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RESUMO 

 

 

O argumento desta tese é o de que a invenção e os desdobramentos de práticas de rendar a 
renda renascença constituíram um acontecimento produtor de modos de organizar, de 
subjetividades e de maquinários sociais no semiárido nordestino. As práticas de rendar a 
renda renascença no semiárido nordestino se iniciaram em Poção/PE, pequena cidade do 
Agreste pernambucano, divisa com a Paraíba, e se disseminaram por outras cidades vizinhas, 
tanto no Agreste do mesmo estado, como no Cariri do estado vizinho.  Com relação à noção de 
acontecimento, considero um estado de inversões nos jogos de força que fazem emergir a 
existência, como eventos criadores, irrupções que modificam as condições estabelecidas, 
invertendo-as, pondo-as em novas relações, em contato com novas forças e novas expressões. 
Pensar a história e o território como acontecimento é pensá-los como sucessões de um jogo de 
forças que entram em constante relação e conflito para emergir na realidade de algum modo.  
Nesta perspectiva, traçar as linhas do acontecimento da renda renascença não é estudar apenas 
o produto que era e é rendado, ou mesmo a história das pessoas que o produzem, mas a história 
e territorialização de uma constituição de um campo de existência próprio, de um modo de 
viver, organizar, produzir e ser, que foi inventado, criado, tornado possível em torno da renda 
renascença. Para tal, nos baseamos no pensamento de Foucault (2010; 2017a) para traçar um 
estudo genealógico, isto é, uma análise histórica que se afasta dos universais e toma o cuidado 
de ouvir a própria história e seguir os traços de suas proveniências, sempre múltiplos e 
dispersos, se debruçando sobre os movimentos e as relações dos acontecimentos singulares que 
tornaram o nascimento de algo que não existia possível. De modo adicional, consideramos o 
pensamento de Deleuze e Guattari (2011; 2012a, 2012b) para delinear os aspectos territoriais 
deste estudo, compondo, também, uma pesquisa cartográfica que interroga como o território da 
renda renascença se povoa, como o jogo das forças, as multiplicidades ainda não organizadas, 
não ligadas, não estratificadas se fizeram, assumiram forma e compuseram terra sólida. Como 
resultados, traçamos as linhas de territorialização e constituição do próprio território de Poção-
PE e os movimentos e proveniências da invenção das primeiras práticas de rendar a renda 
renascença a partir desse território. Delineamos a constituição do corpo-rendeira e de suas 
práticas, que estão imbricadas no próprio modo de vida deste lugar. Marcamos as dobras de um 
comércio da renda, que se inicia como pequeno comércio local, se dobra em comércio de 
viajantes, comércio com modelos em oficina e, por fim, entram num devir fabril. Traçamos, 
também, as linhas de abertura de um comércio e meio de vida local para as renderias, que 
assumiram forma numa cooperativa, na organização de uma feira da renda renascença e no uso 
da própria cidade como dispositivo para um comércio local. Por fim, destacamos como o devir 
fabril desse campo de existência alterou as condições locais de se viver da renda, o que tem 
implicado na precariedade e na impossibilidade de que as rendeiras locais vivam a partir dos 
seus ganhos com sua atividade. Ao destacar a constituição histórica e territorial das condições 
de não vivência a partir da renda, consideramos o seu caráter contingencial e arbitrário, isto é, 
enfatizamos a possibilidade e a necessidade de mudanças e transformações nesse campo de 
existência e nos seus modos de vida para que o viver da renda seja posto em nova abertura de 
possibilidades para as mulheres que formam o corpo coletivo dessa prática.  
 
Palavras-Chave: renda renascença; acontecimento; genealogia; cartografia; relações de 
poder/saber; subjetividade; maquinários. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The argument of this thesis is that the invention and unfolding of practices to lace 
renaissance lace constituted an event that produced ways of organizing, subjectivities and 
social machinery in the northeaster semi-arid region of Brazil. The practices of renaissance 
lace in the Brazilian semi-arid North-eastern began in Poção/PE, a small town in the Agreste 
region of Pernambuco, on the border with the Paraíba, and spread to other neighbouring cities, 
both in the Agreste of the same state and in Cariri in the neighbouring state. Regarding the 
notion of event, I consider it as a state of inversions in the power games that make existence 
emerge, and as creative events, irruptions that modify the established conditions, inverting 
them, putting them in new relationships, in contact with new strengths and new expressions. To 
think of history and territory as an event is to think of them as successions of a game of forces 
that enter into constant relationship and conflict to emerge in the reality of something new. In 
this perspective, tracing the lines of the renaissance income lace event is not just studying the 
product, or even the history of the people who produce it, but the history and territorialization 
of a constitution of a field of existence of its own, of a way of living, organizing, producing and 
being, which was invented, created, made possible around renaissance lace. To this end, we use 
the thought of Foucault (2010; 2017a) to outline a genealogical study, that is, a historical 
analysis that distances itself from universals and takes care to listen to its own history and follow 
the traces of its origins, always multiple and dispersed, focusing on the movements and 
relationships of singular events that made the birth of something that did not exist before 
possible. Additionally, we consider the thought of Deleuze and Guattari (2011; 2012a, 2012b) 
to outline the territorial aspects of this study, also composing cartographic research that 
questions how the territory of renaissance lace is populated, that is, how the game of forces, the 
multiplicities not yet organized, unconnected, not stratified were made, took shape and 
composed solid earth. As a result, we traced the lines of territorialization and constitution of the 
territory of Poção-PE and the movements and provenances of the invention of the first practices 
to lace renaissance on and from this territory. We outline the constitution of the lacemaker-body 
and its practices, which are imbricated in the way of life in this place. We mark the folds of a 
trade of lace, which begins as a small local trade, folds into a trade for travellers, trade with 
models in a workshop and, finally, enters into a factory becoming. We also traced the lines of 
opening with a local commerce and livelihood for the lacemakers, which took the form of a 
cooperative, in the organization of a renaissance lace fair and in the use of the city itself as a 
device for local commerce. Finally, we highlight how the factory development on this field of 
existence changed the local conditions of living of the lace, which has implied the 
precariousness and impossibility of local lacemakers living from their earnings from their 
activity. By highlighting the historical and territorial constitution of non-living conditions based 
on income, we consider their contingent and arbitrary character, that is, we emphasize the 
possibility and need for changes and transformations in this field of existence and in their ways 
of life so that living from renaissance lace is placed in a new opening of possibilities for the 
women who form the collective body of this practice. 
 
Key words: renaissance lace; event; genealogy; cartography; power/knowledge relationships; 
subjectivity; machinery.  
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PRÓLOGO (QUALIFICAÇÃO)  

 

 

Escrevi esse prólogo para minha defesa de qualificação da tese antes da ida ao campo 

de pesquisa com suas experimentações e afetações. Ainda que muitos dos acontecimentos que 

dão forma a essa tese só ocorreram após essa escrita inicial, escolhi manter este prólogo, tal 

qual o escrevi na época, não por apreço a um registro, mas por ele possibilitar uma aproximação 

de alguns impulsos, inquietações e desejos que delinearam a ida ao campo e a produção de um 

pesquisador e de uma tese. Trata-se dos primeiros traços, ainda com pouca clareza, dos 

desenhos que iriam tomar forma na pesquisa, na escuta, na visualização, na experimentação e 

na escrita de uma tese. 

 

Mulheres fazendo renascença na porta de suas casas. Essa é uma memória que faz parte 

da minha infância. Quando brincava na rua, quando ia para escola, quando ia para praticamente 

qualquer lugar, eu passava por mulheres que trabalhavam com seus rolos de pano no colo, 

envoltos com o papel seda com o desenho da renda, linha e agulha na mão. Mulheres e moças 

que por algum tempo trabalharam na minha casa faziam renascença nas horas vagas. Eu via 

aquele vai e vem da mão, a agulha com a linha que perpassa ponto por ponto o desenho. Assistir 

à renascença sempre foi o normal, foi o cotidiano dos meus dias infantis, o ordinário, de modo 

que não chamava muito a atenção, era apenas parte do enredo que desenrolava diante de mim 

todos os dias.  

 Na casa da minha vó eu sempre via renascença, mas não sendo feita e sim vendida. 

Minha vó dedicou boa parte da sua vida à venda da renascença, viajava o Brasil, vendia em 

vários lugares. Desta época da minha vó eu peguei pouco, quando entendi o que se passava a 

minha volta ela já vendia mais em sua casa para turistas e fregueses conhecidos. Eu a via 

organizando a renascença, às vezes negociando a compra de alguma peça com as rendeiras. Por 

vezes eu chegava a sua casa e havia carros parados na frente. Entrava e lá estavam os fregueses, 

olhava meio tímido, era obrigado a cumprimentar todos e tão logo que podia me metia para os 

quartos mais no fundo da casa. Isso tudo também era o cotidiano, minha vó vendia renda, 

sempre foi assim, não tinha muito o que pensar, o que olhar.  

 Assim eu sempre tive correndo pelos meus lados a prática da renascença, bem perto, 

mas com distância obstante para desaparecer no fundo, para ser algo em que a gente não pensa. 

E foi assim até que saí de Poção para fazer graduação. De lá para cá foram 11 anos, e agora a 

renascença carrega um gosto de cultura de casa, mas só isso. Eu em duas ou três ocasiões quis 
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presentar alguém como algo que tivesse um pouco de mim, e logo me veio a renascença. Essa 

presença é intensa porque sempre esteve por todos os lados, mas fina porque foi espessada ao 

ponto de não ser mais notada. Uma presença de que de tão presente já não se nota, mas o cheiro 

é o de casa, é o seu cheiro, é o que você quer presentear.  

 Foi num desses presentes de um pedaço de mim que eu reencontro 11 anos depois a 

renascença. Presenteio meu orientador de doutorado com algumas peças de renascença, e o 

presente vem com histórias e lembranças, vem o cheiro que vai em algumas palavras. Para mim 

era só um presente e segue o doutorado. Meu orientador viu uma tese bem antes de mim. E essa 

visão ele quis me dar de presente aos poucos. Em várias conversas, com várias pessoas, com 

professores, com alunos, no meio de defesas, ele comentava sobre uma tese bonita que podia 

ser da renascença.  

Eu resolvi então fazer um artigo simples sobre a renascença, e nas férias passeei por 

Poção. Já não via tantas mulheres na rua trabalhando com renascença, mas via o bastante. 

Conversei com comerciantes, que me contaram um pouco de sua história. “A renascença já foi 

boa”, me dizia uma mais velha, “a renascença aumentou a escala de venda e agora que tá boa”, 

me dizia uma mais jovem. “Muito do que a gente compra pra vender já não é feito em Poção e 

sim nas cidades vizinhas”, me revelava uma numa conversa. As comerciantes de renda que já 

não compram de rendeiras de Poção, mas das cidades vizinhas, especialmente das zonas rurais. 

Via uma história se desenrolando na minha frente.  

E as rendeiras? Procurei por elas nas ruas, as encontrei em casas simples, às vezes em 

grupos de duas ou três mulheres, muitas vezes sozinhas. Conversei com elas, ouvi como 

aprenderam a fazer renascença, ouvi que fazer renascença já não traz quase retorno financeiro, 

ouvi que fazem por entreter, porque não têm outra opção, porque fazem em casa... Ouvi um 

pouco de mulheres que vivem da renascença, mas vivem como podem, sobrevivem... E a renda 

que já se compra em outros lugares, quais preços se pagam?  

Depois de um tempo eu também vi uma tese, vi uma história que ainda não foi contada 

em meios oficiais, no meio acadêmico. Vi o cheio, vi as dores, vi a vida que está na memória e 

que quero para minha tese. Essa é a história, a história desse presente da renascença que quero 

contar, e essa volta que me traz para casa depois de 11 anos afastado. Essa é a história de um 

retorno para mim e de um presente que ainda brilha com suas próprias luzes, espalhadas por 

Poção e por outras cidades do Agreste pernambucano. São histórias de um local, furado por 

estas agulhas e perpassado por essas linhas. Essa é a história de uma dispersão, que leva para 

longe os corpos e os produtos, as comerciantes e a renda. Também a história de uma atração, 
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que traz os que estão distantes, turistas e compradores que querem um pedaço de renda, um 

pedaço desse cheiro dos corpos e almas que marcaram minha infância. 

Podemos falar que busco escrever uma história menor, tal qual Deleuze e Guattari 

pensaram uma literatura menor? Menor no sentido de localizada, dada às mesquinharias, aos 

jogos locais, com seus próprios movimentos, lutas, conflitos, vitórias, derrotas e reviravoltas. 

Deste modo, não se trata de buscar integrar essa história aos sistemas funcionais e totalizantes 

de sentido, mas de observar suas próprias luzes, suas próprias afirmações de validade. Se é bem 

verdade que a vida ali, nesse pequeno local, não escapa dos grandes dispositivos de saber-poder, 

é moldada pelos movimentos de um biopoder, também é verdade que ali existem capilaridades 

únicas, filamentos de relações que existem neste local da forma como podem existir.  

E aqui uma dívida com outros encontros. O doutorado me aproximou de autores como 

Foucault, e com eles de uma reflexão sobre as pequenas e localizadas relações na existência, 

um olhar para a constituição desse cotidiano múltiplo de forças cuja história é a de 

acontecimentos singulares, únicos, não encontrado nem na essência de uma origem nem na 

coerência de uma continuidade global. Uma reflexão que me fez cada vez mais olhar para as 

pequenas relações, para aquilo que está ocorrendo ali no cotidiano, no dia a dia. Bem verdade 

que esses pequenos acontecimentos se ligam e religam e chegam a constituir as grandes coisas. 

Mas foi essa leitura que cada vez mais me aproximou dos desejos desses estudos, dos traçados 

na história das estratégias e das táticas, dos modos de existência, dos modos de ser que são 

construídos, fabricados continuamente nessas relações.  

E aí eu entrelaço um reencontro com um passado, com a renascença, e um encontro 

novo, com a analítica das relações de poder-saber. Com um jeito de pensar a história que se 

volta para o presente, que vê essas linhas que foram criadas, com seus movimentos, suas 

manipulações e, por que não, com suas possibilidades de mudança.  

Agora quero escrever essa história.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Meu primeiro passo sempre foi passear pela cidade. Eu me afasto do centro, o que não 

é difícil em Poção, basta sair da praça central e de umas ruas de comércio. Nas ruas circundantes 

(periféricas?) é que eu encontro os focos de vida que busco. Vejo senhoras sentadas na porta de 

suas casas, ou ao menos com portas abertas, deixando a rua ver parte de suas vidas. São, quase 

sempre, senhoras, sentadas em cadeiras, bancos ou batentes, na maioria das vezes sozinhas, mas 

às vezes em duas ou três, com rolos, espécie de almofadas produzidas por elas mesmo, no colo. 

É fácil perceber o movimento das mãos ao se aproximar um pouco mais. Sentadas, suas mãos 

dançam, uma segura a linha e se move com ela, garantido um movimento sem embaraço, a 

outra segura a agulha que transpassa a tecitura num piscar de olhos e que de movimento em 

movimento tece a renda. A mulher está parada, mas o rendar é de um movimento rápido, 

preciso, instantâneo. Renda é movimento. Aproximo-me para conversar, sempre me apresento: 

“Sou neto de... sou de filho de...”. Na maioria das vezes existe um reconhecimento, conhecem 

e querem saber da minha família, que elas já conheceram muito... Nós trocamos as 

apresentações... E falo que gostaria de conversar um pouco sobre a renda renascença, a mesma 

que está em seus colos, um pouco sobre suas vidas com a renda. Quero conversar e elas 

conversam... Me contam um pouco das suas vidas. Se uma coisa ouvi muito, é que fazem 

renascença para não ficarem paradas. A renda é movimento. Eu escuto, eu vejo, eu tiro fotos, 

eu aprendo, eu entendo. Toda uma “produção” da minha pesquisa se deu ali. São os passeios 

pela cidade, são os encontros, são as falas e as imagens, as afetações. Belezas que estão nos 

batentes das portas ou logo dentro das portas da casa, à vista dos que passam. Existem! Movem-

se! Não ficam paradas.  

 As práticas a que eu assisti em meus passeios pela cidade são as de tecer a renda 

renascença, um tipo de tecitura que é feita apenas da linha e do lacê, um tipo de fita perfurada 

nas laterais que auxilia e dá estruturação. Ao rendar, a rendeira segue o risco, um desenho-mapa 

da renda, e preenche os espaços vazios entre as fitas de lacê, criando uma tecitura, um tecido 

feito de estética, a renda.  Essa prática do semiárido nordestino se iniciou em Poção/PE, pequena 

cidade do Agreste pernambucano, divisa com a Paraíba, e se disseminou por outras cidades 

vizinhas, tanto no Agreste do mesmo estado, como na Cariri do estado vizinho.  
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Figura 1- Poção em relação ao restante de Pernambuco e na divisa com a Paraíba, destacado na parte superior 

  
Fonte: Adaptado de Wikimedia Commons (2021). 
 

 Cresci na Pequena cidade de Poção, que ainda hoje tem uma população estimada de 

apenas 11.308 pessoas, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2021). Minha avó fez sua vida como comerciante da renda renascença, e ainda hoje, apesar de 

não poder trabalhar como o fazia há muitos anos, devido a suas condições de saúde, guarda 

com carinho e cuidado, em um grande guarda-roupa, as peças de renascença que ainda lhe 

restam do seu tempo de comércio. Cresci vendo, também, as mulheres trabalhando com a renda 

nas portas e entradas de suas casas, algo que era muito mais comum nos dias da minha infância 

do que atualmente.  

Cresci envolto da renda e sabendo que ela era uma parte significativa da vida da minha 

terra e de suas pessoas. Estudar e traçar a história da renda renascença é um modo de se debruçar 

sobre a constituição da vida neste lugar, do seu modo de viver e sobreviver. Não se tratava de 

estudar apenas o produto que era e é rendado, ou mesmo a história das pessoas que o produzem, 

mas a história da constituição de um campo de existência próprio, de um modo viver, de 

organizar, de produzir, de ser, que foi inventado, criado, tornado possível em torno da renda 

renascença. Isso implicou tomar a renda renascença como um acontecimento, uma proliferação 

de acontecimentos que fizeram emergir um campo próprio de existência. 

Tomo emprestado de Foucault (2017a, p. 73) a noção de acontecimento2 como um meio 

de traçar a história: 

 

 
2 É interessante destacar que ainda que a renda renascença seja um artesanato, o objeto de interesse desta tese é a 
renda renascença enquanto acontecimento, isto é, enquanto reviravolta nos jogos de forças locais, enquanto parte 
da emergência de um modo de ser, viver e organizar particular. 
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É preciso entender por acontecimento não uma decisão, um tratado, um reino, 
ou uma batalha, mas uma relação de forças que se inverte, um poder 
confiscado, um vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores, uma 
dominação que se enfraquece, se distende, se envenena e outra que faz sua 
entrada, mascarada. As forças que se encontram em jogo na história não 
obedecem nem uma destinação, nem uma mecânica, mas ao acaso da luta. 

 

O acontecimento marca inversões nos jogos de força que fazem emergir a existência. 

Os acontecimentos são eventos criadores, irrupções que modificam as condições estabelecidas, 

invertendo-as, pondo-as em novas relações, em contato com novas forças e novas expressões. 

Pensar a história como acontecimento é pensá-la como sucessão de um jogo de forças que 

entram em constante relação e conflito para emergir na realidade de algum modo. Não se trata 

de uma história universal, de uma história linear e unitária, mas de uma história fragmentada, 

múltipla e de múltiplos acontecimentos que emergiram das disputas e práticas das experiências 

reais.  

Esse modo de pensar a existência e a história emerge de uma escolha metodológica e 

prática de considerar que os universais não existem em si, de modo que não podem ser tomados 

como grade de inteligibilidade. Ao invés de partir dos universais, fazer o caminho inverso, partir 

das próprias práticas concretas, de como elas se apresentam, de como são refletidas e 

racionalizadas, de como se constituem coisas. O olhar se volta, então, não para o que está dado, 

mas para o que foi historicamente constituído em acontecimentos, fabricado em meio a e por 

um conjunto de práticas reais, concretas (FOUCAULT, 2008a). A existência pensada não por 

noções universais, mas pelas próprias práticas, uma existência material e historizada, uma certa 

ontologia das práticas (HARDT, 2002).  

Esta reflexão se volta para o presente, mas como uma crítica do nosso ser historizado, 

dos acontecimentos que nos levaram a nos constituir como sujeitos, nos constituir como somos. 

A pesquisa histórica através dos acontecimentos, ao invés de reafirmar uma essência ou uma 

fundação do ser, demonstra a contingência dos modos de ser e viver que se formaram em 

possibilidade perpétua de emergências de outros modos de existência diferentes dos atuais. 

