www.babeldasartes.com.br/blog 

 

Figura 41: Sobretudo em Linho com renda Renascença (frente) 

                                                               

                                                            

Fonte: http://babeldasartes.com.br/blog 
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Cada vez mais lojas especializadas em vestuário feminino exercem a venda desses 

tipos de indumentária, assumindo a predisposição de uma moda forjada sobre uma identidade 

iminentemente brasileira, caracterizada pelo emprego do trabalho manual tradicional da 

região nordeste do país.  

Numa postagem acessível no site de um desses estabelecimentos comerciais, o 

chamado Babel das Artes, que tem por slogan “Feito à mão e exclusivo para você”, a escolha 

pelo uso da indumentária produzida pela estilista Martha Medeiros é tida como “fato: a 

estilista alagoana deu linguagem contemporânea ao artesanal. E ponto a ponto foi ela quem 

transformou as toalhas de mesa luxuosas em lindos vestidos e assim conquistaram corações, 

corpos e mentes da mulherada”
43

. 

Assim, ao trabalho das artesãs da região do Cariri paraibano, a estilista teria dado 

uma “linguagem alagoana ao trabalho artesanal”, de modo a criar coleções capazes de agradar 

“aos gostos mais exigentes”, infere a postagem no blog da loja Babel das Artes. À renda 

irlandesa produzida em Divina Pastora, produções desse seguimento são cabíveis, pois agrega 

categorizações semelhantes à renda Renascença, e já começam a ser percebidas em ações 

executadas tanto pelas rendeiras, quanto por sua interação com estilistas de moda. 

 

3.3 As dinâmicas do mercado simbólico: modas e modos de Renda Irlandesa  

 

“Não se pode continuar igual, é preciso mudar! A gente tem que fazer não só as 

mesmas coisas de sempre, mas o que tá ‘saindo’ mais, pra poder vender”, explica Elisabete 

Raimundo dos Santos, rendeira e presidente da Associação de rendeiras de Divina Pastora. 

                                                           
43

Disponível em: <http://babeldasartes.com.br/blog/2012/04/26/renda-renascenca-moda-arte-luxo-e-tradicao-na-

passarela/>, acesso em 22 de junho de 2012. 
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Sua fala infere sobre as modificações que tem surgido nos últimos anos no âmbito da 

produção da renda e que configuram o surgimento de novas demandas de mercado simbólico. 

Dantas (2001) nos diz sobre uma maior efervescência de comercialização da renda 

irlandesa a partir da década de 70 do século passado. A produção passou a ser difundida com 

maior ênfase fora da localidade, ganhando outras regiões do país e até mesmo o exterior, o 

que se deu através da participação das rendeiras em eventos e feiras de artesanato. Em seu 

depoimento, Elisabete comenta que esta teria sido uma época em que “deu pra ganhar um 

dinheirinho a mais”, o que teria gerado maiores expectativas de ganho entre as artesãs. 

Estas fruições de consumo não são constantes, e entre o final da década de 1980, 

bem como ao longo dos anos 1990, as possibilidades de comercialização se deram de forma 

mais tímida do que nos anos predecessores. Sobre isso, a fala nativa considera que se deve em 

parte aos problemas econômicos vivenciados pelo Brasil naquele momento, tais como 

inflação e congelamento de salários.  

O argumento sugerido nos depoimentos confirma com a predisposição de que, 

para consumir a renda, é necessária autonomia financeira compatível com os preços das 

peças. No que diz respeito a este assunto, as rendeiras justificam que são adequados ao 

expressivo custo dos materiais envolvidos, principalmente o lacê - principal matéria-prima-, 

bem como em razão do tempo desprendido para realizar o tecimento de pontos minuciosos.  

No que concerne à comercialização, as rendeiras remetem ao fato de que na 

cidade de Divina Pastora não encontra grande ênfase em razão da maioria das mulheres do 

município ter o domínio do “saber fazer” renda irlandesa, o que, consequentemente, 

estabelece a não necessidade de aquisição de peças. No entanto, há ressalvas para uma elite 

local, que tradicionalmente consome peças de cama, mesa e banho.  
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Nesses termos, grande parte da produção é vendida fora da localidade, na capital 

do Estado e na região sudeste do país, em feiras de artesanato, ou em eventos destinados a 

divulgação do potencial turístico regional nos quais a renda irlandesa é tida como uma das 

principais manifestações do artesanato sergipano (Figura 42 e 43). 

 

Figura 42: Destaque da renda irlandesa na feira dos Estados, ocorrida em abril de 2011 na 

capital do País. 

 
  Fonte: ASCOM/Divina Pastora. 
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Figura 43: Destaque para renda irlandesa plotada em uma das pilastras. 

 
               Fonte: ASCOM/Divina Pastora. 

 

 

Agências de turismo locais exploram o potencial estético inerente ao artesanato, 

para fins de divulgação dos aspectos culturais do Estado e seu potencial turístico, como sugere 

a publicação concernente ao site www.visitearacaju.com.br: 

Artesanato de Sergipe 

Rico em belezas naturais, Sergipe é, também, o berço de magníficas manifestações 

de arte popular. É uma grande pluralidade de produção artesanal, fruto de mãos de 

gente simples, que, com dedicação e amor a arte, valendo-se de técnicas arcaicas, 

passadas de pais para filhos, cria e recria belíssimas peças, transformadas em fonte 

de renda e em elemento de identidade sócio-cultural. Os artesãos produzem as mais 

diversas peças com destaque para a renda irlandesa em Divina Pastora (...) uma das 

maiores expressões do artesanato sergipano que exige mão-de-obra bem treinada, 

cuidadosa e paciente. 