Mais do que uma ontologia das práticas, se trata de uma ontologia histórica de nós mesmos, das 

práticas e discursos que nos constituíram sujeitos, e um sentido de abertura para a 

experimentação, apreendendo os pontos em que a mudança já se presenta de modo virtual, 

sendo possível e desejável (FOUCAULT, 2013) 

Ao me debruçar sobre o acontecimento da renda renascença, me debruço sobre esse 

conjunto de práticas concretas que tornaram possível, fizeram emergir modos de viver, modos 

de organizar, modos de ser etc. Retraçar essas práticas é um estudo genealógico, modo de 
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análise histórica que se afasta dos universais e toma o cuidado de ouvir a própria história e 

seguir os traços de suas proveniências, sempre múltiplos e dispersos.  Não se atendo às noções 

de origem e verdade únicas na história, a genealogia perpassa as invenções, os acidentes, os 

acasos, os movimentos e as relações dos acontecimentos singulares que tornaram o nascimento 

de algo que não existia possível. Acontecimentos constituídos na história por uma 

multiplicidade de forças, de fluxos e processos (FOUCAULT, 2017a). 

Mais do que coerência e unidade, rastrear os acontecimentos singulares, as práticas 

concretas na existência, permite retraçar as marcas de seus conflitos de força, de uma 

multiplicidade em disputa que tem que ser silenciada e unificada na formação de um saber e 

história universais. O projeto genealógico se produz como um movimento de reativação das 

memórias dos combatentes e uma insurreição dos saberes sujeitados. Estes saberes sujeitados 

são saberes locais, produção específica de pessoas em seus locais que, por não serem 

generalizáveis, são “[...] desqualificados como saberes não conceituais, como saberes 

insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, saberes hierarquicamente inferiores, saberes 

abaixo do nível do conhecimento ou da cientificidade requeridos” (FOUCAULT, 2010, p. 8). 

Saberes sujeitados, locais, não demarca saberes em nada inferiores, mas antes os saberes 

que permanecem em luta, em disputa por sua existência e validades próprias, a despeito das 

investidas dos modos de poder-saber estabelecidos. São os saberes menores, para utilizar 

expressão de Deleuze e Guattari (2017), que operam desterritorializações, por sua relação com 

as práticas concretas, com o jogo de forças, facilmente rompem com as formas e forças 

estabelecidas e possibilitam novos devires, a proliferação de novos acontecimentos. Memória 

dos combatentes, nos saberes menores tudo é político, dado seu pequeno e reivindicatório 

espaço de existência, todas as suas expressões se tornam política encarnada. Também são 

sempre coletivos, já que com seu campo menor, todo ato individual, já político, implica, 

também, uma ação comum ao pequeno campo de existência, um agenciamento coletivo de 

enunciação.   

A condição menor, com seu coeficiente de desterritorialização e sua constituição 

política e coletiva, está nos movimentos revolucionários, na própria emergência dos 

acontecimentos que invertem, reconfiguram, irrompem no estado dos planos de força da 

existência.  Este olhar para o acontecimento é genealógico e cartográfico, traça suas linhas, seus 

estratos e segmentaridades, suas intensidades, seu perpétuo movimento de desterritorialização, 

ausência das formas e volta aos embates de forças, e reterritorializações, novas formações e 

modos de expressão (DELEUZE; GUATTARI, 2011; 2017). 
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Temos que a terra só é habitável, sólida, por causa dos movimentos que organizam e 

dão forma às suas multiplicidades, um movimento em que a própria terra se territorializa, deixa 

de ser multiplicidade, fluxos e forças puras e se cristaliza em forma e organização. A questão 

que se impõe é também: como a terra se povoa? Como o jogo das forças, as multiplicidades 

ainda não organizadas, não ligadas, não estratificadas se fizeram terra sólida? Esta reflexão 

guiou também a produção desde estudo, de modo que ele também é perpassado pela 

consideração de como se povoou o campo de existência da renda renascença, como suas 

multiplicidades se ligaram, se estratificaram e assumiram formas. Mas, antes de uma resposta, 

é um contínuo movimento, processo entre plano das forças, multiplicidades livres, e o plano da 

organização, estratificação de uma terra. Esse empenho é de uma cartografia de uma terra 

sempre nova, terra sempre em devir (LAPOUJADE, 2015). 

O estudo do acontecimento da renda renascença se desenha como uma genealogia, mas 

também um mapeamento dessa experimentação ancorada no real. Os acontecimentos são 

constituídos por forças e linhas movediças que apropriam e expropriam a existência, formam 

dispositivos e agenciamentos no território, entram no jogo genealógico da história. O estudo do 

acontecimento é genealogia e cartografia, daí a decisão de traçar a história e o mapa da 

constituição do campo de existência da renda renascença. Essa história-mapa do acontecimento 

da renascença, que é um rizoma, conduz a uma multiplicidade de linhas e forças, pontos 

variados de conexão e dispersão de forma não unitária e não centralizada.   

Retraçar esse campo de existência de saberes menores que é o da renda renascença se 

torna uma tarefa ainda mais desafiante, pois inexistem registros de suas práticas e dos eventos 

de sua constituição. Autores como Nóbrega (2005) e Silva (2013), ao tratarem da renda 

renascença, já haviam observado a ausência desses registros históricos. Estes autores 

observaram a falta de interesse na produção de qualquer registro histórico formal que demarca 

a condição menor desse campo da existência, ocupado e constituído principalmente com 

mulheres que realizam um trabalho manual. Ao invés de um demérito, se insisto na condição 

menor desses saberes e desse modo de existência, reafirmo a sua validade própria, o seu caráter 

de resistência, potência política, no sentido que atribuíram Foucault (2010) aos saberes 

sujeitados, e Deleuze e Guattari (2011) a uma literatura menor, um devir menor.  

Se registros históricos são escassos, o traçar dessa genealogia e o desenho desse mapa 

necessariamente devem recorrer aos próprios sujeitos que viveram e vivem essa proliferação de 

acontecimentos que é campo da renda renascença. Meu movimento de pesquisa foi o de buscar 

recuperar nas histórias de suas vidas até o presente os acontecimentos singulares, os jogos de 

forças, as invenções e inversões. Retraçar o acontecimento da renascença por meio da narrativa 
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das mulheres que viveram e vivem o campo da renascença foi, também, uma produção de 

história oral, trabalhando não os registros, mas a reconstrução dos traços e singularidades que 

marcaram essas vidas. Temos a história de vida não como um meio de reconstruir uma verdade 

sobre o passado do acontecimento da renda renascença, mas de retraçar proveniências, sempre 

múltiplas, fragmentadas e dispersas, e um saber das lutas que efetuaram e constituíram esse 

campo de experiência de vida (JOAQUIM, 2014; JOAQUIM; CARRIERI, 2018). 

 As rendeiras, quase sempre encontrei por uma metodologia dos encontros ao passear 

pela cidade com o olhar atento. Nesse empenho, iniciei meus passeios pela cidade, observando 

as ruas onde encontrava rendeiras em suas portas. Como já havia dito, as rendeiras em suas 

portas não são tão frequentes e nem tão presentes como nos dias da minha infância, mas ao se 

andar nas ruas afastadas dos centros é certo de que em algum momento se vai deparar algumas 

delas.  Comerciantes da renda, menos abertas ao encontro furtivo, por não trabalharem nas 

postas de suas casas, encontrei por indicações, das próprias rendeiras ou de conhecidos. 

Comecei por falar com as mais velhas, comerciantes e rendeiras, cujas vidas foram marcadas 

pelos acontecimentos com a renda. Nossas conversas giraram em torno de suas vidas com a 

renda, de como era a cidade quando começaram a rendar, como funciona a prática e a vida com 

a renda, como vivem atualmente. Ao invés de um modelo de entrevista, busquei manter uma 

boa conversa com elas e elas me contaram os acontecimentos de suas vidas que julgaram 

importantes.  

A pesquisa se moveu pelos encontros e também por afetações, por experimentações 

conjunta na produção da pesquisa. A maioria das conversas se iniciaram pelo reconhecimento, 

não pessoalmente, mas por minha família, eu as reconhecia por minha própria experiência nesse 

campo de existência desde a infância. Eu, enquanto pesquisador, era uma força de afetação e 

de ser afetado, de modo que a pesquisa caminhou não apenas no compreender, mas também no 

sentir dessas formas de vida. Não entrei no campo com nenhuma pretensão de objetividade 

neutra, e, se tivesse entrado, uma das rendeiras logo teria me mostrado o meu erro, pois me 

disse “Você num é dos Medeiros? Nós somos tudo uma família só”. Essas afetações constituem 

parte importante da construção dessa tese, não vistas como algo a ser evitado, mas como 

potencial de produção de um saber possível sobre esse campo existencial (JOAQUIM; 

CARRIERI, 2018; BARRETO; CARRIERI; ROMAGNOLI. 2021). 

Apesar da abertura ao campo, da facilidade de encontrar e conversar com as pessoas, 

principalmente mulheres senhoras, que viveram da renda, esse foi um período de amplos 

desafios. Inicialmente, por meu corpo, o corpo do pesquisador, estar em crise; pouco antes do 

período em que deveria iniciar minha ida ao campo tive uma lesão na coluna, que, após mais 
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de um ano de tentativas de tratamento, exigiu, por fim, intervenção cirúrgica. Depois, por o 

corpo social entrar em crise, com a chegada da pandemia da Covid-19, que, após algumas 

poucas entrevistas, me obrigou a parar por completo o trabalho, principalmente considerando a 

idade das mulheres que me contavam de suas vidas.  

Dois corpos em crise, do pesquisador e do social, a ida ao campo se tornou fragmentária, 

oportunista das melhores ocasiões, dos momentos de dores suportáveis, das conversas com 

pessoas mais jovens, ao ar livre e com todos os cuidados. A pesquisa se fez sobre linhas de 

fuga, não buscou a liberdade, mas a possiblidade de uma saída, no devir-menor da própria 

pesquisa e do pesquisador. Houve as conversas possíveis, as buscas por traçar essas genealogias 

e desenhar esses mapas de um modo possível. Dado o método de pesquisa por encontros, 

entrevistei, conversei ou apenas ouvi setenta e cinco (75) mulheres que viveram e/ou vivem do 

trabalho com a renda. Ainda que todos esses encontros tenham afetado este trabalho, dezenove 

(19) desses encontros foram transcritos e continuadamente revisitados na análise e escrita da 

tese. 

No trabalho de transcrição e produção dos dados, por mais que gostaria de valorizar a 

história de vida dessas mulheres utilizando seus próprios nomes, optei por usar pseudônimos. 

A escolha se deu primeiramente para garantir o conforto e segurança delas nas conversas, lhes 

dando, desde o início, a garantia que seus nomes não estariam atrelados às suas narrativas, que 

nem sempre eram confortáveis, de toda uma vida com a renda. Esta necessidade se acentuou 

depois que uma das rendeiras deixou claro temer que sua narrativa fosse lida em algum contexto 

que a prejudicasse, o que me levou a certeza de que anonimato seria a opção mais desejável. 

Além disto, com o estudo do acontecimento da renda renascença busco rastrear nas experiências 

individuais uma produção da subjetividade que é sempre coletiva, de modo que a ênfase é nos 

modos de vida locais, em uma proliferação de acontecimentos coletivos e não nas histórias de 

vida individuais.  

Conjuntamente com as conversas, busco utilizar as imagens da renda, não 

necessariamente da tecitura, mas do campo de existência, das pessoas, das práticas que me 

cercaram durante a produção deste estudo. O uso dessas imagens faz parte da construção do 

corpo da pesquisa e da narrativa da tese, de modo que em nenhum sentido compõe uma esfera 

de representação neutra e objetivada da realidade. A narrativa imagética, assim como a textual, 

é uma produção, resultado de procedimentos de pesquisa e construção de um saber possível 

(DAVEL; FANTINEL; OLIVEIRA, 2019). Busco, junto ao texto, construir um jogo de luz, pôr 

em funcionamento uma “apresentação” ao leitor dos sujeitos, dos objetos e dos processos, dos 

momentos e movimentos da pesquisa e das práticas com renda.  Devo observar que, assim como 



23 
 
o anonimato nas entrevistas, optei por preservar a não-identificação também no uso das 

imagens, o que me permitiu “mapear” os traços corporais dessas mulheres de renda, suas mãos, 

seu movimento na renda, suas disposições, sua participação num “maquinário da renda 

renascença, sem, no entanto, relevar os seus rostos aos leitores. Sobre a escolha de não captar 

os rostos, uma rendeira me pediu algumas vezes “Tire foto só das mãos, só das mãos!”.   

Nesta produção, as imagens são outro plano da pesquisa, interligado ao escrito, mas 

distinto. Com as imagens não almejo representar os sujeitos e as coisas, não busco entrar na 

ordem da representação, mas antes efetuar o seu duplo, evocar a distância dos sujeitos e dos 

objetos, afirmar a sua ausência, e torná-los presentes justamente pela imposição desta ausência. 

As imagens dos objetos e corpos da renda põem o leitor em contato direto não com uma 

representação neutra e objetiva, mas com a sua ausência, com a distância a que se está deles, e 

possibilita esse modo particular de presença ausente que só se efetua na imaginação (LEVY, 

2011). A narrativa imagética é potência imaginativa que se interligada, potencializa, desdobra 

o texto, mas que não se confunde com ele. A tese segue ao menos dois planos: plano textual, 

discursivo e plano imagético, imaginativo, planos que se cruzam, se desligam e se separam 

conforme a potência narrativa que é invocada.  

O argumento desta tese é o de que a invenção e os desdobramentos de práticas de 

rendar a renda renascença constituíram um acontecimento produtor de modos de 

organizar, de subjetividades e de maquinários sociais no semiárido nordestino. Busco 

traçar uma genealogia e uma cartografia do acontecimento da renda renascença enquanto campo 

existencial local. Parto do pressuposto de que não basta estudar o local, sendo necessário 

também uma análise que dê conta dos acontecimentos que produziram e produzem esse local 

na contemporaneidade, essa ontologia do presente, ontologia de nós mesmos (FOUCAULT, 

2011). 

Se o modo clássico de pensar a produção de um estudo em administração é apresentar a 

teorização e depois utilizá-la para lançar luz sobre o caso prático de estudo, em certos aspectos, 

vamos inverter essa apresentação, e tentar utilizar o caso prático de estudo para traçar e lançar 

luz sobre a teorização. Como contribuição aos estudos organizacionais, almejo elaborar uma 

reflexão dos modos de organizar locais a partir da compressão de que estes emergiram de uma 

multiplicidade de acontecimentos, com implicações históricas (genealogia) e territoriais 

(cartografia) para a pesquisa.  
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2. O ACONTECIMENTO DA RENDA RENASCENÇA   

 

 

2. 1 Primeiras territorializações – Poção  

 

 

Poção é uma cidade do Agreste de Pernambuco, faz divisa com cidades dos estados de 

Pernambuco e da Paraíba, mas possui apenas uma pista asfaltada, que vem da cidade de 

Pesqueira-PE. Esse território afastado, no alto da chapada da Serra do Acaí, foi o local da 

invenção das práticas com a renda renascença no semiárido de Pernambuco e Paraíba. 

Atualmente, a cidade tem uma população estimada de 11.308 pessoas, com apenas 7.6% da 

população ocupada formalmente e 54% dos domicílios com rendimentos de até meio salário 

mínimo por pessoa, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021).  

 Inicialmente, como se debruçar sobre seus processos de territorialização? Como pensar 

os processos que dão forma e conteúdo às práticas e ao corpo social nesse lugar? Busquei 

documentação e registros históricos nas bibliotecas e junto à prefeitura local. A resposta que 

tive foi que não sabiam me informar ou que realmente não havia nada que eu pudesse encontrar. 

Mesmo a consulta ao IBGE revelou um histórico e panorama mínimos. O único documento a 

que tive acesso, dica de um funcionário de uma biblioteca local, foi o breve livro Cidade em 

Trânsito: Poção cem anos depois, de Mario Basista Viera de Melo, escrito em 1971.  

Autor da terra, Melo (1971) explica seu objetivo e seu método:  

 

[...] mostrar ao povo, especialmente os poçãoenses, os fatos mais importantes 
e interessantes de nossa história [...] Poderia ser uma história mais completa, 
mas infelizmente não contei com nenhum arquivo para a pesquisa; porém, 
como diz o ditado popular: “quem tem boca vai Roma”, saí perguntando 
àquelas pessoas mais idosas o que tinha acontecido em Poção, deste a sua 
fundação.  

  

 A falta de registros se mostra um problema que se perpetuou, no entanto, a recuperação 

oral realizada por Melo (1971), bem como traços de história oral que eu mesmo ouvi durante a 

pesquisa de campo, permitem traçar um quadro geral da constituição desse território. Trata-se 

de uma apresentação de linhas, ações e forças que marcaram a formação de um local, de um 

governo, de uma população.  Poção teria se iniciado por iniciativa de um sacerdote da Igreja 

Católica, o Monsenhor Estanislau Ferreira de Carvalho, que desejava fundar um povoado e 

contou com a doação de terras por parte de um proprietário local. Este povoado teria sido 
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inaugurado solenemente em 7 de setembro de 1871, recebendo o nome de Poção.  O nome 

Poção teria sido adotado pelo fato de existir uma cavidade profunda na região, um grande poço 

(MELO, 1971; IBGE, 2021). 

 Houve incentivos para que se formasse uma população no povoado nascente, como a 

decisão de que “quem construísse casa dentro de um período de 5 anos não pagava patrimônio 

(o que hoje chamaríamos genericamente de imposto)” (MELO, 1971, p. 11-12). Esses 

incentivos teriam sido, de uma forma ou outra, efetivos, já que em 1876 o povoado passa à 

categoria de vila, devido ao seu crescimento. O interessante na narrativa de Melo (1971) é que 

o autor escolheu registrar incrementos nos serviços e recursos, tanto públicos quanto privados, 

que possibilitaram e incentivaram uma vida individual e coletiva nessa ocupação territorial que 

viria a ser a cidade de Poção. O autor destaca já no ano de 1890 a chegada dos serviços de 

correio, bem como um dos maiores empreendimento da população que se formava, a construção 

da igreja matriz católica, que se iniciou em 1895 e foi terminada apenas em 1948. 

 Já em 1905, a vila de Poção passa a ter representantes políticos na cidade de Pesqueira, 

da qual fazia parte neste momento. O primeiro automóvel chegou à vila em 1920, sendo a 

primeira estrada Poção-Pesqueira, certamente de terra, inaugurada em 1925. A luz elétrica 

chega apenas no início da década de 1930, por inciativa privada de um morador que decide 

comprar um motor para este fim. Apenas em 1937 se inaugura um serviço público de 

iluminação, por meio da compra do motor e instalações até então privadas. Resultado das 

investidas políticas na formação de uma população local, ou não, marca-se que Poção atrai 

mesmo famílias que fugiam de perseguição política no estado vizinho da Paraíba. Ainda entre 

os anos 1930 e 1950, chegam serviços de estímulo à vida local, com o primeiro rádio e sessões 

de cinema em 1938, e primeira instalação de telefone em 1939, a primeira difusora de rádio em 

1950 e renovação da estrada Poção-Pesqueira também 1950 (MELO, 1971).  

 Todas essas investidas na constituição de uma população local resultam que em 1953 a 

vila de Poção passa à categoria de cidade. Há a nomeação de um prefeito interino em 1954, 

com a eleição do primeiro prefeito da câmara de vereadores em 1955. A ascensão à categoria 

de cidade, a partir de 1954, resultou em impulsos renovados no esforço de territorialização,  tais 

como compra do prédio para funcionamento da câmara e do fórum; chegada do primeiro juiz; 

instalação da primeira delegacia; compra de um novo motor para fornecimento de energia 

elétrica; início do calçamento das ruas; reconstrução do prédio da escola pública; expansão do 

oferecimento de transporte coletivo para pesqueira, com duas “marinetes”, fazendo o trajeto 

duas vezes por dia; chegada do primeiro relógio da Igreja, que marca um certo controle maior 

do tempo na nova cidade (MELO, 1971).  
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 Em seu levantamento, Melo (1971) deixa uma espécie de mapeamento de ações e 

momentos na formação desse território, de algum modo se envolve com esse “espírito” de 

constituição de um povoado e de povo nesta terra. Seus remarques finais indicam que ainda nos 

anos de 1970 este impulso continuava a figurar na imaginação sobre Poção:  

 

Assim é Poção, cidade pequena do interior pernambucano, vivendo à base da 
agricultura e da pecuária. Cheia de coisas e fatos interessantes. Mas Poção não 
é hoje aquele povoado deixado por nosso fundador, ele está crescido e 
consciente de seus destinos, onde a sua marcha para um futuro cheio de 
melhores dias está cada vez mais assegurado. E aquelas boas ações feitas pelos 
nossos antepassados, sirvam de exemplo e estímulo para as novas gerações, 
façam muito mais (MELO, 1971, p. 45). 

 

 Consciente do seu destino, com um futuro cada vez mais assegurado, e com exemplo e 

estímulo para novas gerações, e aprofundamento da territorialização, uma expansão desse corpo 

social se vislumbra na contínua intervenção sobre esse território e essa população formados ao 

longo de um século. É interessante que nesse espaço de experimentação, ainda no caminho 

entre vila e cidade, iniciou-se uma outra experimentação que teve efeitos não apenas neste lugar 

nascente, mas em todo este território de divisa entre Pernambuco e Paraíba. Trata-se da 

“invenção” de práticas com a renda renascença, desse acontecimento que será um produtor de 

formas de organização, subjetividade e vida na região do semiárido nordestino. Este evento, 

nos anos de 1970, inspirou apenas um parágrafo no livro/mapa de Melo: 

 

Um fato importante vai acontecer no ano de 1940, porque nesta época chega 
em Poção Maria Pastora, trazendo uma grande novidade que havia aprendido 
em Olinda, em um dos seus colégios. Traz a tão famosa renascença, que iria 
dar a Poção, na década de 50, um grande impulso, tanto na parte financeira 
como também no sentido da oportunidade para sermos conhecidos em quase 
todo o Brasil (MELO, 1971, p. 24).  
 

 A grande novidade da renda renascença chega a esse território em trânsito, que se 

encontrava em movimento de formação. As caraterísticas desse espaço/tempo ainda estão 

presentes na memória das rendeiras/comerciantes mais antigas, que puderam experimentar, em 

algumas medida, anos iniciais das práticas com a renda nas décadas de 1950 e 1960. Dona 

Maria, comerciante de renascença, assim descreve seus anos iniciais na prática com renda, ainda 

como rendeira: 

 

E assim, naquela época aqui era uma cidade muito fraquinha, muito fraquinha, 
ninguém tinha comércio, vivia só de agricultura. E as renascença deu vida a 
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Poção, deu muito vida a Poção. Quantas pessoas, é, que tinham, assim, tinham 
uma vida difícil, e com a renascença tinham o pãozinho de cada dia, né?  
 
(Pesquisador: Já tinha pista pra Pesqueira?) 
 
Não, não, não, não. Estrada de chão, um caminhão só, tinha de pesqueira 
pra´qui. O dono do caminhão chamava-se Manuel Genuíno, casado com uma 
senhora daqui de Poção. Ele casou com ela, levou ela pra Pesqueira, lá ela 
também fazia renascença, e as pessoas... e ele vinha pra Poção no caminhão, 
aqui ele levava as pessoas que iam com a renda vender em Pesqueira, porque 
aqui pouca gente entrava pra vender, pra comprar (Dona Maria, 72 anos, 
entrevista, 14/10/2019).  
 

 Esta lembrança destaca essa cidade ainda “fraquinha”, e as práticas com a renascença 

como uma função que se inseriu na própria constituição da cidade, “deu vida a Poção”. Marca-

se em espaço que é reafirmado com as práticas com a renda e que ao mesmo tempo permanece 

bloqueado, ou pelo menos limitado para a expansão dessas práticas. Dona Francisca, desenhista 

da renda, também relembra a sua prática nesse período: 

 
Todos os dias... antigamente eu trabalhava até uma hora da manhã, duas. No 
tempo do motor, aquele motor na frente da casa da tua mãe, que tinha ali um 
motor, um motor véi, a luz era até 10 horas, eu acendia um lampião e ficava 
sempre até meia noite tirando desenho. [...] 
(Quando a senhora começou a fazer ainda era na época que a luz era no motor, 
como é que Poção era naquela época?) 
Era pequeninha, Poção agora tá grande.  
(Pesquisador: Tinha pista já, pra Pesqueira?)  
Tinha não, meu filho, tinha não, num tinha não... era na serra, pra descer 
aqueles caminhão na serra, o maior sacrifício na vida, não tinha não. [...] Tinha 
pracinha, né, aquela pracinha, simplesinha que tinha, né. Depois quando 
Everaldo fez essa praça, foi muito bonito e tudo, num foi. Não tinha não, só 
era aquela praça mesmo. Tinha aqueles banquin, pra gente sentar, tinha o 
coreto, né. Tinha um coreto, né...  um coreto, tinha, muitos anos. Mas a pista, 
foi no tempo de... (DONA FRANCISCA, 84 anos, entrevista, 17/03/2020).  
 

 Dona Francisca demarca bem “bloqueios” para a prática com a renda, que se inventa 

ainda sem energia elétrica permanente, apenas sob a luz do motor ou dos candeeiros, e com as 

dificuldades de movimento, contando apenas com estradas de terra e transportes em cima de 

caminhões. No entanto, Dona Francisca destaca que já era um espaço de sociabilidade, retoma 

a existência da praça, espaço de passeio, encontro, movimentação local, onde existia mesmo 

um coreto.   

 Território de experimentação, Poção foi o palco para o drama da proveniência da renda 

renascença no semiárido nordestino. Cidade “fraquinha”, que vivia da agricultura, e com uma 

população que ainda se estabelecia, Poção foi solo fértil para a invenção e disseminação dessas 

práticas, de suas organizações e de seu modo de vida na região.    
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2.2 A dramatização da origem da renda renascença 

  

 

Autores como Nóbrega (2005), Oliveira (2010), Silva (2013) e Moraes (2018) se 

ocuparam de traçar as invenções e peripécias dos bordados e das rendas na Europa.  O bordado, 

precursor das técnicas de rendar, teria surgido do desejo de expressar, no tecido liso, figuras e 

desenhos. Invenção antiga, o bordado se popularizou na Europa Cristã e gerou uma demanda 

por seu uso na distinção para as classes abastardas.  Nestas condições, houve um período de 

invenções e revoluções dessas técnicas na Europa, passando por diversos países e cidades, 

disputas e desejos, da demanda da nobreza e do clero à produção das pobres artesãs e das freiras 

nos conventos.  

Neste contexto, em diversas cidades e períodos da Europa Ocidental, foram inventadas 

as técnicas de rendar, como uma nova tecnologia de trabalhar a tecitura distinta do bordado. 

Nóbrega (2005) argumenta que a proveniência da técnica de rendar com agulhas se deu na Itália 

durante os séculos XV e XVI, culminando no ponto Veneza, que teria sido “copiado”, 

retrabalhado, ou mesmo simplificado na França durante o século XXII, levando à invenção do 

point de France. Nóbrega (2005), Oliveira (2010), e Silva (2013) concordam que os pontos de 

Veneza e point de France foram os precursores das técnicas de rendar que resultariam na 

chegada da renda ao semiárido nordestino.   

Apontar a especificidade da renda é interessante, pois o bordado ainda é parte do tecido, 

a aplicação de detalhes e desenhos ao tecido para torná-lo belo e distinto, de modo que não pode 

se destacar dele; a renda adquire estrutura própria, trama própria, criada tão somente do 

entrelaçamento dos fios, podendo posteriormente ser incorporada ao tecido, mas independe do 

auxílio de base deste (NÓBREGA, 2005; SILVA, 2013). Se o bordado é o tecido tornado 

estética, a renda é a estética deslocada do tecido, a trama nascida como estética. A renda se faz 

no espaço vazio, tem na sua própria estrutura o seu suporte, campo puro de experimentação. 

Um território decerto e despovoado para a experimentação, com diria Kafka da sua literatura, 

de acordo com Deleuze e Guattari (2014).   

 O início do uso da renda de agulha esteve atrelado ao vestuário, tanto o feminino como 

o masculino. O seu uso se atrelou à realeza e à nobreza, sendo símbolo de luxo que teria mesmo 

provado interdições do seu uso em excesso pela Igreja Católica, ainda que usado também nas 

vestes e altares eclesiásticos. A produção da renda se iniciou fortemente atrelada às freiras e 
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seus conventos, sendo esta arte ensinada em suas instituições de educação. No entanto, essas 

técnicas passam gradativamente a serem tomadas como ocupação secular por artesãs, de modo 

que mesmo no século XV já havia livros que ensinavam o ofício (NÓBREGA, 2005; MORAES, 

2018).  

 Além da renda de agulhas, tipo da renascença, também pode-se rendar a partir do bilro, 

um instrumento de madeira constituído por uma haste onde se enrola uma quantidade de linha 

que é ligada a um padrão de desenho da renda a ser produzida. Ao se produzir este tipo de renda, 

se utiliza uma certa quantidade de bilros que são movimentados em torno de alfinetes dispostos 

num padrão preestabelecido.  São os alfinetes que demarcam os pontos a serem tecidos e é o 

entrecruzamento dos fios de linha presos aos bilros que fazem emergir a renda. Temos, pois, 

uma renda que se produz por meio do instrumento do bilro com diversas linhas se entrecruzando 

num padrão determinado por alfinetes (NÓBREGA, 2005; OLIVEIRA, 2010; SILVA, 2013). 

 Já nas rendas de agulhas, utilizam-se agulhas de costura, ou especializadas, como a de 

tricô, para a partir da linha, tramar uma renda, ou dar vida ao desenho, como expressa Oliveira 

(2010). Nestas, trata-se de rendar o espaço vazio, tendo a agulha como elemento produtor de 

uma tecitura que é realizada pelas laçadas do fio da linha em pontos simples ou complexos 

(OLIVEIRA, 2010; SILVA, 2013). A renascença é uma renda de agulha, com Nóbrega (2005, 

p. 37) afirmando ser uma das rendas de qualidade superior dentre destas considerando o “árduo 

e complexo processo de produção, de sua beleza e sua delicadeza”. O nome estaria relacionado 

ao período de sua invenção, no renascimento, durante os séculos XV e XVI na Europa 

(NÓBREGA, 2005; MORAES, 2018).  

 Ainda que as peripécias das práticas com a renda na Europa, com suas invenções e 

deslocamentos de país em país, cidade em cidade, disputas, desejos e interdições, relações entre 

a nobreza, clero e artesãos, possibilitem, sem dúvida, uma interessante genealogia, no entanto 

não é este o interesse deste estudo. É certo que técnicas da renda renascença tiveram 

proveniência da Europa, mas o que me interessa é a adoção, apropriação, reinvenção destas 

práticas no semiárido nordestino. O que me interessa, neste estudo, é este acontecimento que 

produziu e produz todo um campo de formas de organização da vida local, que se expande em 

multiplicidades que vão muito além da própria renda. Enquanto evento de produção de novas 

formas de subjetividade num território outro, este acontecimento da renascença não nasce na 

Europa, antes “rouba” da Europa (talvez um movimento decolonizador?), faz bricolagem com 

o que veio de lá e cria seu próprio campo de experiência. 

No Agreste nordestino, a trama da renda se inicia em um convento, ou colégio, de freiras 

francesas da congregação Filhas da Caridade, em Olinda-PE. Estas seriam as únicas que 



30 
 
produziam a renda de agulhas do tipo “renascença” na região, que por sua raridade eram 

altamente requisitadas pelas elites econômicas do Nordeste, gerando uma saudável receita 

interna para o colégio das órfãs desse convento. A narrativa diz que nesse período existia, entre 

as freiras, o segredo do ofício, de modo que a produção da renda era realizada exclusivamente 

dentro dos conventos e dos seus colégios. É em torno deste segredo que gira a dramatização da 

chegada, assimilação e expansão das práticas da renda em Poção, com a participação de duas 

mulheres, Maria Pastora e Elza Medeiros, conhecida como Lala (NÓBREGA, 2005; SILVA, 

2013; FIDA, 2017; MORAES, 2018).  

A história desse evento foi preservada na memória e repassada de modo oral, ainda que 

nas décadas seguintes já se haviam feito registros escritos desse acontecimento, preservado 

incialmente apenas na oralidade. Dona Maria (72 anos, entrevista, 14/10/2019), comerciante de 

renda, apresenta os traços gerais dessa história: 

 
Aí é como eu tô te falando... A história da nossa renascença teve uma pessoa 
que aprendeu, você sabe que lá em Recife, num colégio das freiras. Trouxe, 
ensinou pra minha madrinha Lala aqui em Poção e ela ensinou pra outras 
pessoas... [...] montou escola e ensinou outras pessoas e as pessoas que foram 
aprendendo foram passando de mãe para filhas, de filhas pra netas e assim foi 
a nossa vida de renascença em Poção. 

 

 Quem aprendeu a rendar num colégio de freiras foi Maria Pastora, natural de Poção, 

trabalhava e residia com as freiras no convento Santa Tereza, em Olinda. No convento, para 

auxiliar as feiras na entrega de suas encomendas, ela teria aprendido a rendar, ainda que sob 

pedido de sigilo da arte. Na década de 1930, possivelmente em 1936, Maria Pastora teve que 

retornar a ainda vila Poção para cuidar de sua mãe, convalescida. Ainda assim, para cumprir os 

prazos de entrega de encomendas de renda, teria levado a renda inacabada para o trabalho no 

local. Durante o período em que Maria Pastora trabalhou na renda em Poção, as técnicas teriam 

sido aprendidas por Elza Medeiros, conhecida por Lala, que tratou de disseminar a prática pela 

região (NÓBREGA, 2005; SILVA, 2013; FIDA, 2017).  

 Lala, originária da Paraíba, teria vindo para Poção e para o Pernambuco junto com toda 

sua família por razões políticas. Disputas partidária teriam provado em seu pai o medo por 

retaliações, o que provocou a fuga para o estado e vizinho (NÓBREGA, 2005). A fuga política 

das famílias de Paraíba para Poção na década de 30 é descrita também por Melo (1971). Lala, 

desterritorializada, chegada da fuga, de uma saída possível, se torna personagem emblemático 

de uma desterritorialização do segredo da renda trazido por Maria Pastora e de um contínuo 

movimento de reterritorialização dessas práticas no semiárido nordestino. Maria Pastora e Lala 
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se convertem em personagens na expressão da dramática chegada da renda ao Agreste 

pernambucano e nordestino, que possui ao menos duas vertentes, ou narrativas, e que expressa 

aspectos próprios das práticas que foram criadas.  

 Em comum, as duas narrativas indicam que Maria Pastora teria trazido consigo uma 

encomenda de renascença para terminar em Poção e pretendia manter o segredo do ofício 

aprendido com as freiras, trabalhando sozinha no quarto. A primeira narrativa, ouvida na 

pesquisa e registrada também por Fida (2017), destaca o uso da escada por Lala para ir até o 

telhado para ver, através dos espaços que permitiam a entrada de luz no quarto em que Maria 

Pastora rendava, o que estava escondido nas sobras, e a partir deste ato de ver aprender as 

práticas, ou esse saber-fazer. Essa narrativa é recuperada por dona Joana (61 anos, entrevista, 

04/03/2020), parente de Lala que conviveu com ela enquanto ainda era viva: 

  

(Pesquisador: Aí dona Lala, ela aprendeu...?) 
Tia Lala... com Maria Pastora. Ela viu Maria Pastora fazendo no papel, 
linhavando o lacê. [...] aí tia Lala chegou onde tá Maria Pastora, ela... era um 
quarto, na telha tinha um litro, um litro desses brancos, com água, pra clarear 
cá embaixo pra ela fazer. Ela não queria que ninguém aprendesse, não queria 
ensinar a ninguém.  
(Pesquisador: Ela fazia escondido?)  
De porta fechada, trancada. Tia Lala disse “Muito bem, você não quer me 
ensinar, não, mas é porque eu sou pobre e não tenho dinheiro pra comprar esse 
lacê. Mas eu lhe mostro... Mas que eu vou aprender, vou. Com um resto de 
tecido e fiapo de linha”, tia Lala responde pra Maria Pastora. E pegou a escada, 
a parede como daqui a... oxe, mais alta do que aquela ali. Aí ela subiu... e hoje 
nós temos um tesouro.  

 

O drama apresenta a Renda-segredo e a audácia do olhar. É necessário à mulher a 

audácia de se pôr a olhar, de encontrar as brechas e o espaços abertos para entrada de luz que 

possibilitem uma visão. E é da visão que se adquire a arte, o saber-fazer, que se aprende as 

práticas. O jogo de segredo e do visível, da prática de ver e da prática do fazer. Esta narrativa 

ainda destaca o improviso, o recurso aos materiais disponíveis, pois, na falta dos materiais 

apropriados, se usam os restos de tecido e os fiapos de linha, mas se descobre a renda.  Não 

seria apenas por mera romantização que essa dramaturgia dá destaque a esses elementos, mas 

trata-se de uma construção de indicativos para a percepção das próprias práticas com a renda, 

de suas proveniências num regime de segredo/escuridão, trancada em casa, no convento, ao seu 

regime de visibilidade e apropriação de um saber-fazer pela audácia e pelo improviso. A renda 

se insere nesse jogo de visibilidade e improviso.  

 A outra dramatização, mais bem registrada, explora estes temas de outro modo. O 

aprendizado se dá não mais por meio de um olhar audacioso, mas por meio de um acordo de 
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segredo. Essa narrativa discorre que Maria Pastora, vendo que não teria como cumprir seus 

prazos, decidiu pedir ajuda a Lala e ensinar-lhe as técnicas da renda, ainda que sob a 

recomendação de que guardasse segredo. No entanto, o pacto do segredo teria sido quebrado 

por Lala, que após aprender o ofício, resolve, também por audácia, abrir uma escola para ensinar 

as técnicas da renda às meninas da região (NÓBREGA, 2005; SILVA, 2013; FIDA, 2017). Os 

temas se repetem, segredo e visibilidade, mas aqui o destaque é dado à audácia de romper o 

pacto do segredo e passar um saber-fazer adiante como um contágio, o destaque para o ensino 

e proliferação da prática com a renda. 

 Esses temas, segredo, visibilidade, da prática de ver para a prática do fazer, a 

constituição de um saber-fazer e o contágio que rompe a prática do segredo são temas 

recorrentes na história da “invenção” da renascença, no início de suas práticas, e dramatiza 

aspectos da prática com a renascença que se perpetuam com o contínuo aprendizado e 

“atualização” dessas práticas.   

 

 

2.3 A territorialização da renda  

 

 

 Ocorrido o evento da chegada da prática de rendar a Poção, resta acompanhar seus 

primeiros desdobramentos. Após aprender alguns pontos, Lala decide quebrar o “pacto” de 

segredo e pôr em funcionamento uma escola para que as meninas da região aprendessem a 

técnica.  As primeiras alunas foram moças moradoras da vila Poção e as aulas se davam em 

uma casa com portas e janelas fechadas. É interessante notar que ainda que tenha havido a 

decisão de ensinar a técnica, não se tratou, incialmente, de uma ruptura com o sigilo, já que a 

atividade era ensinada sob sigilo, de modo escondido, não podendo o trabalho ser levado para 

a casa. As aulas/trabalhos contariam com horários rígidos, das 6:00 às 18:00, e com uma 

organização espacial, com cada aluna em sua mesinha (SILVA, 2013; MENDONÇA, 2017). 

 Assim se inicia um primeiro núcleo operativo da renascença, escola das técnicas e lugar 

de produção. Dona Francisca (84 anos, entrevista,17/03/2020), que se tornou desenhista da 

renda e não rendeira, me diz que aprendeu a fazer renda nessa escola. Ainda que dona Francisca 

não tenha se tornado rendeira nesse momento, sua irmã mais velha, que já fazia uma boa renda, 

teria se tornado uma das alunas/rendeiras: 
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Aí pronto, nesse tempo, quando eu cheguei aqui em Poção, num sabe, foi 
quando, depois disseram assim, tem uma... foi quando? 48 que eu comecei, ou 
49, ou 50, foi uma coisa assim. Que eu comecei, fui aprender a renascença, 
né, madrinha Lala, madrinha Lala que ensinava, que era Elza, dona Elza 
Medeiros, né. A gente chamava madrinha Lala, que ali, onde era de Pedro 
Zezé, hoje em dia, que tem a banca, era ali, a casa. Ela ensinava aquele pessoal, 
né, já tinha minha irmã que era mais de idade, Odete Primo, esse pessoal mais 
de idade [...] Até Veneza madrinha Lala ensinava. Veneza é um ponto bem 
miudinho, hoje em dia querer fazer, como aquele ponto xerém, mas não é 
nunca como era não, coisado ficava durinho assim, a renascença em pé. 
Veneza.  [...] Madrinha Lala vendia, ela fazia renascença e vendia, num sabe, 
ensinava o pessoal e aquele vendia... pronto, nesse tempo tinha Lurde Primo, 
é das mais velhas, Odete, mesmo, minha irmã, minha irmã trabalhava bem já, 
aí ela foi lá trabalhar.  

 

 Como a própria Lala, Francisca vinha da Paraíba, e também participou desses momentos 

de desterritorialização e reterritorialização da renda. Ela guarda na memória mesmo o local do 

espaço físico onde se realizavam as aulas e destaca a destreza e conhecimento de Lala, que 

ensinava até o “ponto Veneza”, já quase não usado na renda atual. No entanto, não se tratava 

apenas de aprender a renda, já era uma produção destinada à venda. E neste intento de venda 

se tem o contato com mulheres de Pesqueira, cidade vizinha, da qual Poção fez parte até 1954. 