Como se vê, há referências para o potencial artístico da renda e de sua forte 

ligação com a identidade sociocultural com as comunidades de origem. A postagem, 

vinculada a um site que tem como público alvo o turista, apela para o visitante quanto à 
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grandiosidade existente no artesanato sergipano que parece ter na renda irlandesa um de seus 

principais atrativos, inclusive destaca algumas linhas para explicar o que vem a ser esta e de 

como é produzida. 

De forma análoga, as várias mídias locais corroboram com tal premissa (Figura 

44):  

Figura 44: Destaque da renda irlandesa na mídia escrita local Jornal da cidade em 20 de 

novembro de 2011. 

 
                           Fonte: http://artesanatosebrae.blogspot.com.br 

http://4.bp.blogspot.com/-TKiatUNuNZg/TlKLtoDPw8I/AAAAAAAAAlc/31AoZzSZzh4/s1600/Nova+imagem.JPG
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A crescente divulgação da renda irlandesa enquanto um dos elementos 

identificadores do artesanato sergipano, a partir de ações publicitárias vinculadas tanto ao 

governo estadual, quanto às mídias locais e agências de turismo teria se dado após sua 

categorização enquanto patrimônio cultural imaterial. Sobre tais ações, a fala nativa é 

unânime ao aceitar de forma positiva a repercussão da renda irlandesa, haja vista que tem 

ajudado a divulgar ainda mais sua arte, e tem como consequência, maiores e melhores 

possibilidades de comercialização.  

Neste sentido, chegamos então a um dos pontos mais latentes acerca do consumo 

da renda irlandesa, aquele que obtém relações com a patrimonialidade que lhe é inerente. 

Embora sempre tenha constituído elemento de desejo de consumidores exigentes, tem-se na 

condição de patrimonialidade mais um elemento capaz de lhe agregar valor e diferenciação 

em relação a outros tipos de artesanato, “depois que virou patrimônio, nosso trabalho ficou 

mais conhecido e valorizado lá fora”, afirma Ana Francisca Santos, 50 anos, rendeira. 

Questionadas sobre uma dada “supervalorização” das peças e o consequente 

aumento dos preços, após sua inclusão no Livro de Registro dos Saberes, as rendeiras 

informaram que os preços continuam os mesmos de antes, proporcionalmente falando e que a 

patrimonialidade teria lhes fomentado uma ampliação de mercado, divulgando-o enquanto 

bem cultural importante do ponto de vista da memória nacional.  

Na perspectiva da imposição do mercado de consumo, poderia a renda irlandesa 

tornar-se uma espécie de apêndice do modelo capitalista de produção? E a capacidade criativa 

das rendeiras, estaria sujeita aos ditames do mercado? Inquiridas sobre isso, as rendeiras 

garantem não haver riscos de comprometimento daquilo que chamam de essência de sua arte, 

caracterizada pela beleza e alta qualidade. 
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Aliás, admitem que quanto maior a interação com as demandas de mercado, mais 

autonomia lhes é acrescentada quanto às instruções de produção. Organizadas, as rendeiras 

não se submetem às predisposições do mercado, mas interagem com ele. É o caso da 

crescente produção de peças de vestuário que tem se dado nos últimos anos.  

Os elementos novos são evidenciados tanto através dos pontos, quanto na criação 

de novas peças e artigos, cuja funcionalidade tende a ultrapassar as antigas apreensões 

culturais que lhes eram atribuídas enquanto peça artesanal para então chegar a novas 

categorias simbólicas advindas do vestuário. 

Ressignificando-se, a atividade artesanal passou a assumir novas demandas 

criacionais. Assim, uma produção que antes se concentrava na distribuição de peças como 

toalhas de mesa, panos de bandeja, passadeiras, colchas e enxovais em geral, passa a consentir 

uma maior ênfase na produção de peças de vestuário.  

Nesse momento, a patrimonialidade inerente à renda irlandesa, em seu consumo 

estético como peça de vestuário, passa a referir mecanismos de representação inerentes à 

indumentária, esta produzida através das articulações entre práticas artesanais e as novidades 

do mercado de moda, o qual, por ser “efêmero e dinâmico” (LIPOVETSKY, 2005), tende a 

compelir e a estimular novas possibilidades criacionais influenciando e sendo influenciadas 

pelo uso. 

É nesse instante que o intangível relacionado ao feitio da renda assume o que vem 

a ser a “diversificação das funções sócio-culturais do artesanato” (CANCLINI, 1982, p. 103), 

em que o tradicional caráter decorativo, que sempre caracterizou a produção artesanal, une-se 

à diversidade advinda de peças de vestuário, gerando novos códigos de representação social 

vinculados à indumentária. 
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Enquanto patrimônio cultural que interage com demandas de consumo, a renda 

irlandesa passa a assumir então criações e recriações, em que “a categoria mercado parece 

desempenhar um papel especial” (GONÇALVES, 2004, p. 239). Estas interações são tidas 

como positivas, constituindo o mercado como aliado aos processos relacionais envolvendo 

tais bens. 

É digno de destaque que um dos aspectos diferenciadores da renda é justamente 

seu dinamismo, ou seja, poder ela ser utilizada em objetos e pessoas, de diversas formas e 

assumindo diferentes conotações. 

No depoimento das artesãs verifica-se que elas concebem a potencialidade do 

mercado de moda como um elemento capaz de impulsionar suas produções. Criando e 

recriando aquilo que aprenderam com suas avós, as rendeiras vão se estabelecendo no 

potencial mercado da moda (Figura 45 e 46). 

Figura 45: Colete de renda irlandesa (frente). 

 
 

Fonte: Fotografia disponibilizada pela Associação para o Desenvolvimento da enda Irlandesa de Divina 

Pastora – ASDEREN. 
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Figura 46: Colete de renda irlandesa (costas). 

 

Fonte: Fotografia disponibilizada pela Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina 

Pastora – ASDEREN. 

 

Obviamente que o feitio de peças de vestuário não constitui um dado novo quanto 

às instruções de produção das rendeiras. No entanto, é nos últimos anos que as demandas tem 

aumentado consideravelmente: “antigamente a gente fazia mais passadeira, pano de bandeja, 

essas coisas. A gente ainda faz, só que roupa o pessoal tem procurado mais ultimamente. 

Parece que por causa da renda ter voltado com tudo à moda nos últimos tempos”, esclarece 

Maria Euda Costa Santos, 47 anos, rendeira. 

Para fins de adequar-se as demandas, as rendeiras tem se profissionalizado 

também quanto à confecção de roupas, através de cursos de corte e costura e design de moda. 
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A própria participação no “Projeto Escola e Oficina de Moda, Criação, Capacitação e 

Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora”, sediado pela PETROBRÁS, ajudou 

a intensificar ações desse tipo, tanto através de cursos de capacitação, com a interferência de 

estilistas de moda, quanto pela aquisição de máquinas de costura para confecção de peças a 

serem customizadas. Faz-se válido mencionar que a customização das peças caracteriza-se 

pela aderência da renda a peças de vestuário confeccionadas em tecido, imprimindo-lhe novos 

sentidos (Figura 47, 48 e 49).  

 

Figura 47: Baby doll customizado em renda irlandesa. 

 
                    Fonte: Elza Andrade/março de 2012 
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Figura 48: Camiseta customizada em renda irlandesa. 

 

 
                Fonte: nanabordada.blogspot.com 
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Figura 49: Roupas a serem customizadas – ASDEREN. 

 
Fonte: Elza Andrade/março de 2012 

 

 

Não somente as rendeiras passaram a exercer as potencialidades do artesanato em 

peças de vestuário. Estilistas já começam a empregar o artesanato em suas criações. O estilista 

Altair Santo teria sido um dos primeiros estilistas do Estado conceber vestimentas a partir da 

renda.  

Tendo participado do Innova Moda, evento realizado com fomento do SEBRAE, 

em São Paulo, no mês de agosto de 2009, o estilista teria apresentado modelos customizados 

em renda irlandesa que ganharam destaque entre o público, o qual teria se encantado com a 
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disposição dos detalhes distribuídos nas peças, bem como com a mistura de rendas. Sobre 

isso, comenta Altair em depoimento à coluna de moda do site UOL
44

: 

O trabalho é feito da seguinte maneira: eu chego e converso, geralmente, com a 

rendeira mais velha do grupo. Ela me diz mais ou menos como é o processo de 

produção e aí, junto com as outras bordadeiras, vamos discutindo a melhor maneira 

de trabalhar. Eu consegui, por exemplo, que elas utilizassem cores nas rendas, que 

geralmente são feitas em tons brancos. No começo elas resistiram, mas viram que o 

resultado ficou bom. 

Perguntadas como aconteceu à interação com o estilista, as rendeiras informaram 

que este lhes encomendava fragmentos de renda a fim de moldá-los às vestimentas e que não 

foram informadas com antecedência sobre a participação das vestimentas em desfiles de 

moda. Porém, sugerem não se importar com o fato já que, “o que importa é a renda ser 

conhecida”, explica a presidente da Associação de rendeiras. 

O estilista, ainda em início de carreira, informa ainda em seu depoimento à coluna 

de moda do site UOL sobre sua predisposição em usos de motivos que ele denomina de 

“regionais” caracterizados não tão somente por rendas, mas também por bordados com o 

ponto de cruz, por exemplo. Admitindo, contudo, que o uso de renda irlandesa constitui um 

dos pontos fortes de suas criações, inclusive tendo um de seus exemplares utilizados como 

figurino em Minissérie da televisão aberta Rede Globo (Figura 50). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Depoimento colhido na página: <http://www2.uol.com.br/modabrasil/leitura/rendas/index.htm>, acesso em 

março de 2012. 
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Figura 50: Publicação do Jornal da Cidade – 2004. 

 

 

Fonte: Material disponibilizado pela Associação para o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de 

Divina Pastora – ASDEREN. 

 

De maneira análoga, o estilista cearense Lindemberg Fernandes, através do 

Projeto Conexão Solidária, exibiu no evento de moda Dragão Fashion, ocorrido entre os dias 

15 e 16 de abril deste ano na cidade de Fortaleza, modelos customizados em renda, inspirados 

na exclusividade de modelos que continham bordados e rendas artesanais (Figura 51).  
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Figura 51: Blusa customizada em renda irlandesa, criação do estilista Lindemberg Fernandes. 

 
 Fonte: http://wp.clicrbs.com.br/estilomoda 

 

A circulação e negociação de símbolos presentes nos modos e modas de vestir é 

algo latente nos processos de consumo da renda irlandesa, em que o adendo relacionado à 

condição de patrimônio intangível alarga as possibilidades criacionais. A consequência dessas 

escolhas se dá na confecção e no uso de modas singulares do ponto de vista estético tendo por 

base subjetividades já previstas por Canclini sobre “a recusa de uma sociedade mecanizada e 

a capacidade de dela “escapar” mediante a aquisição de peças exclusivas elaboradas à mão” 

(1983, p. 66) (Figura 52 e 53).  
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Figura 52: Vestido longo em Renda Irlandesa da estilista Madalena Moreira. 

 
      Fonte: www.icnews.com.br 
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  Figura 53: Vestido em Renda Irlandesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: http://www.skyscrapercity.com 
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Por constituírem uma representação material no mundo social, as maneiras de 

vestir condicionadas através da interação entre o tradicional e a novidade, tem sido 

confirmadas a partir de seu prestígio junto aos usos de pessoas vinculadas às mídias 

audiovisuais, é o caso da veiculação de modelos com vestimentas de renda irlandesa em TV 

aberta e eventos de moda de grande conotação. McCracken (2003) salienta que a mídia ajuda 

a operar mecanismos relacionados ao que se deve considerar enquanto bom e mau gosto 

(Figura 54). 
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Figura 54: Vestido de noiva confeccionado em renda irlandesa usado pela protagonista da 

novela “Cordel Encantado”, exibida pela rede Globo de Televisão em 2011. 