Essas senhoras também estão na memória de Dona Francisca (84 anos, entrevista, 17/03/2020), 

que relata:  

 

Vendia, vendia em Pesqueira, era... Dona Consuelo, aquelas senhoras, né. [...] 
E pra mim, quando vinha encomenda de Dona Consuelo, vinha aquele 
desenho, antigamente tinha um lacê furadozinho bem largo, assim, furado de 
um lado e do outro, num sabe, ela mandava. [...] Que ela fazia encomenda pra 
Dona Consuelo, em Pesqueira... Duas senhoras em Pesqueira, essas senhoras 
ricas de lá... aí de lá elas distribuíam, né, não sei pra onde. Madrinha Lala fazia 
pra elas. 

 

 Essas duas senhoras ricas eram Áurea Jatobá e Consuelo Trevas. De acordo com o relato 

de Odete, uma das primeiras alunas de Lala, coletado por Mendonça (2017), Áurea Jatobá teria 

ficado impressionada ao ver a renda de Lala aplicada a uma peça e teria incentivado que se 

produzisse uma quantidade suficiente de renda para se vender em Recife, já que ela possuía 

contatos na capital do estado. Silva (2013) considera que foram essas mulheres da elite de 

Pesqueira que primeiro souberam reconhecer o valor simbólico atrelado a essa renda tida como 

tradicional, bem como ter acesso aos círculos sociais que demandavam por esse tipo de 

distinção valorativa. 

 Esse primeiro período de expansão do comércio da renda no Agreste pernambucano, 

entre os anos 1940 e 1950, coincide com o período da invenção do próprio Nordeste, de acordo 
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com Albuquerque Junior (2011). De acordo com esse autor, o Nordeste, longe de ser uma 

espacialização natural, foi discursiva e imageticamente forjado como o espaço da tradição, 

cultura e sentimento em contraposição aos movimentos de modernização que perpassam o país 

neste período. Neste momento, um emaranhado de relações e produções na política, literatura, 

cinema etc., teriam se mobilizado para cristalizar o discurso/imagem do Nordeste espaço da 

tradição e do sentimento, bem como o seu contrário complementar discurso/imagem 

Sul/Sudeste, espaço do moderno e da razão. 

  Se concordamos com essa leitura, temos que a própria renda renascença participa desta 

construção imagética do Nordeste e se posiciona como dotada deste valor da tradição na região, 

ainda que sua chegada ao Agreste fosse recente e estivesse em pleno processo de “invenção”. 

O próprio nome da renda, renascença, remete a uma tradição secular, que demanda valorização 

e esforços de preservação. Essa identificação da tradição da renda como o próprio Nordeste é 

sentida por Silva (2013, p. 100-101), que declara:  

 

Todavia, a imagem da rendeira representando as tradições do povo nordestino, 
e a sua proverbial destreza na arte de tecer ainda está muito presente no 
imaginário popular. São mulheres que se recolhem ao silêncio das tardes 
ensolaradas do Sertão, em salas ventiladas, nos alpendres ou na soleira de suas 
casas para tecerem suas rendas, e certamente construir no recôndito dos seus 
pensamentos, a ideia de felicidade. O cinema nacional explorou esta imagem 
no filme, O Cangaceiro, de Lima Barreto, lançado em 1953, que consagrou a 
música Mulher Rendeira, interpretada pela atriz Vanja Orico. A rendeira é, 
portanto, a representação da mulher paciente, caprichosa e, sobretudo, 
sonhadora.  

 

 Representação das tradições do povo nordestino, a renda encontra o seu lugar de 

valorização e demanda, frente aos movimentos e às percepções de mudança e modernização da 

sociedade. Silva (2013) atribui a essas mulheres da elite econômica de Pesqueira os primeiros 

marcos de uma comercialização da renda. Não apenas isso, pois essas mulheres que faziam as 

encomendas para Lala seriam as responsáveis pela compra dos materiais da renda e pela entrega 

do desenho, sendo atribuição das rendeiras apenas o tecer da renda. Esse primeiro entrelaçar 

das relações distingue a esfera comercial e a esfera produtiva da renda e teria tido efeitos sobre 

a própria materialidade do produto, introduzindo novos materiais e temas para a renda, que em 

seus primórdios utilizava apenas os recursos disponíveis às rendeiras em Poção.  

 De acordo com Mendonça (2017), Áurea Jatobá, uma das primeiras mulheres a fazer 

encomendas a Lala, era responsável pela compra do material, confecção dos desenhos de renda 

e pelo comércio. Isso implicativa a necessidade de que Lala, ou outra rendeira, fosse de 15 em 

15 dias a Pesqueira buscar os matérias e os desenhos da renda e entregar o produto acabado. 
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Traços de um modo de operar que vai se perpetuar nas relações no campo da renda nas próximas 

décadas. Momentos, estes, que estão também na memória de dona Joana (61 anos, entrevista, 

04/03/2020), que conta:  

  

Ela levava a renascença para dona Áurea Jatobá, em Pesqueira, Dona Áurea 
Jatobá era quem fornecia o lacê, e ela ia buscar... ela ia em cima de um 
caminhão. Era o que tinha, as cubicas de Esaú... Ia em cima de um caminhão, 
feliz que só. Chamava ela pra boleia, mas ela dizia “não, aqui tá melhor, que 
na boleia”.  
 
(Pesquisador: Aí nessa época tinha pista, eu não?)  
 
Verá: Não doutor, era barro... e ia de caminhão. Os transporte era carro de boi, 
charrete, e o que mais? Cavalo e mais transporte que tinha de antigamente. 
Mas o primeiro carro que entrou aqui pra cubica, que era de seu Genuíno, pai 
de dona Delgraça. 

 

 

Neste início, ainda era a estrada de barro o único meio de Lala buscar o material para a 

renda e entregar a encomenda, de modo que essas práticas de produção e distribuição da renda 

se deram ao redor dessas dificuldades e bloqueios. Por sua vez, Áurea Jatobá teria não apenas 

distribuído o material da renda, mas sido responsável por inovações e pela introdução do lacê, 

fita que dá estrutura à tecitura, na confecção da renda no Agreste, já que as rendeiras 

anteriormente teciam utilizando fitinhas de bebê. O lacê introduzido por Áurea Jatobá vinha do 

Rio de Janeiro, Nova Friburgo, sendo produzido na fábrica têxtil Ypu, ficando o lacê conhecido 

como lacê Ypu, já contando com diversas espessuras e cores.  

 Além das senhoras de Pesqueira, o atrativo da renda chamou a atenção de ao menos uma 

senhora, como relatam dona Francisca e dona Joana: 

 

E então madrinha Lala mandava pra São Paulo, pra uma freguesa que ela tinha 
em São Paulo. Era... como era o nome dela meu Deus? Morei essa senhora, 
faz muitos anos, esqueci o nome dela. Madrinha Lala mandava pra São Paulo 
também... (Francisca, 84 anos, entrevista, 17/03/2020) 
 
Era, aí ia direto pra São Paulo, pra uma mulher em São Paulo (Joana, 61 anos, 
entrevista, 04/03/2020)  

 

 Vê-se que as relações em torno da renda começam a se expandir, os materiais começam 

a vir do Sudeste, ao mesmo tempo em que a renda passa a ser comercializada também por lá. 

Mendonça (2017) também registrou a participação de uma mulher de São Paulo que 

comercializava a renda nesse período, destacando que sua participação teria trazido inovações, 
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introduzindo novos pontos e linhas que nas décadas seguintes seriam a preferência para se 

produzir a renda, a Mercer Crochet.  Assim, as relações de comércio dessa renda “tradição” 

começam a tomar forma. Os produtos eram principalmente para utilização doméstica, com 

peças menores no começo, como passadeiras e panos de bandeja, que logo se tornaram peças 

grandes, como colchas e tolhas de mesa.   

 Se por um lado algumas relações de comércio tomavam forma, por outro os primeiros 

traços de uma organização da produção também se davam. Em sua escola/núcleo produtivo da 

renda, Lala recebia as encomendas e organizava a produção para suas alunas. Silva (2013) 

acredita que com esse tipo de organização da produção se traçaram os primeiros marcos de uma 

divisão entre uma rendeira-mestra, que recebia as encomendas, repassava os materiais e 

entregava as peças prontas, e as rendeiras-operárias, ou trabalhadeiras, que eram responsáveis 

apenas pela tecitura da renda.  

 No Agreste pernambucano, desde o princípio, a produção da renda esteve ligada a 

jovens moças e mulheres com poucos recursos financeiros, de modo que, não podendo comprar 

o material necessário para confeccionar a renda, lhes restava vender sua mão de obra e atuar 

como rendeira “trabalhadeira”, recebendo o material e tecendo a renda para terceiros.  Dentre 

essas trabalhadeiras, algumas mais astutas e com acesso a mais recursos, algumas começaram 

a se envolver com as outras etapas da produção e do comércio, assumindo funções de rendeiras-

mestras. Neste processo, as próprias rendeiras começam a viajar e a ter contatos externos, 

desvendando novos meios de comercializar o seu produto e gradativamente ocupando o lugar 

das mulheres de elite, que em determinado momento controlavam os materiais utilizados, o 

modo de produção e a distribuição da renda (SILVA, 2013). 

 Temos que é dentro do próprio campo da renascença que os desdobramentos começam 

a se multiplicar, com mulheres advindas da própria função da renda assumindo os caminhos do 

desenho, da produção e do comércio. Não se trata de uma redistribuição igualitária, já que as 

distinções entre a organização do comércio e produção e a operação de tecer a renda se mantêm 

(SILVA, 2013). Esses desdobramentos foram possíveis porque a técnica do render deixou por 

completo de ser segredo. Se nos primeiros momentos a escola de Lala ainda almejava manter o 

sigilo desse saber-fazer, com o aumento da demanda a técnica se espalhou rapidamente para 

moças da zona rural e para as cidades vizinhas a Poção, tanto em Pernambuco, como na Paraíba.  

 Esse processo de disseminação das práticas com a renascença seguiu os fluxos sociais e 

os ímpetos comerciais da demanda crescente pela renda. Nóbrega (2005) e Moraes (2018) 

retraçam alguns momentos da chegada da renda a algumas cidades da Paraíba, que demonstram 

alguns desses caminhos de dispersão. Na cidade Camalaú-PB, a primeira rendeira teria disso 
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uma mulher que foi morar em Poção no ano de 1948, onde teria aprendido a render e 

posteriormente voltado à zona rural da sua cidade e ensinado o ofício a seus familiares. De 

modo semelhante, a primeira rendeira de São João do Tigre-PB teria ido para Poção para se 

submeter a um tratamento de saúde no ano de 1952, momento aproveitado para aprender a 

técnica da renda; voltando a sua terra, teria sido gratificada para ensinar duas jovens locais. Em 

Zabelé-PB, a primeira rendeira teria ido morar com o tio por algum tempo em Poção no final 

da década de 1940, lá teria aprendido a rendar com a esposa de seu tio e disseminado a técnica 

quando voltou para a sua cidade alguns anos depois. Já em São Sebastião do Umbuzeiro-PB, a 

renda teria sido ensinada de modo proposital, por intervenção de Consuelo Trevas, mulher que 

em determinando momento assumiu o comércio da renda, que enviou sua cunhada para ensinar 

moças locais a fazer a renascença e expandir o seu comércio.  

 Os caminhos de disseminação da renda são certamente inúmeros e impossíveis de traçar, 

mas, como se vê, as práticas de rendar a renascença encontraram terreno fértil e se espalharam 

rapidamente por Cidades da região fronteiriça do Agreste pernambucano e do Cariri Paraibano. 

Com esses movimentos de contágio, a prática da renda se tornou comum nas cidades de 

Pesqueira e Jataúba, além de Poção, em Pernambuco, e nos municípios de São João do Tigre, 

São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê, Camalaú, Monteiro, Prata, Congo e Sumé, na Paraíba. O 

mapa, que pode ser visualizado abaixo, oferece uma visualização da distribuição dessas cidades 

na região.   

 

Figura 2- Mapa das cidades onde se pratica a renda renascença 



38 
 

 
Fonte: adaptado de Fida (2017) 
  

 Última nota desse momento diz respeito aos movimentos de desterritorialização da 

própria Lala. Já com práticas de renda estabelecidas, Lala ficou enamorada de um músico local, 

o Zé da Trompa, que não era bem-quisto por sua família e resolveu fugir para se casar. Joana 

(61 anos, entrevista, 04/03/2020) ainda lembra desta cena que ocorreu no meio de sua família 

durante a sua infância:  

 

Foi, ela fugiu, né? Pra casar (risos). 
(Pesquisador: A senhora já tava viva quando ela foi embora?)  
Eu era pequena, [...] pra família, ficaram tudo com vergonha.  
(Pesquisador: Por que ela foi casar?)  
Não, porque fugiu... Fugiu... Aí, o pessoal, os pais dela... e vó ficou com 
vergonha, a família ficou também com vergonha....   Vergonha, vergonha. O 
cabra não botava nem a venta na rua. 

  

 Fugir para se casar, embora escândalo e motivo para vergonha de sua família com os 

valores tradicionais da época, é condizente com os movimentos de uma mulher que soube se 

aproveitar de ações de desterritorialização e achar meios de fuga em toda a sua vida. Se não a 

liberdade, mas um encontrar uma saída, como destaca Deleuze e Guattari sobre as linhas de 

fuga.  

 Tendo Lala deixado as práticas com a renda em seu movimento de fuga, após um 

período de incerteza, dona Odete, uma das primeiras alunas, assume a produção e 

compromissos das encomendas junto a dona Áurea Jatobá. A nova equipe de produção dirigida 
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por Odete teria chagado a contar com 40 rendeiras em seu momento de maior expansão. Nesse 

período, além da estrada de barro para Pesqueira, a luz elétrica ainda era a motor e apenas até 

as 22 horas, o que significava que os “serões” para terminar as encomendas na madrugada eram 

feitos sob a luz dos candeeiros (MENDONÇA, 2017). Ainda assim, quando da fuga de Lala, a 

renda já havia se espalhado pela região e já se fazia pelos sítios e cidades vizinhas.  Traço dos 

movimentos de desterritorialização e reterritorialização, uma foto de dona Lala pode ser 

observada na sede do grupo “Mulheres de Renda”, da Cáritas Paroquial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Foto de dona Lala, presente na sede do Grupo “Mulheres de Renda”, da Cáritas 

 
Fonte: Acervo do autor  

 

Enfim, ao cabo desse processo, temos os primeiros momentos da invenção da renda 

renascença no semiárido nordestino, pois se técnicas de rendar foram tomadas de empréstimo 
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da Europa, foi na terra local que as práticas e o modo de render foram inventadas e reinventadas, 

numa multiplicidade de ações de produção e comércio únicas para a região. Parece-me que se 

apegar ao caráter centenário da renda renascença, mais do que afirmar sua origem europeia, é 

demarcar um recurso de valoração tradicional da renda, fincar seu primórdio num passado 

longínquo e num lugar distante, ainda que sua invenção esteja muito mais próxima das mãos 

calejadas de mulheres que ainda trabalham na nossa terra. 

 

 

2.4 O saber e o fazer da renda. 

 

 

(Pesquisador: E a senhora aprendeu a fazer renascença quando?)  

Olha, eu comecei a trabalhar em renascença, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade. 

Lá no sítio, no balão, trabalhava muito pra sua vó, ela comprava muito, depois eu comecei 

a botar o renascenço3 e eu vendia muito pra sua vó, era muita renascença. 

(Pesquisador: E quem foi quem ensinou a senhora?)  

Olhe, inclusive eu tinha uma prima que ela era mais antiga e ensinou pras minhas irmãs, 

agora um dia eu fui fazer renascença... aprendi, na casa de uma mulher minha, era... minha 

madrinha.  

(Pesquisador: Tua madrinha que ensinou?).  

Não, eu fui trabalhar lá, lá junto, muita gente, né. Aí fui aprendendo da minha cabeça, aí 

ela mangou do meu renascenço porque não prestava, era mal feito. Aí eu peguei, joguei 

o renascenço no mato e fui embora pra casa: “cadê o renascenço?”, eu disse, “joguei fora”, 

“por quê?”, eu disse, “porque disseram que não prestava e o joguei fora”. Mas o meu tio, 

o marido dela, disse assim: “olhe fulana, ninguém nasce aprendido, aprende depois que 

nasce”. Aí eu disse assim: “eu sou vou aprender renascenço agora quando Nossa Senhora 

me ensinar, ela vai botar na minha cabeça” ... e foi isso.  

(Pesquisador: A senhora aprendeu sozinha, então?)  

Assim, porque eu era inteligente, eu via elas trabalhando e eu lá, olhando, né. Só que eu 

conhecia qual era o renascenço mais bem feito no meio de todo mundo, eu conhecia. E 

nunca pedi uma lição a ninguém, só OLHANDO, só olhando e quando fui fazer fiz bonito 

 
3 Renascenço é outra denominação utilizada por alguns praticantes para se referir a renda renascença. 
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e bem-feito. Aprendi olhando, nunca perguntei assim: e esse ponto aqui você... nunca, 

nunca, nunca, só olhando e confiando na mãe de Deus. 

 

 Essa cena é a história que dona Letícia (72 anos, entrevista, 18/03/2020) me conta sobre 

como aprendeu a fazer renascença. Mantive sua narrativa, que nem sempre prefere o caminho 

direto para a resposta, escolhendo primeiro montar cena, dizer das personagens e de sua 

emoção. Escolhi essa cena porque ela fala do orgulho de possuir um saber de rendar, e também 

de como esse saber perpassa, mais do que palavras, o próprio corpo da rendeira. É no corpo que 

o saber está acumulado e é no contanto (ainda que apenas visual) com outro corpo que esse 

saber é reencarnado, saber corpo-a-corpo. 

 Como numa das dramatizações sobre Lala aprendendo a renda ao subir no telhado e 

observar o ato de rendar, quase sempre as rendeiras dizem que aprenderam olhando, e que 

orientações orais tinham um papel secundário, de uma correção, do “não é assim” ou de 

incentivo, do “olha aqui direitinho como é”, ou “tá bem-feito”. Nóbrega (2005) já destacava 

que a observação é o método mais utilizado na aprendizagem deste ofício e que estas artesãs 

ensinam suas aprendizes como se faz, fazendo, algo que ele chama de uma pedagogia oral e 

gestual, poderíamos chamar de uma pedagogia do corpo.   

 Sobre a sua aprendizagem, dona Maria (72 anos, entrevista, 14/10/2019), esclarece: 

  

É olhando outra pessoa fazer. Olhando, mas aí vinha... minha mãe, por 
exemplo, a mulher que também me forneceu material, ela também, me dizia: 
“olha, é assim”, sempre ficava dizendo, “não é desse jeito”, porque a gente 
sempre dá um errinho, né, “não é assim, é desse jeito”. E começou a ensinar, 
porque é um processo lento.     

 
 Acompanhar os movimentos da pessoa que renda, olhar e experimentar os movimentos 

em seu próprio corpo, em suas próprias mãos, com as correções orais pontuais, para que o 

experimento do movimento caminhe em outra direção. Sendo a observação o principal meio 

para se saber rendar, não é incomum que rendeiras digam que aprenderam a rendar sozinhas, 

como afirma dona Cristina (73 anos, Entrevista, 10/03/2020). 

 

Aprendi sozinha, minha mãe sabia trabalhar, minhas irmãs sabiam e eu olhava.  
Elas trabalhavam e eu olhava, elas trabalhavam e aqueles pedacinhos de linha 
eu ia emendando e ia fazendo no meu, pegava os pedacinhos que ela não 
queria mais, linhavava e ia fazendo o meu, roupinha pras as bonecas. Comecei 
fazendo mal-feito depois fazia mais bem feito e assim fui fazendo. 
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 A aprendizagem, o adquirir desse saber no corpo vem desse olhar sobre os que já sabem; 

sua mãe sabia, suas irmãs sabiam, Cristina olhava. Do olhar à experimentação, e aí as rendeiras 

traçam seus primeiros pontos de criatividade no uso dos materiais; é frequente também 

relatarem que aprenderam com os fiapos disponíveis, já que o material usado para rendar é caro 

e faria falta às suas mães. Mas o experimento com os materiais disponíveis é o suficiente, é 

necessário experimentar, nem que seja nas roupas das bonecas, até que se saiba fazer os pontos 

bem-feitos da renda renascença.   

 Oliveira (2010), que nunca conheceu dona Letícia ou dona Cristina, mas entrou em 

contanto com outras rendeiras que encarnaram o saber da renda, afirma que a melhor 

metodologia do ensino-aprendizagem da renda renascença é a observação, enquanto que a 

curiosidade e o desafio de aprender são os principais motivadores na aprendizagem. A autora 

destaca que é pela observação que se aprende, se transmite e se constrói a renda renascença. O 

olhar e os gestos são os principais instrumentos, é pelo olhar atento aos gestos do corpo que 

renda, uma decodificação do corpo que renda, de suas mãos e seus dedos, de seus movimentos 

ao tecer, visualização da performance e decodificação do ato de tecer.  