 

 
 

                           Fonte: Globo/Divulgação. Retirado de http://babeldasartes.com.br 

 

No vestido de noiva visualizado na figura acima, a renda irlandesa é customizada 

ao corte e modelo do tecido, de modo a dar o tom e toque principal da vestimenta. Mais de 

http://babeldasartes.com.br/
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80% da peça está sob os moldes da renda e o grande destaque é a suntuosidade prevista em 

seu uso. A relevância desse trabalho ajudou a divulgar ainda mais o trabalho das rendeiras 

sergipanas. 

Modas e modos de vestir em renda irlandesa despertam cada vez mais a atenção 

dos setores criacionais que se lhe fomentam. As imagens acima preveem de forma 

contundente as várias possibilidades a serem alcançadas quanto à confecção de peças. No 

entanto, cumpre considerar, sobre as instruções de produção que, para fins de um melhor 

fluxo no âmbito do mercado de moda, a presença de estilistas e designers de moda é 

preponderante no sentido de “aprimorar a criação, agregando a ela possibilidades de mercado 

e gosto mais refinado” (LEITÃO & MACHADO, 2006, p. 42, grifo nosso). 

Faz-se claro que esse “gosto mais refinado” é tido como uma das variantes 

previstas nos mercados de moda, não constituindo uma categorização a definir a qualidade da 

renda em si. A afirmação apenas submete a noção de que, de fato, após cursos de capacitação 

e o consequente aprendizado a respeito de algumas assertivas de tendências de moda, as 

rendeiras ganharam maior autonomia para se manter em tal mercado. 

A estilista que deu o curso de capacitação incentivou muito a gente a 

fazer roupas de renda irlandesa. Ela disse que estava na moda as 

rendas de todo o tipo e que se a gente fizesse ia ter sucesso. Deu 

também uma dica sobre o tipo de peça que a gente deveria fazer, 

geralmente, as que estão mais na moda (Explica Maria São Pedro dos 

Santos, 53 anos, rendeira). 

A fala da entrevistada adverte para um dos pontos principais a respeito das 

instruções de produção de vestuário em renda irlandesa, relacionado ao que se deve 

confeccionar para corroborar com as prerrogativas de moda. As rendeiras demonstram 
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interesse em manter-se informadas a respeito das novidades que compõem os esquemas de 

vestuário feminino, adaptando-o aos moldes da renda, 

Nem todo modelo dá pra fazer com renda irlandesa. Muita coisa a 

gente adequa. Isso no caso de fazer a peça inteira, por que se for 

customizar, é mais fácil adequar os modelos que tão mais na moda. 

De qualquer jeito, tem roupa que nunca deixa de estar na moda, como 

algumas blusas, por exemplo. O que vai valer é a criatividade da 

rendeira (Dina Lúcia Santos, 27 anos, rendeira). 

Nesses termos, tem-se na potencialidade do emprego do artesanato em vestimenta 

feminina, a transposição de novas identificações e representações, dimensionadas na prática 

criativa da rendeira. É na construção dos detalhes tão pequenos que novas possibilidades 

criadoras se manifestam, para configurar o uso de novas possibilidades de charme e elegância 

já que, “a moda é composta por valores intrínsecos e extrínsecos, em que se ampliam as 

possibilidades artísticas muito pertinentes à busca de uma identidade visual personalizada” 

(FEGHALI, 2008, p. 10). 

 

3.3.1 O consumo da patrimonialidade: por novas instruções de uso  

 

Muito além das razões econômicas, elementos psicossociais estão em voga quanto 

ao consumo de modas em renda irlandesa. Alguns desses elementos estão diretamente 

relacionados à complexidade do “saber fazer” baseada em interações entre a herança 

constituída e a modernidade dos circuitos de modas. Por se tratar de um tipo de produção 

completamente diverso daquele previsto pelo sistema de produção em massa, as peças 

corroboram com a revitalização dos desejos de aquisição dos consumidores.  
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O consumo da patrimonialidade se dá a partir de realidades distintas, estas 

advindas da própria razão social dos próprios consumidores, ou consumidoras, como é o caso 

aqui referido. Há dois casos a serem destacados: o primeiro refere àquela consumidora local 

ou regional, que cresceu sabendo como se dava o feitio das peças, bem como de seus modos 

de usar; o segundo tem na consumidora advinda de outras realidades sociais e espaços 

geográficos, comumente a turista, que, segundo evidencia-se nos depoimentos das rendeiras 

de Divina Pastora, constitui o grupo maior consumidor, que descobre a renda irlandesa e a 

toma para seu guarda-roupa, estabelecendo seus usos perante suas demandas socioculturais.  

A esta última, embora nem sempre lhe sejam inerentes noções acerca da natureza 

patrimonial intangível conferida à renda, suas escolhas se fazem grandemente em face do 

exotismo e exclusividade presentes no apelo estético percebido nas peças, bem como através 

das demandas de moda advertidas e inadvertidas socialmente que preveem os motivos 

artesanais e a própria renda como sendo elementos de tendência de moda.  

É linda a renda irlandesa! Fiquei encantada quando vi o colete todo 

em renda. Dá para combinar com várias peças de roupa que eu tenho 

em casa. É uma peça ‘regional’ muito elegante! Só achei um pouco 

“cara”, mas vale à pena! (Viviane Silveira, 32 anos, auxiliar 

administrativa, consumidora)
45

. 