Oliveira (2010) vê nesse ato duplo de visualização da performance e decodificação do 

ato de tecer um jogo de imitação, no entanto, me pergunto se, mais do que imitar, não se trata 

de um jogo de afetação e experimentação, em que a aprendiz é afetada pela performance a que 

assiste e promove uma experimentação no próprio corpo dos seus movimentos e dos seus efeitos 

sobre a tecitura. A própria autora caminha nesta direção ao dizer que o ponto da renda 

reproduzido não é uma imitação, mas uma criação, a partir do olhar único do autor, a partir das 

interpretações próprias daquele que renda, de suas experiências, habilidades, conhecimentos e 

memórias particulares.  

Ainda que os gestos e a observação sejam metodologia de ensino, meio de 

aprendizagem, a incorporação do saber se efetua na experimentação, no fazer. Performance e 

decodificação apenas se tornam afetivos na recodificação que se dá no corpo que experimenta 

o rendar. Esse saber do corpo, saber-experimentação, vem desse jogo de observar, 

experimentar, errar e acertar, como expressa dona Alexandra (64 anos, entrevista, 16/10/2019):  

 

(Pesquisador: Você lembra como é o processo do aprendizado?) 
 
Olhando mesmo, é observando, por tentativas e erros 

 

Tentativas e erros expressam a necessidade de uma prática, uma efetivação do que é 

observado, uma reelaboração da afetação que se tem no próprio corpo ao aprender o rendar por 



43 
 
meio da prática, por meio do fazer. Dona Lucia (64 anos, entrevista, 21/10/2020) afirma essa 

dimensão do fazer no saber rendar:  

 

(pesquisador: Como é pra aprender?) 
Bom, era mais fazendo porque a gente olhando difícil aprender né, pra pegar 
o controle a pessoa quando é muito pequeno dá um trabalho (risos)  
 
(Pesquisador: demorou a aprender?)  
 
Não, até que demorei a aprender não, quando eu fui começar eu já tava já bem 
com uns 11 anos de idade, agora se for se for muito pequeno dá muito trabalho. 
 
(Pesquisador: Aí vendia a renascença que fazia assim criança?) 
 
Bom, os primeiros não (risos) os primeiros ficam perdidos porque não fica 
bem-feito não, agora quando fica já prático mesmo e aí fica mais bem feitinho, 
vendia. 

 

O saber da renda se atualiza como experimentação do corpo, controle do corpo, só 

olhando não se aprende, não se incorpora. De experimentação em experimentação se aprende a 

rendar, as primeiras experimentações ficam perdidas, ainda são abundantes os erros no 

caminho, a movimentação errada do corpo, o traçado descontrolado, disforme, “feio”. No 

entanto, esses descaminhos possibilitam que se fique “prático mesmo”, que se saiba rendar a 

renda “bem-feitinha”.  

Figueiredo e Cavedon (2015) também já haviam observado como um saber prático de 

uma comunidade mais do que transmitido é incorporado pelos praticantes. As autoras destacam 

como um certo saber repousa nos corpos de uma coletividade de praticantes, estando atrelado 

ao contexto local e às circunstâncias históricas da invenção e sustentação das práticas. Saberes 

locais e corpóreos, mais do que transmitidos, seriam inculcados nos praticantes que participam 

desse engajamento compartilhado, que fazem parte de uma determinada estruturação social 

coletiva. Este saber prático se efetiva e se dispersa na relação imediata entre os corpos e os 

modos de estruturação social de uma coletividade.  

No campo de experiência da renda renascença lidamos sempre com esferas de um saber 

incorporado, que se apresenta ao mesmo tempo enquanto saber individual, experimentação 

individual nos corpos, e como saber coletivo, transmitido e perpassado livremente entre os 

corpos da comunidade e da coletividade. Saber dos corpos individuais e saber do corpo coletivo. 

Esta coletividade do corpo garante que uma grande peça de renda renascença possa ser feita por 

partes por diversas rendeiras individuais e posteriormente “emendadas” numa grande peça de 

renda única. Que os saberes dos pontos da renda, saber estético e prático, circule e se reinvente 
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entre as rendeiras de modo livre. Saber corpóreo, material, diretamente envolvido nas práticas 

de um fazer da renda.  

 

 

2.4.1 Os materiais da renda  

 

 

O saber incorporado da renda logo se realiza, se desloca da observação para a ação de 

produzir e criar. O fazer se impõe como a forma do saber, e nesse processo já há a utilização 

das técnicas, dos materiais e a criação da renda. O material da renda em si é bastante simples, 

se utiliza o lacê, uma fita com furos nas duas laterais para facilitar a tecitura e que é responsável 

por dar estrutura à renda, e a linha 100% algodão; são essas as únicas matérias-primas da renda 

renascença. No entanto, para que se possa efetuar a renda é necessário o risco, um desenho feito 

em papel seda que traz o tema e funciona como um mapa da renda que tomará forma.  Em geral, 

as rendeiras se referem a esses três materiais quando falam do material pra fazer a renda, pois 

são a base do custo de produção para a rendeira, ainda que outros instrumentos sejam 

necessários.  Na figura 4 estão retratados o risco, papel seda com o desenho da renda, a peça de 

lacê e a linha, todo material necessário para que se encomende a tecitura da renda a uma 

rendeira.   

 

Figura 4- Matéria prima da renda 
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Fonte: acervo pessoal do autor  

 

 Além do risco, do lacê e da linha, são necessários outros instrumentos para rendar, ainda 

que com frequência se utilize a criatividade na produção e utilização destes outros elementos. 

Marcante no trabalho da rendeira é o rolo, uma almofada que normalmente ficará no colo da 

rendeira e dará sustentação à renda enquanto ela é tecida. Essa almofada tem um formato de 

rolo cilíndrico, de modo que pode ser rodado à medida que a renda é tecida e liberar o acesso 

às partes do risco inacabadas. Os rolos são produzidos pelas próprias rendeiras, que utilizam 

tecidos ou outros materiais nessa confecção, e podem variar de tamanho, dependendo das 

preferências da rendeira. Na figura 5, há um rolo de tecido, feito pela própria rendeira, pode ser 

apreciado já desempenhando a sua função de suporte à renda que se tecer.  
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Figura 5 - O rolo, suporte para se rendar 

 
Fonte: Acervo do autor.  
 

Para que o risco seja fixado no rolo, é necessário colá-lo num papel grosso. Por muito 

tempo esse papel grosso era o resto de sacos de cimento, no entanto, o papel duro tornava 

sacrificantes partes da produção. Recentemente as rendeiras começaram a anexar o risco às 

sacolas de plásticos de ração de animais, mais práticas e menos resistentes para serem 

atravessadas pela agulha. Já para anexar o risco ao papel grosso, se utiliza cola branca, mas 

também era comum utilizar o “grude”, mistura resultante do cozimento de farinha de trigo e 

água que pode funcionar como cola. Vemos que a criatividade do uso de materiais faz parte da 

prática de rendar, seja na confecção de rolos, instrumento de trabalho, ou no uso de materiais 

descartados como sacos de cimento e ração, ou de baixo custo, como o grude no lugar da cola. 

Os sacos de ração se tornaram tão comuns que ao se ver uma renda ainda em produção se 

encontram as cores coloridas dessas embalagens, ou mesmo os olhos de um gato, como na 

figura que capta um risco e uma renda já meio tecida anexadas a sacos de ração. 
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Figura 6- Renda em processo fixa sobre sacos plástico de ração. 

 
Fonte: Acervo do autor.  

 

Além da matéria prima, lacê e linha, e dos instrumentos delineados, risco, rolo, papel 

grosso ou plástico, cola ou grude, as rendeiras utilizam a agulha, principal instrumento da renda 

em si, e ocasionalmente tesouras e lápis pilotos para o desenho, no caso das que sabem desenhar. 

Nos usos dos materiais as rendeiras operam bricolagens, alguns “golpes estéticos”, como define 

Certeau (2014), e aproveitam os recursos disponíveis, adaptam o sentido e os usos projetados 

das matérias ao seu redor. Esse movimento de bricolagem, claramente presente nos usos de 

sacos de cimento ou de ração como o “papel grosso”, ou do “grude” como cola, faz parte dos 

primeiros movimentos de incorporação das práticas com a renda.  

Quando aprendem a rendar, ainda na infância, as rendeiras não raramente recordam 

movimentos de usos “outros” dos materiais. Como o material da renda custa a suas mães, 

aprende-se primeiro a bricolar, usar de algum modo os materiais disponíveis. São usos variados, 

como o de dona Cristina (73 anos, Entrevista, 10/03/2020), que, como vimos, pegava os 

pedaços de linha que eram rejeitados, emendava-os e praticava nas roupas das bonecas.  Mas 

eram não apenas usos das sobras, eram usos de outros materiais, como fazia dona Josefa (68 

anos, entrevista, 04/11/2020): 
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Aí eu via elas trabalhando aí quando eu chegava em casa eu ia tentar fazer, 

naquele tempo a gente não tinha como nem comprar a fita pra trabalhar, a 

gente pegava tirinha de pano, olerazinha que a gente chama, eu cortava e 

puxava os fiapinho e ia fazendo a renascença, aí começamos a trabalhar  

 

De sobras, reapropriações de tiras de panos, cortes e fiapos, os usos dos materiais é parte 

de um saber tralhar com a renda. Se a criatividade e atos de bricolagem dão cores aos desses 

materiais, aqui se trata também de umas situações de bloqueio, pois parte do impulso desses 

“outros usos” surge exatamente da ausência de recursos para a compra e utilização dos 

materiais. Os materiais da renda são condição da efetuação da prática da rendar, estão presentes 

ao longo da vida da rendeira com a renda, são seus instrumentos e produto, mas também podem 

ser parte de sua limitação e dependência, já que os recursos necessários para a compra não são 

uma garantia para as rendeiras e para as pequenas comerciantes.  

Autores como Nóbrega (2005), Ferreira (2016) e Moraes (2018) destacam que as mãos 

das rendeiras são os principais instrumentos ou material para a renda. Se as mãos são o ponto 

de contato dos corpos das rendeiras com a trama da renda que se faz, elas não são o único 

investimento corpóreo nessa prática. A rendeira renda com todo o seu corpo, sua habilidade e 

intelecto para aprender e criar, a disposição do seu corpo para se posicionar de modo a melhor 

rendar, o olhar para o trabalho, que, com frequência, de tanto ser usado, se torna “cansado” 

quando chegam à idade avançada. As mãos operam a renda, mas em um movimento de todo 

corpóreo, ainda que movimento parado.  

A renda efetivamente pode ser feita de uma multiplicidade de formas, ser o resultado de 

decalques do risco, ser rendada por uma só rendeira, ou a emenda do trabalho de várias, ser 

vendida como peça só de renda ou ser aplicada a tecidos como o linho ou a cambraia etc. Nesta 

rede de relações, podemos destacar momentos, ou conjuntos de relações, que ocorrem e fazem 

parte do saber coletivo da produção da renda.  

 

 

2.4.2 O risco – Desenho-Mapa da renda  

 

 

O primeiro destes momentos é o risco, o desenho que é realizado no papel seda e 

apresenta a renda a tomar forma. Não todas as rendeiras sabem desenhar, pois é algo que exige 
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habilidades técnicas e estéticas específicas. Poucas pessoas, inclusive homens, no entanto, 

vivem apenas da prática de desenhar a renda, ou tirar o risco, como é conhecida a prática. 

Nóbrega (2005) destaca os temas dos riscos arabescos florais, o que revelaria uma influência 

de referências visuais árabes. Nestes temas, haveria sempre o cuidado com a simetria entre 

elementos gráficos ao longo da estrutura do desenho. Por zelo à simetria, os desenhistas, 

tiradores de risco, fazem primeiro um lado do desenho e depois dobram a folha, espalhando o 

desenho para o outro lado.  

Ainda que poucas pessoas saibam criar os riscos, existe toda uma prática de decalques 

e adaptações do desenho. O papel seda é transparente, o que permite facilmente o decalque, 

com algumas rendeiras tendo suas “coleções” de riscos para o uso quando surgir necessidade, 

bem como podem saber operar pequenas adaptações, mudar determinado aspecto de desenho, 

suprimir ou incluir detalhes etc. Além do decalque, cada risco, apesar do desgaste de ser 

perfurado repetidamente no processo de tecelagem, podem ser realizados duas ou três vezes, 

dependendo do cuidado da rendeira. Por seus jogos, os riscos são vendidos, decalcados, 

adaptados, refeitos, inspirados em revistas ou demandas do comércio. Todo um jogo de criação 

dos temas e desenhos da renda.  

Dona Cristina (Entrevista, 72 anos, Entrevista, 10/03/2020) relata como opera o seu jogo 

dos riscos que recebe de uma comerciante:  

 

Ela me dá o serviço pra eu fazer, chega aqui eu amplio o risco, pego o dela e 
quando acabar, chegar aqui, tiro o meu e entrego o dela e fico com os meus. 
Agora aí ela manda fazer por duzia, aí eu amplio o meu e entrego o dela, esse 
aí já é meu, se ela precisar de risco desse, eu não dou, eu empresto, “olha 
mulher tu comesse o teu, agora tira desse aí e me dá o meu”. [...] quando ela 
pede eu levo pra ela ver, as vezes ela pede: “cadê teus riscos? Tu é de trazer 
teus riscos pra ver o que eu quero”. 

 

Dona Cristina decalca e retrabalha os riscos que recebe como parte da encomenda para 

rendar e assim produz sua própria coleção de riscos. Riscos que guarda para quando precisar 

ou quiser rendar qualquer peça com que já tenha trabalhado antes. Ela valoriza essa coleção de 

risco que acumula ao longo do tempo, e, mesmo para a comerciante que inicialmente forneceu 

os riscos, ela não dá, apenas empresta, para que novos decalques sejam feitos. E como ela relata, 

sua coleção é procurada em momentos quando se quer produzir novamente as peças. Os riscos, 

ainda depois de desenhados, entram em todo esse conjunto de relações, são vendidos, são 

decalcados, são alterados, são colecionados, são emprestados e recopiados em diversos 

momentos.  
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Desenhar, mapear rendas ainda sem forma; o risco é a existência virtual e potencial da 

renda. Na figura registramos dona X, pequena comerciante e costureira que faz os seus próprios 

riscos. Como costureira ela também faz moldes de vestido, algo que nem sempre é sabido pelas 

tiradoras de risco. Neste momento, dona X já havia riscado um lado do que seria uma blusa e 

está espelhando, sob o papel seda dobrado, o outro lado da blusa, de forma a preservar a sua 

simetria. 

 
Figura 7 - Senhora tirando o risco de uma blusa 

 
Fonte: Acervo do autor. 
 

 Já na figura 8 observei Mariana, jovem que trabalhou como rendeira e criadora riscos, 

fazendo o decalque, posicionando uma folha de papel seda em branco sobre outra com o 

desenho, do seu próprio risco, para que a mesma peça pudesse ser encomendada e feita por 

várias rendeiras ao mesmo tempo.  
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Figura 8 - Jovem decalcando o desenho no risco 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

O risco também funciona como mapa, indicando onde deve ser fixado lacê, e, de modo 

mais ou menos rígido, quais pontos deverão ser tecidos pelas rendeiras. Neste mapa, os pontos 

são indicados por traços conhecidos, ou pelo nome escrito, ou ainda são os únicos ou poucos 

que “casam” com espaços abertos no desenho.  Moraes (2018) já notava essa comunicação, ou 

esse registro que se realiza através do risco. Neste sentido, a desenhista, ou a tiradora do 

desenho, traça o mapa da renda, indica como cada espaço deve ser preenchido pela estética dos 

pontos, ou deixa à rendeira a liberdade de escolha para povoar esses espaços como for do seu 

agrado.  A figura de um risco de uma pequena peça, colada ainda ao tradicional papel grosso, 

demonstra bem símbolos e gravuras que indicam os pontos que devem preencher os espaços, e, 

na ausência destes, a recomendação escrita do ponto cocada. 
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Figura 9 - Risco com indicações gráfica e escritas dos pontos a serem tecidos. 

 
Fonte: Acervo do autor  
 

 

2.4.3 Alinhavar  

 

 

Pronto o risco, é necessário alinhavar, que é o procedimento de pontear o lacê nas linhas, 

espaços indicados no risco. Para que o risco suporte o procedimento de tecitura que ele é 

primeiramente anexado, colado no papel grosso ou plástico de ração. Durante o alinhavo, a 

agulha tem que transpassar o risco e o papel grosso, exigindo aplicação de força, o que pode 

mesmo machucar as pontas dos dedos das rendeiras. Pronta a renda, é necessário desfazer os 

pontos do alinhavo para liberá-la do papel no qual foi fixada. Como estes pontos vão ser 

desfeitos, eles podem ser largos, no entanto, devem ser bem-feitos, exigindo habilidade para 

costurar o lacê precisa e firmemente nas linhas do desenho, inclusive nas inúmeras curvas. Um 

bom alinhavo é necessário para a boa qualidade da peça final, já que permitirá um melhor ajuste 

ao desenho, e esconderá os excessos e emendas nas curvaturas da renda (MORAES, 2018). Na 
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figura abaixo, dona X me mostrava uma peça na qual ainda estava fazendo alinhavo para 

começar a tecer. Podemos observar o lacê ainda sendo fixado nos desenhos da renda.  

  

 

Figura 10 - Senhora mostrado o trabalho de alinhavar 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor.  

 

Como o alinhavo é uma tarefa penosa e exige habilidade e cuidado, muitas rendeiras 

preferem não alinhavar, de modo que é comum que se pague só pelo alinhavo e que encomendas 

de renda já venham alinhavadas para as rendeiras, principalmente se se quer garantir a qualidade 

da peça final, restando às rendeiras tecer. Dona Judite (entrevista, 29/10/2019), rendeira e 

pequena comerciante local da renascença, sempre alinhava suas peças antes de entregar a 

rendeiras para a realização da tecitura. Em nossa conversa, ela me explicou como ela faz o 

procedimento: 

 

(Ela me mostra como o papel de seda é colocado no plástico de ração, 
que depois é alinhavado). 
Vou alinhavar, né... alinhavar o lacê e depois que o lacê... que a gente 
alinhava, o que chama alinhavar é colocar o lacê no risco. Aí bota num 
rolo e vai trabalhar.  

 

 Nóbrega (2005), Ferreira (2017) e Moraes (2018) destacam como a atividade de 

alinhavar é penosa e pode provocar ferimentos aos dedos, que precisam exercer muita força 

sobre a agulha, relatando, inclusive o uso do dedal como meio de produção. Foi justamente a 

dificuldade de alinhavar e rendar sob o papel grosso que levou as rendeiras a experimentarem 
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outros materiais e, em algum momento, a adotarem o uso dos sacos plásticos de ração, mais 

maleáveis e fáceis de perfurar e transpassar com a agulha. A figura a seguir mostra uma peça 

totalmente alinhavada, com lacê fixado em todas suas linhas; já na outra figura se vê as costas 

de uma peça alinhavada no plástico da ração, onde podem ser observados os pontos do alinhavo. 

 
Figura 11 - Peça alinhavada 

 
Fonte: Acervo do autor.  

 

 
Figura 12 - Pontos do alinhavo no saco plástico de ração 

 
Fonte: Acervo do autor.  
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 Como dona Judite (entrevista, 29/10/2019) havia dito, após alinhavar a peça, se “bota 

num rolo e vai trabalhar”, a peça está pronta pare ser tecida. O tecimento se faz por meio de 

inúmeros pontos que vão interligar o lacê sobre o desenho da renda e que vão, pouco a pouco, 

preenchendo os espaços vazios entre eles e criando a trama da peça (NÓBREGA, 2005). A 

renda se faz pelo preenchimento estético dos espaços vazios, com os pontos sendo formas de 

trabalhar a linha para que esta assuma uma determinada estruturação estética desejada. Nóbrega 

(2005) afirma que entre três e seis pontos são suficientes para tecer uma peça inteira de 

renascença, sendo mais comuns, e fáceis de serem aprendidos, o dois amarrado, a pipoca e o 

abacaxi, diversificados com os pontos sianinha, traça e richelieu.  

 

 

2.4.4 O tecer da renda 

 

 

 No tecer, a rendeira segura a agulha com uma das mãos, enquanto manipula a linha com 

a outra, a agulha perpassa o lacê e trama dos riscos criando lentamente os pontos e a tecitura da 

renda. Esse microprocedimento pode ser visto na figura a seguir, que capta o transpassar da 

agulha no corpo da renda.     
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Figura 13 - Tecitura da renda 

 
Fonte: Acervo do autor.  
 
 Existe uma enorme variedade de pontos, que podem resultar de alterações em pontos, 

preexistentes, combinação de pontos distintos, experimentações ou mesmo erros na hora de 

rendar. Esses pontos, ou modos de trabalhar a linha, constituem um certo saber coletivo, com 

os pontos sendo aprendidos e experimentados livremente entre as rendeiras, e um estoque de 

possibilidades de rendar para cada rendeira. Neste sentido, Fechine (2013) se refere aos pontos 

como escrituras, um acervo a partir do qual as rendeiras montam seus repertórios estéticos de 

acordo com seus gostos e demandas do comércio.  

A multiplicidade de formas de trabalhar os pontos na tecitura faz com cada trama e 

rendeira tenham suas particularidades. Na tecitura, a rendeira pode seguir as indicações do risco 

ou escolher os pontos de acordo com seu gosto e conveniência; pode preferir pontos mais 

rápidos de serem feitos ou que gastem menos linha, por exemplo. Enquanto tecem, as rendeiras 

giram o rolo, a almofada cilíndrica, fazendo emergir as partes do desenho ainda não rendadas. 

Também é hábito enrolar os rolos e a renda em algum tecido para livrar o produto das sujeiras 

do ambiente.  
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2.4.5 Acabamentos  

 

 

Após a tecitura, a renda é tirada do papel com ajuda de uma tesoura para cortar os pontos 

do alinhavo. A peça de renascença apenas destacada do papel é chamada de cangaço e é 

frequentemente comercializada para pessoas que efetuarão procedimentos de acabamento. 

Quando se trata de uma peça grande, como uma toalha, são feitos vários pedaços menores, 

como um quarto, por diversas rendeiras. Os pedaços menores de renda são então emendados, 

são tecidos pontos em suas emendas, de modo a formar uma única peça de renascença.  

Dona Letícia (72 anos, entrevista, 18/03/2020), rendeira que se responsabilizava por 

todo o processo de produção da renda até o acabamento, descreve sua prática:  

 

Olhe, eu tirava risco, alinhavava, cortava as toalhas grandonas, tinha toalhas 
de seis metros, uma toalha de seis metros era pela de acola como pra acola, 
viu, eu cortava todinha, de pedacinho marcando, três com três, dois com dois, 
pra ninguém errar, cortava tudinho e dava. Com quinze dias saia aqueles 
pedacinhos e eu emendava tudinho direitinho, juntava tudinho pelos números 
e fazia e emenda, num dizia que era cortada, uma peça só, tudo marcadinho 
os pontos, que a trabalhadeira era cuidadosa, sabia o que era que ia fazer, 
também, né.  

 

Emendar a renda objetiva criar as grandes peças de renascença, que podem ser toalhas 

de vários metros feitos apenas da renda. Na figura abaixo pode ser visto o processo de emenda. 

No rolo estão duas peças diferentes de renascença, que são emendas por meio da tecitura de 

pontos de renda entre elas.  
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Figura 14 - Tecitura da emenda entre peças de renascença 

 
Fonte: Acervo do autor  

 

Além das emendas, com frequência as peças de renascença são aplicadas em tecidos, 

comumente o linho ou a cambraia. É comum que as toalhas de mesa tenham apenas o centro e 

as bordas de renda, em que se aplica a renda sobre o tecido. Esse aplique pode ser feito à mão, 

mas também pode ser realizado com a ajuda de máquinas de costura. Também é comum que se 

aplique bordado sobre essas peças de renda/tecido, bordados que na região são feitos à mão por 

bordadeiras que podem também fazer renascença ou apenas o bordado. Na figura a seguir 

vemos uma máquina de costura usualmente utilizada na aplicação das peças de renda aos 

tecidos: 
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Figura 15 - Máquina de costura usada na aplicação da renda no tecido 

 
Fonte: Acervo do autor.  
 

 

2.4.6 Lavagem, engoma e passagem de ferro 

 

 

Por fim, a peça de renda tem que ser lavada para retirar as sujeiras do processo de 

produção e para restaurar a alvura da trama. Antes de se estabelecer a prática de lavar as peças 

de renda, as rendeiras tinham um cuidado redobrado de lavarem às mãos sempre que fossem 

manusear a renda, tendo sempre ao lado uma bacia com água e uma pedra de sabão. Essa prática 

foi descrita por dona Joana (61 anos, entrevista, 04/03/2020), ainda que mais recentemente ela 

a tenha deixado de lado.  

 

Uma bacia de água, assim, pra lavar a mãos, com uma pedrinha de sabão 
(movimento e barulho de esfregar as mãos). Hoje não, hoje ninguém usa mais 
isso, eu lavo minha mão lá dentro, na água e venho pra cá. 
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Lavar a renda também possuí seus procedimentos próprios; atualmente utilizam-se 

máquinas de lavar e deixam-se as peças de renda no monho e em caldeirões no fogo. Toda uma 

prática própria para lavar a renda, que é descrita por dona Jéssica (49 anos, entrevista, 

27/11/2020): 

 

Passa elas (as peças de renda) no tanquin aí joga na máquina grande, aí ela vai 
mais de hora batendo, aí já bota em outra água e deixa pra outro dia, no outro 
dia faz aquele processo do mesmo jeito, é uns três dias pra poder limpar, aí 
vai pro fogo, aí vai o alvejante com sabão no fogo, desses fogo grandão 
industrial, aí ferve, joga naqueles tanques lá, deixa escorrer aquela água e 
depois bota outra agua de novo pra ferver de novo, é umas três fervida, é 
demorado demais. 

 

Também se exige um saber para lavar a renda, quais máquinas usar (quando se tem), 

quanto tempo deixar, quando ir para o jogo, quantas lavagens etc. Esse trabalho e saber 

específico da lavagem faz com que algumas pessoas trabalhem lavando as peças de renda para 

outras, geralmente para pequenos comerciantes. Uma peculiaridade da lavagem das peças de 

renda é que se utiliza goma de mandioca, matéria prima da tapioca, para dar firmeza à estrutura 

da renda. Na lavagem são usados sabão, alvejante e a goma de mandioca, como pode ser visto 

na figura abaixo, além do tanque e das máquinas de lavar roupa, se disponíveis.  
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Figura 16 - Materiais utilizados na lavagem da renda renascença 

 
Fonte: Acervo do autor. 
 

 Por fim, após a lavagem, é passado o ferro nas peças. São utilizados forros comuns de 

passar roupa, no entanto, as características próprias da tecitura da renda exigem também um 

saber, uma prática. Dona Jéssica (49 anos, entrevista, 27/11/2020), apesar de lavar as peças de 

renda, deixa para o seu irmão a atividade de passá-las, ainda assim, ela descreve essa prática:  

 
(Pesquisador: Pra passar precisa ter alguma coisa especial?) 
 
Só o ferro, é só pegar o treino e também tem que ter a prática né, não é todo 
mundo que passa. [...] Tem que ter a pratica pra não deixar as pontinhas de 
lacê dobrada, tem que ter a prática mesmo 
 
(Pesquisador: Demora? 
 
Demora, demora o engomado ele demora, como ele já tem a prática e faz 
muito tempo que ele passa, ele passa rápido né, mas pra quem não tem a 
prática demora, porque tem que deixar bem aprumadin né, não pode deixar 
nada troncho, nem nada 

 
 Mesmo nesse passar um saber-fazer é constituído e requisitado. Tem que saber como 

trabalhar o material, deixar o lacê, a tecitura sem dobras, aprumadas. Apenas com esse saber-

fazer até mesmo no passar a prática é rápida, se pode fazer muito. Do começo ao fim, trabalhar 

a renda é uma exigência do corpo, uma exigência de um saber-fazer do corpo. 

 
 
2. 5 A invenção da renascença, um acontecimento 
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Neste capítulo busquei traçar as primeiras linhas do acontecimento da invenção da renda 

renascença no semiárido nordestino; apresentar os primeiros movimentos de povoamento desse 

território e dessa existência, as primeiras práticas, organizações e invenções materiais. Ao longo 

dessa apreciação histórica e cartográfica desse acontecimento, não almejo recorrer, ou produzir, 

uma teoria geral do conhecimento ou conceitos universais, mas antes me aproximar dos 

sistemas concretos da organização, das condições e experiências reais da existência, em sua 

multiplicidade, fragmentações e particularidades.  

Esse voltar-se para as práticas locais não implica um empirismo ingênuo, ou a ausência 

de rigor metodológico, mas antes uma “[...] espécie de produção teórica autônoma, não 

centralizada, ou seja, que, para estabelecer sua validade, não necessita da chancela de um 

regime comum” (FOUCAULT, 2010, p. 8). Essa escolha de falar de e a partir das próprias 

práticas leva à necessidade de renúncia das noções universais obtidas a priori para análise e 

compreensão dessas experiências concretas. Trata-se de uma escolha teórica e metodológica de 

considerar a inexistência de universais, de tal modo que eles não possam ser tomados como 

grade de inteligibilidade para as práticas, o que implica   

 

[...] fazer o inverso, isto é, partir dessa prática tal como ela se apresenta, mas 
ao mesmo tempo tal como ela é refletida e racionalizada, para ver, a partir daí, 
como pode ser efetivamente se constituir um certo número de coisas, sobre o 
estatuto das quais será evidentemente necessário se interrogar [...] em vez de 
partir dos universais para deles deduzir fenômenos complexos, ou antes, invés 
de partir do universais como grade de inteligibilidade obrigatória para um 
certo número de práticas concretas, gostaria de partir dessas práticas concretas 
e, de certo modo, passar os universais pela grade dessas práticas 
(FOUCAULT, 2008a, p. 4 – 5).    

 

Interessa pensar sobre como práticas concretas constituíram, deram forma à experiência 

particular da realidade que hoje temos. Se experimentamos formas de existência, de 

organização, de trabalho, de subjetividade etc., não seria por seu caráter de realidade natural, 

mas antes porque houve, e há, um trabalho contínuo de sua constituição (invenção), expansão 

e permanência. Trata-se, usando a expressão de Hardt (2002), de uma ontologia das práticas, 

de considerar a prática como o que torna a constituição da realidade possível, tornando a análise 

da constituição histórica e materializada, em meio ao complexo de práticas e relações entre os 

corpos. E a partir dessa ontologia das práticas que olho o campo da renda renascença, não como 

um objeto ou produto, ou mesmo apenas como uma organização social, mas como emaranhado 

histórico de invenções, de modos de praticar e de suas relações múltiplas.     
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Se o campo de produção e organização da existência da vida em torno da renda 

renascença não existe como dado natural, mas apenas como constituição, essa história é uma 

história das invenções, dos acidentes, dos acasos, dos movimentos e das relações que tornaram 

o nascimento de algo que não existia possível. Foucault (2017a) chama de genealogia este tipo 

de olhar histórico que se afasta da metafísica, dos absolutos e universais, e toma o cuidado de 

ouvir a própria história. Tomar o campo de produção social da renda renascença como uma 

genealogia, e não um esforço de história universal, implica um conjunto de modificações na 

pesquisa e na análise, como veremos.  

Desde o início, afirmamos que essa genealogia não está ocupada com a questão da 

origem no sentido que a história universal lhe dá, isto é, uma pesquisa da origem que busca 

encontrar e apreender a essência das coisas, uma suposta pureza original ainda não corrompida 

pelo externo e o acidental, uma pesquisa que busca se desvencilhar de todas as peripécias, 

incidentes e máscaras da história para, enfim, chegar a essa pureza ideal, essa essência original, 

essa verdade que explicaria a existência.  O olhar genealógico, por sua vez, suspeita que atrás 

das coisas há “[...] o segredo que elas são sem essência, ou que sua essência foi construída peça 

por peça a partir de figuras que lhe eram estranhas” (FOUCAULT, 2017a, p. 59). Assim sendo, 

ao invés de se deter numa origem milagrosa, o olhar é lançado para as invenções, os artifícios, 

as fabricações, as discórdias e os disparates na própria história.  A genealogia pode, então, abrir 

mão de qualquer busca da origem para se deter nas meticulosidades, nos acasos dos começos, 

ir para o baixo dos acontecimentos, com suas intensidades próprias, suas conexões, suas fugas, 

suas inversões e destruições. Interessa não uma suposta origem que tudo explica, interessam, 

justamente, essas peripécias que indicam por partes, às vezes se contradizem e vêm dos mais 

variados lugares.   

Se a origem é um objeto problemático para a genealogia, podemos explorar a noção da 

proveniência das marcas que possibilitam o pertencimento a um grupo. Mas a proveniência que 

está na genealogia não nos apresenta uma semelhança, uma unidade, uma assimilação plena; 

ao contrário, trata-se de uma multiplicidade de marcas singulares que se embaraçam em uma 

rede e dificilmente são desembaraçadas. O estudo genealógico não nos retorna à semelhança e 

ao unitário, mas à diferença, à multiplicidade desses acontecimentos que emergem e constituem 

o presente (FOUCAULT, 2017a).  

 A pesquisa histórica genealógica também não se prende na continuidade, que seria 

apenas um aspecto de coerência e unicidade para os conceitos, voltando-se, antes para a “[...] 

proliferação dos acontecimentos através dos quais (graças aos quais, contra os quais) eles se 

formaram” (FOUCAULT, 2017a, p. 62). Esta analítica não busca, pois, a grande continuidade 
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na história, mas sim o rastro desses feixes complexos de acontecimentos em sua dispersão 

própria, em seus acidentes, desvios e inversões. A pesquisa da proveniência não encontra a 

verdade ou o ser último, mas esse conjunto necessariamente múltiplo e dispersos de acidentes, 

erros, cálculos variados.  

Se podemos falar de uma herança, é de uma perigosa, porque não possibilita uma sólida 

acumulação, mas antes um conjunto fragmentado, heterogêneo, instável. A genealogia 

fragmenta o que era tido por uno, mostra a heterogeneidade do que se pensava idêntico e o 

movimento do que se observava como firmemente fundamentado. A pesquisa histórica 

genealógica resulta necessariamente em um conjunto de histórias dispersas sobre o mesmo 

plano, que se aproximam, se perpassam, se distanciam, se afetam, mas não formam uma 

unidade.  

 A história obtida pela genealogia não supõe uma verdade eterna e essencial, não se apoia 

em nenhum absoluto. Ao invés disso, o olhar genealógico sobre a história propicia o 

apagamento de sua unidade e de sua totalização, opera distinções, separações, dispersões nos 

acontecimentos, uma reintrodução do que é tido como absoluto e universal no jogo do devir. O 

uno é posto em pedaços, são vistos seus momentos de força e fraqueza, seus vários reinos, sua 

lenta constituição e seus momentos de destruição e ausência. Essa história se afasta de uma 

concepção tradicional, pois ela não se apoia na ideia das constâncias, mas antes se lança nas 

inventividades, nos movimentos, nas diferenças de uma existência múltipla. Ao invés da 

continuidade, o olhar aprofundado para o acontecimento em sua multiplicidade de sentidos e 

inversões (FOUCAULT, 2017a). 

 A genealogia do campo da renda renascença não apresenta origem, mas antes uma 

multiplicidade de proveniências; não nos oferece uma continuidade, mas sim um jogo de 

invenções, inversões, interrupções, apropriações, deslocamentos etc.; nela também não 

encontraremos a unidade histórica, mas uma dispersão de histórias sobre esse mesmo plano. 

Utilizando a genealogia como método, compreendo a renda renascença como um 

acontecimento; mas o que é um acontecimento? Foucault (2017a, p. 73) nos responde:    

  

É preciso entender por acontecimento não uma decisão, um tratado, um reino, 

ou uma batalha, mas uma relação de forças que se inverte, um poder 

confiscado, um vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores, uma 

dominação que se enfraquece, se distende, se envenena e outra que faz sua 

entrada, mascarada. As forças que se encontram em jogo na história não 

obedecem nem uma destinação, nem uma mecânica, mas ao acaso da luta.  
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 Neste estudo, tomo o momento da invenção da renda renascença no semiárido 

nordestino, da invenção e disseminação de inúmeras práticas com a renda neste território, como 

um conjunto de inversões no estado de forças local. A renda renascença mais do que um 

produto, ou mesmo um modo de trabalho, de comércio, de cultura etc., é um acontecimento 

produtor de inversões de forças, um acontecimento produtor de produtos, modos de 

organização, modos de subjetividade, enfim, modos de existência locais.   

 A interrogação genealógica se debruça sobre os sentidos das forças que se apoderam 

das e se expressam nas coisas, que constituem uma determinada porção da realidade. A 

pesquisa, lida assim, se torna esse mapeamento das forças em jogo, dos seus múltiplos sentidos, 

pois a “história de uma coisa é geralmente a sucessão das forças que dela se apoderam e a 

coexistência das forças que lutam para dela se apoderar” (DELEUZE, 2018). Os 

acontecimentos não demarcam um único sentido de forças, mas essa coexistência de uma 

multiplicidade de forças que disputam, que se complementam, que se reforçam e que se 

bloqueiam na constituição de um determinado estado de forças.   

 A renda renascença é um acontecimento porque marca e dá contornos a todo um jogo 

de forças, seus embates, complementariedades e sua luta para ser algo de algum modo. Se as 

práticas tornam possível a existência do que não existe, essa operação se dá em meio a um 

conjunto de virtualidades de forças que estão em jogo para emergir na realidade, de modo que 

a genealogia lê a história a partir da dinâmica dos conflitos de força. Traçar essa história é 

também reativar a memória destas lutas, acompanhar os seus vestígios apagados e negados 

dentro das grandes narrativas dominantes. Reativar a memória do combate de forças que se 

trava continuamente no campo da renda renascença é ligar-se a um projeto de insurreição dos 

saberes sujeitados.  

 Foucault (2010) demarca dois grupos de saberes sujeitados. No primeiro destes grupos 

estão os “[..] conteúdos históricos que foram sepultados, mascarados em coerências funcionais 

ou em sistematizações formais” (FOUCAULT, 2010, p. 8). Esse primeiro grupo de saberes se 

encontra no interior dos próprios conjuntos funcionais, mas cujo conteúdo histórico foi 

silenciado, apagado ou integrado de modo a preservar a coerência funcional. São, pois, saberes 

eruditos; porém, a análise de seu conteúdo histórico permite traçar os movimentos de luta no 

interior dos próprios discursos totalizantes, demonstrando os pontos que foram necessários 

disfarçar, mascarar e reintegrar. Esse não é caso dos saberes dentro do campo da renascença, 

pois estes saberes não foram integrados dentro de teorias gerais ou mesmo chamaram a atenção 

de modo suficiente para promover registros eruditos, oficiais, generalizados sobre suas práticas 
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e particularidades, ainda que estes tivessem sido disfarçados, mascarados, integrados aos 

discursos totalizantes.  

 A genealogia do acontecimento da renascença trata sobretudo do outro grupo de saberes 

sujeitados, saberes que são “[...] desqualificados como saberes não conceituais, como saberes 

insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, saberes hierarquicamente inferiores, saberes 

abaixo do nível do conhecimento ou da cientificidade requeridos” (FOUCAULT, 2010, p. 8). 

Estes são os saberes de baixo ou menores, o “saber das pessoas”, mas não equivale ao saber 

comum, mas antes ao saber local, particular, regional, incapaz de unanimidade. “Saberes 

menores” não demarca, no entanto, sua inferioridade, mas antes sua resistência, sua 

singularidade, seu valor local ante os saberes dominantes. Saberes menores, marcas de lutas, de 

insubmissão, de sobrevivência; estes são os saberes sobre a renda, saberes dispersos, sem 

registros, nos corpos e nas práticas daqueles que o vivem.   

Cabe destacar que este estudo genealógico é uma história do presente, no sentido de que 

seu olhar, ainda que histórico, se interessa pelo aqui e agora. Que interesse teríamos em falar 

nessa história senão porque ela lida com algo que “[...] está efetivamente colocado para nós em 

nossa atualidade imediata e concreta” (FOUCAULT, 2008a, p. 31)? Esta análise histórica 

indica um diagnóstico do presente, cuja apreensão permite mapeá-lo, indicar nas malhas do 

poder as linhas com fragilidades, os pontos fortes, onde os poderes se ligam e onde se 

implantam. Não se trata de olhar a história por seu valor intrínseco, ou de a preservar num 

registro, mas de desvencilhar o emaranhado de linhas de forças que deram forma ao presente e 

indicar a possibilidade de abertura às forças de novas linhas, novos rumos, novas inversões no 

plano desse acontecimento.   

Este olhar genealógico para o presente não se dá sobre um lugar vazio qualquer, mas é, 

também, a história dos movimentos de territorializações num espaço. As forças que perpassam 

e moldam a história acontecem efetivamente em um território, algo que já estava presente no 

pensamento de Foucault (2013, p. 19), quando ele afirma que 

 

“Não se vive em um espaço neutro e branco; não se vive, não se morre, não 
se ama no retângulo de uma folha de papel. Vive-se, morre-se, ama-se em um 
espaço quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sombras, 
diferenças de níveis, degraus de escala, vãos, relevos, regiões duras e outras 
quebradiças, penetráveis, porosas”. 