O depoimento acima explicita bem acerca dos usos a serem realizados pela 

consumidora, junto às demais peças que possui. Porém, sua expressão “regional” muito 

chama a atenção pelo que a consumidora, turista de Minas Gerais, apreende sobre como peças 

confeccionadas artesanalmente podem suprir suas necessidades de uso. Fica evidente que a 

peça é consumida enquanto bem simbólico cultural, simplesmente por ser artesanato em si 

(FLEURY, 2002), independente de sua condição de patrimonialidade.  

                                                           
45

 Não são revelados aqui os nomes verdadeiros das consumidoras entrevistadas.   
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É então a moda produzida artesanalmente e/ou customizada consumida de forma 

diferenciada. Pois, além das questões acima referidas, o simples fato de se tratar de artesanato 

tende a assumir outras lógicas além daquelas comumente referidas junto ao mercado, lógicas 

que passam pela compreensão dos gostos, do comportamento e dos valores construídos 

socialmente (CALDAS, 2004). 

A busca por originalidade e autenticidade, no entanto, como observa-se na fala da 

entrevistada, acontece através de um desprendimento financeiro não acessível a todas as 

classes sociais. Coletes, blusas, vestidos variam entre R$ 300,00 e R$ 1.200,00, o que, como 

bem admitem as rendeiras, exige das consumidoras autonomia financeira,  

A renda sempre foi considerada “cara”, e é como eu já te disse, o 

preço é alto em razão do custo do material e da mão-de-obra. É difícil 

para algumas pessoas pagar esse valor, muita gente acha bonito, mas 

não pode comprar. O nosso público maior acaba sendo de turistas 

mesmo (Elisabete Raimundo dos Santos). 

Assim, a produção da renda se dá na esfera do popular, mas seus usos persistem 

junto às classes mais abastadas. A fala nativa remete que sempre foi dessa forma, 

caracterizando como provenientes de classes sociais mais abastadas suas consumidoras, as 

quais distinguiam-se das demais por sua maior autonomia financeira, comenta Maria Euda 

Costa Santos, 47 anos, rendeira. 

Naquele tempo antigo, as moças que tinham ‘condições’, quando iam 

casar, tratavam logo de encomendar uma colcha de renda irlandesa 

paro o enxoval, não era qualquer uma que podia fazer uma 

encomenda destas! 

É nítida na fala da entrevistada a distinção entre as classes sociais e as lutas 

simbólicas que lhe são inerentes. “Não era qualquer um que podia fazer uma encomenda”, só 
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um grupo seleto “naquele tempo antigo”, detinha de aparato financeiro superior para efetivar 

as compras de peças confeccionadas em renda irlandesa. Tendo por base essa distinção, 

ficava-se evidenciada ainda mais a estrutura e as hierarquias de classe presentes naquele 

ambiente social, na qual empregava-se não tão somente o capital financeiro, mas também o 

cultural e simbólico (BOURDIEU, 2007).  

Não diferente daquele “tempo antigo”, na aquisição das peças é necessário um 

desprendimento financeiro elevado se comparado a artesanatos como bordados, como o ponto 

de cruz, por exemplo, estes, muito comuns no interior do Estado, sendo fortemente 

produzidos e também consumidos por diferentes estratos sociais. 

As novas instruções de uso são, por assim dizer, mais uma forma de decodificar as 

semelhanças e diferenças do que está ou não na moda. Estilistas tencionam sobre isso 

afirmando sobre seu potencial papel nas confecções dos looks. Originalidade aliada à beleza 

parece configurar, de sobremaneira, as razões para a escolha dos moldes e sua customização 

em peças de vestuário.  

Eu já tinha ouvido falar em renda irlandesa, que era patrimônio 

cultural, mas não poderia imaginar que se tratava também de roupa e 

roupas lindas! (Comenta Fernanda Araújo, 17 anos, estudante, 

consumidora de peças customizadas em renda).  

Cumpre lembrar que o consumo da patrimonialidade pelos agentes sociais se dá 

tendo em vista prerrogativas que tem a ver com a crescente tomada de consciência acerca da 

diversidade cultural. Tal premissa tem provocado a crescente valorização das tradições 

populares e sua cultura material. A fala nativa informa que nos últimos anos a renda irlandesa 

tem sido alvo de constantes procuras.  
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Há que se considerar aí que as demandas do mercado simbólico predispostas ao 

consumo do artesanato acontecem de maneira diferente em relação aos bens iminentemente 

relacionados à indústria de massa. Porém, algumas semelhanças de fato ocorrem e estão 

relacionadas à fase que predispõe sua comercialização e uso. 

Lipovetsky (2005) nos chama atenção para o fato de que na era do consumo de 

massa, o possuir provoca nos seres sociais a sensação de liberdade, uma liberdade alcançada 

pelo poder de possuir e formular com isso sua aparência. Nesse momento podem se dar 

instituições de hierarquias sociais, contudo, elas não constituem sozinhas as dinâmicas 

inerentes aos usos e consumos de símbolos, constituindo alguns momentos ou apenas fazendo 

parte deles.  

Nos usos, o que se dá é em parte uma tomada de significados culturais inerentes 

ao artesanato, mas principalmente a combinação com aquilo que foi formulado junto ao 

costume que caracteriza a escolha das peças junto aos aspectos identitários se aliam as 

combinações formuladas individualmente. A aparência encerraria então não o ato do 

consumo, mas do consumismo de moda. 

No que se refere a esse assunto Lipovestky (2005), menciona o potlach dos índios 

norte-americanos como uma evidência da busca por prestígio e honra em seu meio social, “No 

centro das atitudes suntuárias, a competição social pela luta e pelo reconhecimento e o desejo 

de ser superior aos outros. O desafio agonístico e a guerra das consciências é que estão 

sempre na base do fenômeno” (2005, p. 80). 

Ao indivíduo, o ser e o aparecer, em alguns momentos, passam a refletir o mesmo 

significado. No entanto, se diz em alguns momentos, salientando para o fato de que, embora a 

indústria cultural do luxo - em seus variados níveis - não é este elemento “é muito redutor 

limitá-las a essa única dimensão” (Op. cit., p. 80). Não somos os primeiros a considerar a 
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suntuosidade como conduta simbólica, apenas a vivenciamos com outros objetivos daqueles 

anteriormente vivenciados e de forma mais rápida, em face de nossa maior possibilidade de 

comunicação.  

Ainda referindo-se ao potlach dos índios norte-americanos estudados por Mauss 

em 1925, Lipovestsky (2005) verifica no “dispêndio festivo” daqueles, o mesmo ímpeto que 

compete ao ato de consumir nos tempos atuais “estando o consumo excessivo carregado, nos 

sistemas simbólicos primitivos, de reatualizar o tempo primordial e de repetir a passagem do 

caos ao cosmo: em consequência estava assegurado um novo ciclo da vida, o 

rejuvenescimento e a recriação do mundo” (2005,  pp. 80-1). 

Como aqueles, também nossos ímpetos de renovação aparecem no consumo das 

coisas. A partir de nossas vivências e construções simbólicas, assumimos nossa 

individualidade, mas nunca ficamos imunes ao que pode ser vivenciado por meio da imitação, 

na medida em que a “produção do sentido é submetida a certas imposições, o quer dizer que 

as imposições não limitam o sentido, mas, ao contrário, o constituem. O sentido não pode 

nascer onde a liberdade é total ou nula: o regime do sentido é o da liberdade vigiada” 

(BARTHES, 1979, p. 153). 

O comprar moda é sem dúvida uma forma de potlach moderno. Para assumir o 

novo, o velho é descartado, ou modificado. Assim, são as modas detentoras de lógicas 

próprias, 

 

Eu procuro sempre renovar meu guarda-roupa e usar aquilo que me 

deixa bem, mais bonita. Todo mundo é assim, não é?! Gosto de usar o 

que está na moda, mas a depender se combina ou não com meu corpo 

e tal..., claro, a gente acaba sempre combinando peças que coincidem 
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com o que está em uso pela maioria (explica Elisângela Araújo, 34 

anos, microempresária). 

Deve-se considerar então que “a capacidade de auto-seleção do consumidor faz 

com que este realize suas escolhas mais fielmente às suas identificações, projeções e gosto do 

que propriamente por um modelo imposto” (DULCI, 2009, p. 92). As imposições de fato 

existem, de forma sutil, ou não, porém, cada vez mais os indivíduos exercem sua autonomia 

nas escolhas que realizam e são justificados pela liberdade vigiada que possuem para manter a 

diversidade cada vez incentivada. 

Dessa forma, o consumo não pode ser encarado como detentor das vontades dos 

indivíduos, como se estes apenas recebessem de forma passiva o que lhes é criado. Há sim 

influências dos dois lados. Os próprios modos de vestir são sacralizados apenas se há 

aceitação de seu público consumidor, embora estes estejam sujeitos às forças de atuação 

simbólicas inconscientes, são capazes de ressignificar as mesmas, possuindo determinada 

parcela de autonomia sobre o que consome.  

As ressignificações persistem na combinação dos tradicionalismos com o 

moderno, de modo a nutrir o interesse, principalmente, das esferas sociais mais abastadas, 

fazendo com que os bens culturais cada vez mais sirvam a uma demanda de mercado 

simbólico baseada em sua especialização também econômica (CANLINI, 1983).  

É essa “paixonite” que configura as demandas do mercado simbólico assumidos 

pelo artesanato em sua inserção nos fluxos de moda, lhe impõe maior versatilidade, unindo o 

tradicional ao novo sob as incursões do efêmero. Tais processos não são visualizados de 

forma negativa quanto à manutenção da prática e dos saberes tradicionais, mas sim como um 

alargamento de sua condição enquanto bem de consumo, o que, segundo a fala nativa, é 

recebido de forma positiva. 
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A demanda que está vindo agora é mais de roupa e isso é bom, até 

para a gente diversificar mais um pouco. Sem falar que roupa é algo 

que sempre vende mais do que passadeira e pano de bandeja, e se 

está na moda, aí é que vende mesmo! (Maria São Pedro dos Santos, 

rendeira).  

O consumo em si, nesse caso o consumo do patrimônio cultural configura-se num 

pequeno ritual, em que estão inseridos jogos de interação sociais inerentes desde às artesãs, 

até seus consumidores, estes, envolvidos na trama do consumo de moda e na possibilidade de 

colecionar emoções e desejos no ato da aquisição de uma peça: “Comprar me faz bem, ainda 

mais quando é uma coisa assim, que vai me deixar mais bela. Tem como não ficar bem 

vestida como uma peça destas?!” (Mônica Araújo, 27 anos, Engenheira Civil).  

Vale ressaltar que a proposta de Bauman (2008) a respeito da possibilidade de se 

colecionar emoções, embora esteja direcionada ao consumismo pós-moderno, corrobora com 

o consumo simbólico-cultural do artesanato, pois, tal como prevê a fala da entrevistada, 

enquanto ao vestuário são dimensionadas expectativas de compra relacionadas à moda em si, 

capaz de “fazer bem”, dar-lhe prazer no uso, 

(...) as emoções têm o potencial de servir como fontes imensamente poderosas de 

prazer se conclui diretamente de serem elas estados de alto incitamento: a intensa 

alegria ou o medo, por exemplo, produz uma série de mudanças psicológicas nos 

seres humanos que, por puro poder estimulativo, excedem qualquer coisa gerada 

apenas pela experiência sensorial. Isso é verdade seja qual for o conteúdo da emoção 

(CAMPBEL, 2001, p. 103). 