 

Foucault (2013) fala de um espaço quadriculado, recortado, matizado, espaço em que é 

ele mesmo perpassado por linhas e forças, espaço de territorialização. Não por acaso, Deleuze 

(2005) considera que a pesquisa genealógica, tal como efetuada por Foucault, com seus 
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diagramas das forças, constitui um mapeamento, um trabalho cartográfico do campo social. Por 

reconhecer que o acontecimento da renda renascença se deu (e se dá) na história e no território, 

convém considerar sua análise tanto uma genealogia quanto uma cartografia desse campo 

existencial específico.  

Falar de uma cartografia desse espaço implica lidar com os movimentos de 

multiplicidades de territorialização, desterritorialização e reterritorialização.  A terra surge 

como um outro meio de nomear o plano das forças, o coletivo de multiplicidades que compõe 

o real. O princípio cartográfico parte do pressuposto de que a realidade deve ser pensada a partir 

das multiplicidades que a compõem, de modo que a pergunta que se impõe é: como se povoa a 

terra? Porque a terra só se torna sólida, habitável, vivível, porque nela se operam movimentos 

que ligam e dão estabilidade e formas às suas multiplicidades, de modo que terra se faz, se 

territorializa, em movimento contínuo (LAPOUJADE, 2015). 

Se a pergunta cartográfica é como a terra se povoa, é preciso estar atento ao plano em 

que as multiplicidades ainda não estão ligadas, ainda não estão organizadas, nem estratificadas, 

para dar razão aos seus movimentos de formação. Esse plano de forças pode ser denominado 

de plano da consistência ou Corpo sem Órgãos, já que é constituído como um corpo ainda não 

organizado, não estratificado, sem formas. Mais do que um conceito, ou mesmo uma noção, 

este plano de imanência é um conjunto de práticas, o conjunto de todas as multiplicidades e 

forças que perpassam, recortam, dão materialidade à nossa existência. Estamos continuamente 

sobre o plano de consistência, pois: 

 

“É sobre que dormimos, velamos, que lutamos, lutamos e somos vencidos, 
que procuramos o nosso lugar, que descobrimos nossas felicidades inauditas 
e nossas quedas fabulosas, que penetramos e somos penetrados, que amamos” 
(DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 12). 

 

Foucault (2013) e Deleuze e Guattari (2012) falam de modo muito semelhante desse 

espaço que nunca é neutro, é sempre espaço de forças, campo de territorialização, mas também, 

e continuamente, de desterritorialização. Isso ocorre pois no plano de imanência, onde estão em 

coexistência virtual todos os planos e multiplicidades, a potência máxima da vida é constituída 

por forças selvagens, linhas de fuga em velocidades infinitas. Esse plano de iminência é 

imanente a si mesmo, um certo empirismo das forças, dos seus devires, um movimento perpétuo 

de devir. No plano das forças, os acontecimentos, ainda sem forma, existem como virtualidade, 

como potência máxima de criação, como potência máxima da vida.  
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No Corpo sem Órgão, plano de imanência sob o qual vivemos, os acontecimentos 

existem enquanto potência, possibilidade de realidade; é apenas com sua atualização, com sua 

estratificação, ligação e organização que eles tomam forma. Temos, pois, que o virtual não é o 

oposto ao real, já que ele existe plenamente no plano das forças, sendo oposto ao atual, ao que 

emergiu deste plano de imanência e adquiriu uma forma. No entanto, há sempre uma relação 

entre as virtualidades, plano da imanência, e o atual, uma relação constante entre virtual e real 

que possibilita sempre a reabertura dos jogos de forças, o embate e a sua atualização 

diferenciada, um novo processo de criação (LEVI, 2011). É sempre do real que se está falando, 

do real do plano das forças ao real da emergência na realidade.  

É a estratificação, os movimentos de organização e ligamento que geram o território, 

que produz todos os corpos organizados, mas suas estruturas são perpassadas pelas 

multiplicidades, de modo que há sempre algo que colapsa e escapa e que produz movimentos 

de desterritorializações que desfazem as formas e estruturas estratificadas. Na cartografia se 

está atendo a esse jogo entre os dois planos: o plano das forças e intensidades e o plano das 

organizações e estruturas; no entanto, essa superação é efetiva apenas de modo abstrato, pois 

estes dois planos estão sempre se mesclando na experiência concreta (LAPOUJADE, 2015). 

Temos que o real concretamente é operado por movimentos de territorialização e 

desterritorialização presos uns aos outros (DELEUZE; GUATTARI, 2011), e que os planos de 

imanência e organização só existem porque se perpassam e operam por diferenças complexas, 

com misturas de fato, e por passagens de um plano ao outro por multiplicidade de movimentos 

inteiramente diferentes (DELEUZE; GUATTARI, 2012b)  

Esta relação contínua entre o plano das forças e o plano das formas faz com a terra esteja 

sempre em um movimento de devir, seja sempre terra nova, e a questão de como se povoa a 

terra seja sempre relançada. Interessa questionar como essa terra é fabricada, quais são os 

procedimentos e meios que anunciam as novas formações? (DELEUZE; GUATTARI, 2012a). 

Isso num movimento constante, pois tão logo a terra se faz, toma forma, se territorializa, sua 

relação com o plano da imanência faz com nela ajam movimentos aberrantes, que escampam, 

tombam para fora das territorializações, de modo que a pesquisa cartográfica traça o plano que 

segue “os movimentos aberrantes que escapam das matérias formadas, das formas estruturadas, 

organizadas” (LAPOUJADE, 2015, p. 195). Esses movimentos aberrantes são os excessos, 

coletas de força vital que extraem dos acontecimentos algo que não pode ser esgotado e que 

operam linhas de fuga das formas estruturais, que promovem os movimentos de 

desterritorialização (PELBART, 2019).  
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Cartografar o acontecimento da renda renascença implica acompanhar, traçar, desenhar 

os seus movimentos de estratificação, segmentarização, as suas formações, mas também seus 

movimentos aberrantes, os retornos às multiplicidades intensivas que provocaram 

desterritorializações, às desestabilizações de formas e organizações e à liberação de potências 

de criação.  Como se povoou a terra a partir do acontecimento da renda renascença? Com qual 

funcionamento ela se fez sempre nova terra arrastada pelos movimentos de desterritorialização? 

Cartografar este acontecimento se efetua como um mapeamento da realidade em sua relação 

com o devir, onde o plano de imanência existe como o conjunto das multiplicidades de práticas 

que existe no real, tanto como potência, virtualidade das práticas possíveis em disputa para 

emergir, quanto como concretude, práticas atualizadas de fato.  

 Assim como na pesquisa genealógica, se opera um retorno à experiência, um apelo para 

produzir saber diretamente a partir desta ao invés de recorrer a teorias unívocas e totalizantes 

da representação. Não mais representar os territórios, mas compreender que o território se torna 

um espaço de atualização de experiências do mundo. Neste sentido, há a valorização da 

experiência espacial, pois os modos de vida apenas existem situados não apenas no tempo, mas 

também no espaço (PERÁN, 2013). Deleuze e Guattari (2011, p. 30) já destacavam que uma 

cartografia está “inteiramente voltada para uma experimentação ancorada no real”. Uma 

pesquisa, enquanto cartográfica, não representa os seus objetos, ela experimenta a criação de 

um saber possível sobre a realidade, que, por sua vez, age sobre essa mesma realidade.  

 Não há na cartografia a intenção de revelar o mundo, mas sim de expressar as 

intensidades do campo social, no qual o próprio pesquisador constitui uma força atuante. Neste 

sentido, mais do que revelar o mundo, o cartógrafo procede de criações do mundo, já que 

embarca no território da constituição da própria realidade (ROLNIK, 2006). Traçar mapas é se 

ancorar no real, mas compreender que esta ancoração está sujeita aos movimentos da terra, que 

segue linhas movediças, que se diferencia a todo momento. Não se representa o real, cria-se um 

mapa para a experimentação do real, que, por esse caráter, só pode ser mapa-experimento, 

nunca um mapa final.  Há na cartografia um traçado de um plano da existência e um 

acompanhamento de seus efeitos, em que a construção do saber esta implicada na prática, na 

experimentação de uma experiência, entrando em relação de devir (PASSOS; BARROS, 2015; 

BARRETO; CARRIERI; CARVALHO, 2020).  

 No seu empreendimento, o cartógrafo acompanha os processos de territorialização, que 

dão forma e aparência de estabilidade ao campo social. No entanto, esta estabilidade é apenas 

aparente, pois existem processos de desterritorialização contínuos, produzindo novos mundos 

e novas histórias (ROLNIK, 2006). Ainda que mapear a estrutura estabelecida seja a única 
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opção, já que nos deparamos com corpo já organizado, há efetivamente a necessidade de voltar 

ao plano da consistência, perceber as coletas de força vital que transbordam, os movimentos 

aberrantes que desfazem o corpo e lançam a estrutura da vida de volta aos embates de força. Se 

na concretude os planos de imanência e de organização sempre se mesclam, o olhar cartógrafo 

deve se lançar sobre os dois planos, pois “[c]onfusão, redução, abstração infundada, ilusão, são 

os perigos se não se trata um outro plano” (LAPOUJADE, 2015, p. 217). Por sua vez, os 

movimentos que transbordam lembram que o passado está sempre em movimento, atravessando 

o presente e construindo as possibilidades de futuro, de modo que cartografar implica lançar o 

olhar para os movimentos, as mutações, os devires (SOUZA; SOUZA, 2014; KASTRUP; 

BARROS, 2015). 

Com a cartografia se acompanha esse processo de constituição, de estratificação, de 

territorialização e desterritorialização que se na opera no real. Como Rolnik (2006), que já 

destacava que o próprio pesquisador atua como força no território em sua pesquisa, Kastrup e 

Barros (2015) argumentam que ao acompanhar os processos de constituição o pesquisador 

adentra um território em que comumente não habita, tendo um contato direto com as pessoas e 

seus campos de existência. A pesquisa se efetua no contexto de produção da vida e seus 

encontros e afetações são parte da construção de saber possível sobre essa mesma vida. O corpo 

do cartógrafo se torna, também, instrumento de pesquisa nos atos de afetação e de ser afetado 

pelo campo de existência que adentra (BARRETO; CARRIERI; CARVALHO, 2021). 

Traçar o mapa do campo de existência da renda renascença é também seguir as linhas 

de afetações que foram produzidas durante os encontros e idas ao campo. Nesse empenho, nada 

se faz neutro, minha experiência e familiaridades, ou a falta delas, como parte desse território, 

ao ter sido criado em torno dele e convivido com seus modos de vida, afeta tanto a mim quanto 

às pessoas cujo campo de experiência eu busco me aproximar. Ao invés de buscar neutralidade, 

busco utilizar essas afetações no desenho do próprio mapa da renda renascença, pois é nessa 

construção corporal, nos movimentos de afetar e ser afetado, que a experimentação dos modos 

de vida se efetua na concretude. Desde modo, a pesquisa foi afetada pelas aberturas, pelos 

reconhecimentos, pelos “somos tudo uma família”, ou pelos “então, você é daqui mesmo?”, 

com as possiblidades e os bloqueios disso resultantes. Além disto, o próprio pensar se faz na 

experimentação, nesse jogo de afetações, no sentir as diferenças no campo da existência com 

as próprias mãos e palavras, nesse encontro com o que nos faz pensar (GUATTARI, 1995; 

CAVALCANTI, 2016). 

Neste capítulo busquei demarcar os primeiros rastros dos jogos de força envolvidos no 

acontecimento da renascença, os primeiros momentos de territorialização dos corpos de 
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rendeiras, comerciantes e materiais da renda. Nos próximos capítulos nos debruçamos sobre os 

desdobramentos desse acontecimento, seguindo suas relações complexas, singularidades, e 

maquinários sociais.  
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3 DESDOBRAMENTOS DO ACONTECIMENTO DA RENDA RENASCENÇA 

 

 

Então é isso, renascenço aqui em Poção, eu sei que o senhor é uma criança a 
vista de nós velho, num é. Então o senhor não conhece muito de renascenço e 
pode conhecer mais do que eu, né, isso pode acontecer. Só que renascenço em 
Poção já foi a mola de tudo, de todo mundo, de homem, de mulher, de criança, 
de todo mundo era mola, porque dava dinheiro e era bom de fazer. Quando 
fazia o renascenço que dizia assim, eu vou hoje em Poção levar renascenço, 
podia trazer dez toalhas, cinquenta blusas, o que trouxesse vendia tudin, 
porque tinha comprador espalhado por todo canto comprando, cada cá que 
botasse mais preço (Dona Letícia, 72 anos, entrevista, 18/03/2020). 

 

 Com a efetivação do acontecimento da renda renascença, com a introdução e 

disseminação dessas práticas de rendar, temos todo um conjunto de desdobramentos, novas 

relações de força, movimentos, invenções. Novas práticas, novas subjetividades, retrabalhando 

os modos de vida que já existem nesse território e introduzindo novas dinâmicas. Nestes 

capítulos exploramos traços desses desdobramentos.  

 

 

3.1 A tecitura da rendeira   

 

 

3.1.1 Renda só se faz com terra, seja na mão seja na história 
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Figura 17 - Rendeiras de barro 

 
Fonte: Acervo do autor  
 

A mãe começa e me contar que foi ela que ensinou a filha a rendar, e que ela própria 
aprendeu a rendar no sítio desde criança, onde sua mãe já fazia pra vender. A 
renascença só se faz com terra, seja nas mãos ou na história. Mesmo quando feita na 
cidade, a renascença é rural. Por que estes corpos? Por que este território? (Diário de 
campo, 12/11/20). 

 

 O trecho do diário de campo acima marca uma das afetações que tive durante minhas 

conversas com várias rendeiras e comerciantes da renda. Quase todas ou vieram do sítio para a 

cidade ou suas famílias eram do sítio, ou elas tinham crescido nos sítios com as próprias mãos 

na terra ou na sua história tinham ligações diretas com o sítio. A prática de rendar renascença 

se alastrou rapidamente nessa terra semiárida, o que suscita a reflexão sobre quais foram as 

condições para a fácil adoção e expansão da prática particularmente neste território.  

 Silva (2013, p. 101) afirma que a “atividade artesanal da Renascença na região de 

Pesqueira e Poção está ligada, já na década de 1930, a histórias de vida de mulheres e de 

meninas pobres”, destacando, ainda, que mesmo que no início a prática fosse ensinada no 

modelo de uma escola na cidade, ela é logo “abraçada” pelos morados da zona rural de modo 

mais significativo. Tornar-se rendeira foi um meio de retrabalhar o território por mulheres em 

uma região que vive à base da agricultura e da pecuária (MELO, 1971). A renda nasce atrelada 

a um povo que trabalha a terra, que retira sua subsistência da terra.  

 Assim, dona Letícia (72 anos, entrevista, 18/03/2020) me conta sobre sua criação:  
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A gente trabalhava na agricultura, né, e então, maiorzinha já fazia renascença 
mesmo, já fazia renascença também.  
 
(Pesquisador: E a agricultura era o que?) 
 
A agricultura era tudo que tinha dizer do roçado, a gente trabalhava no roçado, 
era feijão, milho, plantava roça, algum pesinho assim de legumes, a gente fazia 
isso. Também trabalhava na roça do patrão que tinha que tinha tudo, era 
plantar capim, capinar, apalhar café, essas coisas. 

 

 A rendeira cresce num ambiente de tudo que tem a dizer do roçado, agricultura de 

subsistência do feijão e do milho, e também de trabalhar para patrões plantando o capim para o 

gado ou para outras lavouras. A renda chega como desterritorialização desse território, um 

modo de retrabalhar o modo de vida que ali se vive. Um modo de desterritorializar ainda 

relativamente recente na vida de dona Letícia, cuja mãe não rendava e cuidava apenas da casa 

e da terra. Se a renda opera uma desterritorialização desse território, ela se reterritorializa neste 

e partir desse território, desse modo de vida, nasce como modo de vida da e na terra do 

semiárido.  

Se praticar a renda se torna um modo de retrabalhar a vida, em nenhum sentido se trata 

de uma ruptura, mas antes de um novo modo de desdobrar a vida local, como se observa nas 

seguintes falas:  

 

Na época nós trabalhava na agricultura, depois apareceu a renascença e 
começamos a fazer renascença, mas sempre trabalhava na roça também, 
trabalhava na renascença e na roça também. (Dona Fabiana, 80 anos, 
entrevista, 09/03/2020) 
 
Então pronto, eu fui criada no sítio... fui criada no sítio, vivia mais na roça, 
não sei ler muito, porque eu fui criada mais na... agricultura e de noite quando 
chegava em casa eu dava uns pontim [...] meu pai trabalhava em fazenda, 
trabalhava em fazenda de gado, e a gente, pra onde ele ia, ele levava a gente, 
sabe? (Dona Judite, 70 anos, entrevista, 29/10/2019) 
 
Já, minha mãe é que trabalhava né, eu aprendi não foi tanto com minha mãe 
porque ela trabalhava na renascença como na roça [...] 
(Pesquisador: Aí tinha horário pra renascença?) 
Tinha horário não, quando a pessoa tava no roçado, era no roçado e no dia que 
não tava era em casa trabalhando (Dona Josefa, 68 anos, 04/11/2020) 
 
Minha mãe nunca fez, minha mãe só era só dona de casa, e da roça e tudo, 
mas renascença ela nunca aprendeu 
(Pesquisador: Sua mãe e seu pai trabalhavam na roça?) 
E eu também, tudin na roça e fazia uma renascencinha, aprendeu pra ir 
ganhando algum realzinho né, pra ir ajudando (Dona Lucia, 64 anos, 
21/10/2020). 
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Aí eu cresci assim:  quando não tava na roça,  tava na renda, sabe!? Sempre 
uma coisa supria a outra, mais era mais a renda, por conta que naquela época 
a gente não tinha renda, né? Assim...uma renda fixa, tinha que correr atrás 
disso aqui mesmo. Desde de criancinha que eu aprendi, a minha primeira peça 
foi com 9 anos (Dona Bia, 43 anos, entrevista, 10/03/2020) 
 
 

  

Trabalhar na agricultura, na roça, moldou um modo de viver neste local, a chegada da 

renascença possibilitou outro modo de viver ainda com a roça, rendar, mas também trabalhar 

na roça, quando não estar em uma coisa estar na outra. A rendeira é proveniente, sucessora, 

dobra, da mulher que vive e trabalha na terra, é um desdobramento do seu modo de viver. Um 

jogo não de substituição, ou seja, a rendeira que substituiria a mulher da roça, mas um jogo de 

entrelaçamento, isto é, a mulher da renda que trabalha na terra, a mulher da terra que trabalha 

na renda. Mesmo assim não se tem um horário para renda, é o horário de quando não se está 

trabalhando na terra, dos intervalos ao meio-dia, à noite sob as luzes dos candeeiros, o cotidiano 

roça-renda, como descreve dona Lucia (64 anos, entrevista, 21/10/2020) 

 

Todo dia, agora sábado… uma horinha de meio dia quando chegava da roça 
trabalhava enquanto o sol tinha e depois quando chegasse de noite era que 
dava outra trabalhadinha até chegar o sono, a hora de dormir e a mãe brigando 
porque não era pra nós gastar o querosene. 
 
(Pesquisador; teve alguma época que parou roça e ficou só na renascença?) 
 
Não, nunca parei na roça, nunca 
 

Esse jogo complexo de um cotidiano roça-renda vai da mulher que trabalha na terra e 

que, quando tem tempo, no meio-dia e à noite, trabalha na renda, à mulher que trabalha mais 

na renda. Nesse jogo é o entrelaçamento que se impõe, é a continuidade de uma prática à outra, 

os reforços, a possibilidade de rendar porque se tem o ganho, ou o alimento da agricultura, a 

possiblidade de viver na terra com os ganhos de um dinheiro da renda que se tece. Se desenha 

um novo modo de viver no território, que rearranja o cotidiano se impondo nos intervalos ou 

nas horas principais do dia, se encarna no modo de vida do território, entrelaçado à vida que já 

existia ali, às suas condições e possibilidades.     

  Pelo território por onde se alastrou, é esse modo de vida que a renda desterritorializa e 

reterritorializa, retrabalho sobre um povo da terra. Expande-se pelo território que possibilita, dá 

abertura, facilita essa relação rendar-viver da terra. Dona Lucia (64 anos, 21/10/2020), que 
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nasceu e cresceu no sítio de São João do Tigre, na Paraíba, conta como a prática da renda se 

espalhou por lá.  

 

(Pesquisador: Nesse caso a senhora aprendeu em casa mesmo, o pessoal já 
fazia na região, no sítio lá?) 
 