Assim, persegue-se a noção de que as sensações alçadas através de processos de 

consumo são capazes de conformar algumas inquietações inerentes às subjetividades dos 

indivíduos, sob o fetichismo presente na imaginação do prazer de aquisição de determinada 

peça e não propriamente na peça em si.  

Nesse caso, o fetichismo se dá em relação à patrimonialidade contida nas peças e 

materializada na vestimenta. Assim, afirma-se aqui que, embora se configurem enquanto 
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mercadorias, as peças de vestuário nos moldes da renda irlandesa não sejam tão somente 

meros objetos de compra e venda, estando sujeitas a ressignificações advinda das dinâmicas 

internas e externas dos indivíduos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizar asserções a respeito de processos que preveem a mutabilidade da renda 

irlandesa enquanto patrimônio cultural imaterial configurou um desafio. Isso porque tal 

abordagem acerca deste bem cultural aqui analisado, não havia sido formulada até então. A 

renda irlandesa foi abordada por problemáticas que iam além dos processos que enfatizavam a 

memória social e a herança cultural inerentes à prática do saber fazer, categorizada em sua 

patrimonialidade reconhecida nacionalmente, mas sem especificar essas suas facetas na vida 

social: a de seu consumo simbólico e mercadológico.  

Ao longo das investidas etnográficas realizadas, a natureza das compreensões 

transcorreram no sentido de compreender que as instruções de produção têm no consumo 

várias razões de ser, na medida em que a possibilidade de comercialização é notadamente um 

dos elementos principais que motivam o feitio da prática. Durante minhas conversas com as 

rendeiras, pude verificar que direcionavam o feitio de peças que fossem capazes de agradar as 

consumidoras e tivessem “saída” suficiente para lhes possibilitar ganhos. 

Deixe-se claro que não se pretende aqui, afirmar ser o consumo das peças a razão 

primordial para a manutenção da prática, mas sim considerar que, de fato, este constitui um 

aspecto preponderante de sua confecção. Tal como fora apresentado no Capítulo 2, a fala 

nativa explicitou ter sido a possibilidade de comercialização um dos elementos que nortearam 

a própria manutenção desta prática, desde tempos antigos até os dias atuais, admitindo haver 

maior procura para o aprendizado por parte de mulheres e jovens locais nos momentos de 

altas nas vendas.  

E é nesse contexto que a cultura material produzida em meio aos processos de 

herança cultural adquirem novas significações, sendo reescritos e revalorizados em meio à 
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iminência das novas fruições de consumo, nesse caso, o de vestuário e moda feminina. A fala 

nativa prevê que “é preciso mudar, não se pode continuar igual”, concebendo a potencialidade 

do mercado de moda como um elemento capaz de impulsionar suas produções. Assim, 

criando e recriando aquilo que aprenderam com suas avós, as rendeiras vão estabelecendo 

novos vínculos, ressignificando códigos de representação, sem deixar de empreender em seu 

trabalho o que fora apreendido enquanto legado. 

Por isso, “o saber fazer” renda irlandesa assume cada vez mais atitudes que 

tendem a nutrir demandas solicitadas por um mercado consumidor efêmero e dinâmico.  Este, 

notadamente tomado pelas asserções que prevêem o forte apelo estético, expressados na 

materialidade da renda, sugerindo novas possibilidades de criação e distribuição, para assumir 

conotações capazes de atender às necessidades econômicas de tal mercado.   

Na riqueza dos detalhes, dos riscos aos pontos, o trabalho da rendeira configura-se 

num emaranhado de representações sociais e culturais, relacionadas à categorização de 

patrimônio imaterial prevista no feitio da renda,  que configuram valores intrínsecos a 

serem consumidos pelos agentes sociais, na medida em que quem compra artesanato, está 

comprando também um pouco de tradição cultural.  

Assim, da patrimonialidade inerente à renda, pode-se dimensionar que seu 

consumo estético enquanto peça de vestuário passa a referir mecanismos de representação 

inerentes à moda, esta produzida através das articulações entre práticas artesanais e as 

novidades do mercado, o qual, por ser efêmero e dinâmico, tende a compelir e a estimular 

novas possibilidades criacionais influenciando e sendo influenciadas pelo uso.   

No momento atual, enquanto vestuário feminino, o emprego de artesanato em 

vestimentas relaciona-se a uma busca por diversificação e originalidade, perfeitamente 

relacionadas às conotações do consumo de moda. No caso da renda irlandesa, esta ainda 
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concebe representações de caráter sociocultural relacionados à sua categorização de 

patrimônio cultural imaterial, sendo, portanto, consumida pelos agentes sociais também em 

tais moldes, e sob tais interesses e articulações.  

Tem-se, assim, que uma peça de vestuário confeccionada sob os moldes da renda 

irlandesa, é capaz de atender a estilização e a procura por originalidade e exclusividade, 

presentes nas expectativas e exigências das consumidoras. Tais condições são previstas em 

sua relação com os mecanismos inerentes aos sistemas de moda, fundamentalmente 

instituídos nos usos assumidos pelos agentes.  

Ainda há que se dimensionar, tal como fora demonstrado no Capítulo 3 deste 

trabalho, o momento brasileiro da moda atual, que se detém cada vez mais em criações 

baseadas nos usos e modos relacionados a motivos artesanais e suas respectivas culturas 

tradicionais. Nesse sentido, pode-se dizer que o consumo do artesanato em geral tende a se 

desenvolver em meio a buscas por diferenciação, devido à originalidade inerente às peças, 

bem como funciona como alternativa de práticas tradicionais em tempos pós-revolução 

industrial. Daí pode-se afirmar que, o emprego de aspectos simbólicos inerentes ao artesanato 

em peças de vestuário está na moda.  

De maneira semelhante, e como prova de que as culturas não são estáticas, tais 

dinâmicas de consumo da renda também passam a ocorrer no município de Laranjeiras-SE, 

onde o “saber fazer” renda irlandesa, consagrado em Divina Pastora, fora também apreendido 

e transcorre sobre forte influência do mesmo mercado.  

Para fins de comparação entre as produções realizadas nos municípios de Divina 

Pastora e de Laranjeiras, quanto aos aspectos estéticos, pude verificar nas ocasiões de feiras e 

eventos de artesanato, nos quais as duas cidades dividiam espaço, não haver preferência ou 

rejeição por parte das consumidoras, pelas peças de uma ou outra localidade.  
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Contudo, em se tratando de preços mais acessíveis, a escolha, de fato, se dá em 

relação às peças produzidas pelas artesãs laranjeirenses. Justificando tal condição, tem-se a 

maior concentração de acessórios que levam menor quantidade de material e desprendimento 

de tempo em sua confecção, podendo, portanto, ser comercializados de forma diferenciada 

das peças produzidas no município de Divina Pastora.  

Ainda há que se considerar o relato das rendeiras, quanto ao seu esforço por 

reconhecimento, na medida em que realizam uma prática que, segundo elas, possui 

hegemonia, em termos de influência, das produções de Divina Pastora, justificada pela 

condição de patrimonialidade, que lhes ocasiona o desconhecimento de suas produções por 

parte de determinadas parcelas da sociedade. Porém, valorizam e confirmam o legado e a 

predominância da prática pastorense como mais uma referência às suas produções. 

Vale ressaltar ainda que, a crescente mudança de atitude e olhar em relação à 

renda irlandesa, embora não se negue ter havido constantes esforços das artesãs para divulgar 

sua arte e alcançar reconhecimento, é também o resultado das ações realizadas a instituições 

públicas como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), os 

governos, estadual e municipal, e outras parcerias institucionais a exemplo do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e da companhia petrolífera 

nacional - PETROBRAS.  

Tais parcerias, realizadas após a inclusão do modo de fazer a renda no Livro de 

Registro dos Saberes, consubstanciaram as categorizações de patrimonialidade inerente ao 

artesanato, passando a difundir fortemente a renda irlandesa como um símbolo da cultura 

sergipana, de modo a fomentar maiores possibilidades de comercialização e consequente 

ganho para as artesãs.  
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Nesse sentido, o presente trabalho procurou discutir essa dimensão que atinge o 

patrimônio cultural imaterial no Brasil, com esse estudo de caso, trazendo mais problemas do 

que soluções, porém, demonstrando outras possibilidades de apreensão teórica não apenas do 

objeto aqui analisado, mas dos próprios patrimônios culturais, os quais, por serem fruto das 

dinâmicas dos grupos, estão em constante criação e ressignificação, assumindo no consumo, 

mais uma de suas facetas.  
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APÊNDICE I 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – CONSUMIDOR 

 

1. Perfil do Entrevistado  

- Sua Idade? Grau de escolaridade? Em que você trabalha? Onde mora? É casado (a)? Tem 

filhos? 

- Como você costuma vestir-se? Como costuma combinar suas roupas? O que lhe motiva a 

escolhê-las desta maneira?  

2. A Patrimonialidade  

- Há quanto tempo conhece a renda irlandesa?  

- O que sabe sobre Patrimônio Cultural Imaterial? 

- Sabe algo sobre a patrimonialidade da renda irlandesa?  

- Quanto a essa patrimonialidade, como você se identifica?  

3.  O Produto 

- Em termos de estética, como você categoriza a renda irlandesa?  

- O que é belo para você? 

- Que tipo de peças você identificou?  

- Quais as peças que mais te chamaram atenção? Por quê? 

4. O Consumidor 

- Você costuma ir às compras com frequência? (refiro-me ao consumo de produtos 

considerados pelo senso comum como “supérfluos”, ou seja, aqueles que são escolhidos com 

base em percepções que vão além das necessidades básicas do dia-a-dia de determinado 

indivíduo inserido numa sociedade urbana) 
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- Em suas escolhas relacionadas ao vestuário, bem como aos acessórios que lhe complementa, 

você costuma se preocupar com as novidades do mercado da moda? É advertido oralmente 

por alguém próximo quanto a isso? Ou apenas segue o gosto particular? 

- Quanto a peças vestimentárias e acessórios, qual você acha que é o seu percentual de gasto?  

 - Como se dá suas escolhas estéticas quanto a roupas e acessórios?   

- Você possui autonomia financeira para decidir o que vestir?  

5. O Consumo 

- Quanto à Renda Irlandesa, você prefere adquirir produtos considerados de cama, mesa e 

banho, vestimentários, ou acessórios? 

- O que lhe motiva a realizar tal escolha?  

- Quanto às peças vestimentárias e/ou acessórios, que tipo de peça mais lhe agrada? 

- Você comprou alguma? Qual? Quanto pagou por ela? Considerou o preço razoável? 

- Como você associaria o produto ao seu modo de vestir? 
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APÊNCIDE II 

TERMOS DE AUTORIZAÇÃO PELO USO DE IMAGEM E 

INFORMAÇÕES - RENDEIRAS 

 

Os termos se referem às  imagens das rendeiras utilizados no corpo do texto e não  

a todas as entrevistadas. São elas: 

 

Ana Francisca dos Santos 

Clédia Maria Santos de  Jesus 

Maria Luiza Santos 

Maria das Graças Santos Sampaio 

Euda Maria Costa Santos 

Dina Lúcia dos Santos 

Maria São Pedro dos Santos 

Lenaura Santos 

Maria Rita dos Santos 

Elizabete Raimundo dos Santos 
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