Era, aí nós aprendia uma com a outra, as pequenas quando iam crescendo 
aprendia umas com as outras 

 

Quando existiam as condições para a prática da renda, garotas e mulheres que viviam 

da terra viam a renda como um meio de ganhar dinheiro, um outro meio de viver ainda na terra, 

a técnica logo se alastrava. Bastava uma rendeira, uma mulher que soubesse os pontos, e depois 

uma aprendia com a outra, as mais novas iam crescendo e já aprendendo, entrando no modo de 

vida da renda.  Temos um caminho, um jogo de relações e condições que possibilitam que as 

práticas da renda logo se espalhassem por algumas cidades do Agreste pernambucano e do 

Cariri paraibano. Moraes (2018, p. 56-57) assim descreve a região do Cariri paraibano onde a 

prática da renda encontrou aceitabilidade: 

 

Os municípios não possuem muitas formas de geração de renda, restringindo-
se ao funcionalismo público, agricultura, agricultura familiar e pecuária 
(principalmente caprinovinocultura). Não possuem fábricas ou outros meios 
que atendam à necessidade de emprego da população local durante todo o ano, 
restando poucas opções de trabalho e sobrevivência. [...] Há na região uma 
agricultura primitiva, baseada na plantação de milho, feijão, batata, mandioca 
e algodão; essas plantações se localizam nas terras baixas ou de várzeas. 
 

 
 Não por coincidência, o modo de vida dessas cidades do Cariri da paraíba é muito 

semelhante ao modo de vida que existia e existe em Poção e em outras cidades do Agreste. A 

prática de rendar renascença é uma invenção de um modo de vida no semiárido, só encontra 

condições de aceitabilidade, de expansão, de maximização a partir do modo de vida nesta terra. 

Se por um lado as rendeiras não vivem apenas nos sítios, nas cidades onde a renda se espalhou 

de modo significativo, a vida rural é ainda marcante, a agricultura e a pecuária são ainda parte 

significativa da própria cidade. Rendeiras, na cidade ou nos sítios, são também mulheres da 

terra. Ainda sobre o Cariri paraibano, Nóbrega (2005, p. 106-107) expressa:  

 

Sem fazer renda as mãos comumente estão sendo empregadas no roçado, no 
qual irão se calejar com os esforços aplicados na terra. Na lavoura as mãos 
aram o chão, preparando-o para receber algumas sementes e alguns sonhos. 
No Cariri, costumeiramente, elas plantam feijão, milho, e algodão, e uma 
cultura de subsistência complementar com melancia, jerimum, maxixe e 
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melão. Além do plantio, as mãos também cuidam de uns poucos animais, 
algumas galinhas e, quando em maiores condições financeiras, criam também 
uns poucos cabritos e quando mais afortunadas umas vacas.  

 
 A renda, enquanto produção de modos de vida, desterritorializa o semiárido, mas ela se 

reterritorializa neste mesmo semiárido, se inventa como um modo de vida do semiárido, das 

pessoas que vivem da terra, de um povo que planta e cuida do gado. A renda se faz nesse 

território, esse território faz a renda e a renda faz esse território num complexo jogo de produção 

de um modo de vida local.   

 

 

3.1.2 A rendeira 

 

 

O rendar da renascença no semiárido nordestino foi constituído por mulheres e é tomado 

como constituinte de um corpo de mulher. A leitura tradicional que se tem é que o corpo que 

se renda é o corpo da mulher, de modo que, passeando-se na cidade, se verão apenas mulheres 

rendando nas portas e entradas de suas casas. O corpo que renda é o corpo de uma mulher, mas 

o corpo de uma mulher com história e territórios próprios. Como veremos, as rendeiras, que 

tecem a renda propriamente dita, são chamadas de trabalhadeiras. Tenho que trabalhadeira é 

um traço anterior da vida da mulher no semiárido, pois antes de rendeira, essa mulher já era 

trabalhadeira; se as mães das rendeiras mais velhas com quem conversei não rendavam, elas já 

trabalhavam na roça, elas já calejavam as mãos com o trabalho com a terra.  

Em nenhum momento essas mulheres se encaixavam na noção de feminilidade que 

“enfatizava o papel das mulheres como mães protetoras, parceiras e donas de casa amáveis para 

seus maridos” (DAVIS, 2016, p. 24). Federici (2017) fala da invenção, na Europa, de uma 

família nuclear centrada na dependência econômica das mulheres aos maridos e na expulsão 

destas do trabalho remunerado.  Essa invenção não se deu nos mesmos termos no semiárido 

nordestino, e certamente em muitos outros territórios da vida social; aqui a mulher sempre foi 

e é trabalhadeira. Se a vida doméstica era (e continua sendo) majoritariamente atribuição da 

mulher do semiárido, ela sempre carregou, também, o peso de trabalho, pois sua vida era o 

cuidar da casa e dos homens, o trabalhar na roça e, com a invenção da renda renascença na 

região, o rendar. Com frequência são essas mulheres que assumem a responsabilidade 

financeira na sustentação da família. A mulher que renda é mulher trabalhadeira antes mesmo 

de rendar.  
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Exemplo disso foi a vida de dona Lucia (64 anos, entrevista, 21/10/2020), que trabalhou 

tanto na roça quanto na renda toda sua vida. Enquanto conversava com dona Lucia, seu marido 

estava presente, e entre uma fala e outra, ele toma a palavra e declara: “quando casamos, quem 

sustentou a casa foi ela com renascenço, fazia a feira e eu não tinha dinheiro”. Situação não 

rara, pois com frequência é a mulher trabalhadeira, na roça ou na renda, que sustenta a família. 

Após um tempo, dona Lucia também fala do seu casamento e de sua vida de trabalho:  

 
Pesquisador: A senhora continuou trabalhando na renda mesmo depois de 
casada? 
 
Foi, muito tempo porque ninguém tinha aposento, só tinha a roça mesmo, não 
tinha outro meio de ganhar um real ne, aí tinha que ir pra renascença vender 
na feira. 
 
(Pesquisador: Trabalhou na roça também?) 
 
Também, todo tempo, meu marido não me tirou do sofrimento não, botou mais 
sofrimento em cima de mim, porque quando a pessoa se casa que o marido vê 
que a moça que casou trabalhava na roça ele tinha que dá um descanso a ela, 
nera? (Dona Lucia, 64 anos, entrevista, 21/10/2020) 
 

 Mulher trabalhadeira, ela trabalha na família antes de se casar e ela trabalha depois de 

se casar. Na experiência de dona Lucia casar não tira o sofrimento, coloca mais sofrimento por 

produzir uma maior demanda de trabalho doméstico, além do que se fazia antes. Trabalhar, sair 

para trabalhar, mesmo calejar as mãos com um trabalho pesado na roça, nunca foi algo estranho 

à vida dessas mulheres. Em outras experiências, a mulher assume totalmente a responsabilidade 

de sustentação da família, como foi o caso de dona Ana (46 anos, entrevista, 09/03/2020): 

 

Eu criei, não foi só com dinheiro da renascença, mas, eu criei três filhos 
 
(Pesquisador: sozinha?) 
 
sozinha, eu criei [...] criei sozinha, o pai foi viver feliz por aí. 

 

 As experiências da mulher do semiárido são traçadas por sua condição trabalhadeira, 

um modo patriarcal se instaura nessa constituição, pois ela sofre sobrecargas e explorações, 

assume a vida doméstica e o trabalho, assume mesmo toda a responsabilidade da sustentação 

da família.  Esse modo patriarcal não é o mesmo, no entanto, de uma constituição ocidental 

onde a mulher é excluída da esfera produtiva e se torna dependente do marido, por isso, 

considerar a corporeidade própria da mulher que se torna rendeira é necessário, considerar o 
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território e história que tornam possíveis um determinado corpo de mulher rendeira da 

renascença.  

O caráter “trabalhadeira” da constituição da mulher no semiárido pode mesmo não 

possibilitar que ela passe diretamente um saber-fazer da renda para suas filhas, já que ela está 

continuamente envolvida na renda e na roça, como lembra dona Josefa (68 anos, entrevista, 

04/11/2020):  

Sua família já trabalhava com renascença? 
 
Já, minha mãe é que trabalhava né, eu aprendi não foi tanto com minha mãe 
porque ela trabalhava na renascença como na roça, né, aí tinha umas moças 
que era filha da madrastra da minha mãe, aí eu via elas trabalhando aí quando 
eu chegava em casa eu ia tentar fazer. 

 
 Pensar a renda no semiárido é pensar os corpos dessas mulheres trabalhadeiras, é pensar 

o seu modo de vida que surgiu na terra, numa agricultura de subsistência, principalmente, e que 

é retrabalhado nas práticas de rendar, mas guarda presente essas proveniências. Sem o corpo 

das mulheres trabalhadeiras, a renda renascença não chegaria a ter corpo, a ter um campo da 

existência próprio, pois toda a complexo trama que se desenhou e se desenha surge desses 

corpos.  

 Falar dessa constituição desse corpo que renda, que é o corpo de uma mulher, é um dos 

primeiros movimentos para pensar todo o campo de existência do acontecimento da renda 

renascença. Foucault (2013) já nos lembrava que esse é o lugar absoluto, e a partir dele, e com 

ele, que a vida se realiza e se liga a todos os lugares do mundo. Os jogos das forças no mundo 

perpassam o corpo, é em torno dele que as coisas estão dispostas e é através dele que as relações 

com os outros corpos e coisas se efetivam. O corpo que renda é o corpo mulher trabalhadeira, 

corpo constituído nesse território e na sua história. Pensar o corpo como uma constituição, não 

é, como nos lembra Butler (2011), imaginar que ele seja artificial, dispensável, pois estas 

constituições do corpo são indispensáveis para que possamos pensar, viver, fazer sentido das 

coisas. A constituição do corpo é uma necessidade, sendo o gênero uma dessas constituições 

que produzem um corpo possível, inteligível, vivível. O corpo que renda é um corpo-mulher, 

mas esta demarcação de gênero traz sempre consigo não o seu oposto, mas o seu além, os corpos 

não legíveis e impensáveis, o fora do esquema de gênero, que rendam, zona problemática dos 

corpos masculinos de renda, dos homens que rendam.     

 Por esses traços, o que renda foi constituído como o corpo da mulher, algo notável 

quando se fala da possibilidade de o corpo masculino rendar.  Dona Cristina (73 anos, 

entrevista, 10/03/2020) demonstra esse estranhamento entre a renda e o corpo do homem:  
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Era três filhas mulher (que rendavam), e os homens não fazia não, naquele 
tempo homem era homem, hoje em dia tem tanta bagunça mas naquele 
tempo…  [...] Sobrinhos, filhos da minha irmã, eles trabalharam muito em 
renascença, sei que era três ou quatro filho de comadre Celina que trabalhava 
a semana todinha em renascença, depois cada um tomou seu rumo. 
 

Primeiro traça a constituição do corpo que renda: é o da mulher, algo alheio aos corpos 

dos homens, já que estes não rendavam porque eram homens mesmo. No entanto, em seguida, 

ela demonstra que esse alheamento podia ser transpassado e foi efetivamente transpassado, 

dando exemplo de homens jovens que trabalhavam muito com a renascença, que tralhavam a 

semana todinha, ainda que depois que de crescidos tenham tomado o seu rumo. O corpo do 

homem que renda é uma constituição tida como problemática, mesmo que se saiba que homens 

não rendam porque são homens; mas, mesmo assim, eles rendam, alguns rendaram muito. 

Como bem declaram, em uma conversa, duas rendeiras, Marieta (entrevista, 

23/11/2020) e Júlia (entrevista, 23/11/2020):  

 

Marieta: Meu esposo trabalhava no sítio com a mãe dele, fazia os pontos tudin, 
ele sabe fazer tudo, sabe fazer melhor do que eu, as vezes quando eu tô 
avexada ele me ajuda um pouco. Ele só não sabe fazer cianinha, mas o resto 
ele sabe fazer tudo. 
 
Júlia: No tempo da feira aqui em Poção a maioria dos homem tudin fazia 
renascença  
 
Marieta: Meu marido dizia que quando não arrumava dia de serviço trabalhava 
que só pra fazer um pano de bandeja pra no sábado ter o dinheiro de comprar 
uma camisa se tivesse uma festa. 
 
Júlia: Meus irmãos mesmo fazia e quando chegava gente na porta, no terreiro 
de casa, lá no sítio e chamava por mãe, ave maria, eles se levantavam, que nós 
trabalhava numa mesa, aí eles se levantavam e corriam, iam embora lá pra 
cozinha pro povo não ver eles trabalhando. 
 
Júlia: Pronto meu marido também diz que era assim, ele fazia escondido lá no 
sítio, mas sobrevivia disso, mas se fosse no dia de hoje tava perdido. 
 
(Pesquisador: Seus irmãos continuaram fazendo depois que viraram adultos 
ou pararam?) 
 
Júlia: Não, depois que ficaram adultos, aí foram trabalhar, foram criar os 
bichinhos deles aí a ocupação deles é os bichos e a agricultura 

 

 O corpo do homem que renda, ainda que se torne frequente, com mesmo a afirmação de 

que em determinado momento a maioria dos homens rendavam, continua numa zona 
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problemática. Quando é o corpo do homem que renda, se inverte a questão do segredo, e o que 

se oculta não é mais o saber da técnica, mas o corpo que a pratica. Quando da chegada de outras 

pessoas, o corpo homem que renda se levanta e corre para não ser visto; se ele renda, renda 

escondido. Constituição problemática do homem que renda, o corpo que se vê, a visibilidade 

que se impõe é o da mulher rendeira. Além disso, a constituição problemática do homem que 

renda parece possibilitar apenas o rendar ao homem jovem, já que quando se torna adulto toma 

seus rumos, vai trabalhar em ocupações não tidas como problemáticas para o corpo masculino, 

como cuidar dos bichos e da agricultura.  

Como já exploramos, o aprendizado da renascença se dá de modo corporal, pela 

observação e experimentação dos movimentos. Esse aprendizado, de modo mais frequente, se 

dá ainda na infância. As crianças observam suas mães, ou outras mulheres próximas, e 

começam a tecer. Esse corpo mulher-rendeira começa a ser construído ainda no corpo-criança, 

que é ele (o seu corpo) que começa a ser perpassado pelas forças de uma prática e uma 

experimentação da renda. A rendeira adquire desde cedo as habilidades corporais necessárias à 

prática de render, aí inclusas as intelectuais, como atenção e paciência num trabalho de longa 

duração no mesmo lugar.   

A prática da renda costuma ser diária, com exceção para os sábados, domingos e dias 

santos. Um fazer renda que se entrelaça com o viver cotidiano, com as atividades domésticas, 

o cuidado com a família, o cuidado da terra e dos bichos, como é um exemplo a rotina de dona 

Joana (61 anos, entrevista, 04/03/2020,).   

 

(Pesquisador: E a senhora trabalha todo dia com Renascença?  
 
Todo dia, aqui oh, todo dia, todo dia. A semana todinha fazendo renascença. 
Ajudo em casa, faço alguma coisa assim, serviço de casa, que a menina 
trabalha. Me levanto bem cedinho, vou lavar os pratos da noite, que eu não 
lavo de noite prato, e aí vou lavar. Aí termino, vou botar água pra uma galinha, 
tem uma galinha do véi, aí eu vou ajeitar.  
 
(Pesquisador: Aí depois já faz renascença, então? Já começa cedo, então?  
 
É, começo, uma base de umas sete e pouco, aí eu começo fazendo. Trabalho, 
almoço, dou o almoço do velho, às vezes tiro uma sonecazinha... Hoje eu não 
dormi não. 
  

 O rendar entrelaça a vida, está entre, perpassas todas as outras atividades, mesmo a 

possibilidade de tirar uma sonecazinha depois do almoço. Não apenas começa cedo, como com 

frequência esse trabalho de tecer vai até a noite. Até hoje é comum, ao passear pela cidade à 

noite, encontrar senhoras dentro de suas casas, próximo das portas, visíveis da rua, trabalhando 
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em suas rendas enquanto assistem à televisão. Dona Ana (46 anos, entrevista, 09/03/2020) 

também relata como a atividade da renda está embricada no cotidiano: 

 

É, geralmente a gente acordava e fazia um pouco, no meu caso né, e quando 
chegava o horário de ajeitar o café das crianças para ir para escola, ajeitava, 
colocava na escola aí dava uma arrumadinha de leve e voltava para ali né, 
porque não tinha como se livrar muito não porque senão no sábado não tinha. 
Aí depois ia pegar no colégio, dava almoço, botava para dormir e voltava para 
o serviço e assim ia... quando dormia, aí ia para uma hora da manhã. Eu 
sempre ia trabalhar na casa da minha prima. Vamos fazer serão? Vamos sim! 
Aí juntava duas, três ali, ficava conversando… mas quando eu vim morar aqui 
já com as crianças, aí que tive que trabalhar o dia todo. 
 
(Pesquisador: Final de semana também? 
Quando era preciso sim! 
 
Mas tinha algum dia para descansar? 
Sempre o domingo, no sábado não dava muito não, apesar que no sábado 
sempre arrumava a casa, lavava uma roupa e depois tinha que voltar pra 
agulha. Eram três crianças, né?! (risos) 

 

 A rendeira se desloca entre o cuidado doméstico com a casa e a família e uma prática 

contínua de rendar. Ela se acorda cedo e renda, cuida das atividades domésticas e dos filhos 

pela manhã, e renda, cuida das atividades do meio-dia e da tarde, e renda, e se precisa terminar 

as peças, faz serão pela madrugada. É cuidar da casa e dos filhos e voltar para a agulha. Depois 

de incorporada, a prática de rendar se torna habitual, pode ser realizada enquanto se conversa, 

como fazia Ana em seus serões com amigas, mas também enquanto se ouve rádio, se assiste à 

televisão ou ao movimento da rua das portas de suas casas. Com frequência, enquanto eu 

conversava com as rendeiras sobre suas vidas com renascença, elas continuavam a rendar. Para 

as rendeiras, rendar se torna parte de suas vidas, é uma função de entrelaçamento próximo, se 

renda enquanto se vive o dia a dia, se vive o dia a dia enquanto se renda.  

 Esse entrelaçamento da prática da renda com a vida acontece de tal modo que, enquanto 

fazia pesquisa de campo pelas ruas da cidade, era uma cena relativamente comum ver mulheres 

que trabalham no comércio com o rolo no colo e rendando, enquanto clientes não aparecem. 

Renda-se até quando se está trabalhando em outro serviço. Essa presença da prática da renda 

no cotidiano implica que rendeiras com frequência rendam enquanto suas filhas ou netas 

brincam ao seu redor, vendo o trabalho da renda, podendo adquirir esse saber corporal caso haja 

curiosidade ou incentivo.  
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Figura 18 – Menina observa sua vó avo rendar 

 
Fonte: Acervo do autor  
 
 
 
3.1.3 Rendeiras – Pequenas produtoras locais  

 

 

Quando eu era mais nova eu trabalhava em casa, meu trabalho não era tanto 
fazer renascença, porque eu tinha que alinhavar, eu tinha que tirar risco, eu 
tinha que fazer desenhos pra elas (Dona Letícia, 72 anos, entrevista, 
18/03/2020). 

 

 

Dona Letícia nos fala de sua vivência como uma rendeira cujo trabalho não é tanto o de 

rendar, pois ela assumiu outras atividade necessárias para a produção da renda. Isso foi possível 

porque ela adquiriu mais habilidades no processo de produção da renda e passou a coordenar 

uma pequena produção com outras rendeiras.  Nesse movimento de organizar uma produção, 

ela aprendeu a realizar as etapas iniciais e finais da produção da peça de renda, coordenando 

outras rendeiras que efetuam a tecitura da renda renascença. Mais do que rendar, dona Letícia 

começou a atuar como um ponto de nó da produção, uma operadora de uma pequena produção 

local.   

 Dona Letícia assumiu essa posição de uma pequena produtora local, fazendo os 

desenhos da renda, alinhavando as peças e distribuindo-as para que outras rendeiras rendassem.  

Nesse modo de operar, ela trabalhou com uma das comerciantes que viajavam para vender a 
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renda fora. Como uma pequena produtora, ela coordenava a produção necessária ao comércio; 

por sua vez, a comerciante fazia encomendas e fornecia o material ou o dinheiro necessário para 

a confecção da renda e para pagar as rendeiras. Esse jogo de relações é também explicado por 

Letícia (72 anos, entrevista, 18/03/2020):   

 

Não, assim... era, às vezes ela fornecia o material, mas ela me dava 
encomenda, vamos supor: dez toalhas, de três metros a seis metros, ela me 
dava dez toalhas pra eu fazer, então ela fornecia o dinheiro pra comprar o 
material e também fornecia algum dinheiro pra eu pagar pras meninas, porque 
era muita trabalhadeira, tinha muita trabalhadeira, avê, porque eu sozinha não 
dava conta.  
 
(Pesquisador: Aí vocês dividiam o dinheiro?)  
 
Não, ela pagava assim... o novelo, naquele tempo o pessoal só trabalhava por 
novelo, dava um serviço de dez novelos, então você leva dez novelos e sabia 
qual era o preço, eu não lembro mais qual era o preço, eu não sei. Mas quando 
ela terminava o serviço, trazia, às vezes já tava pago, porque às vezes... muitas 
pegavam dinheiro adiantado porque gente pobre, já viu, precisava. Quando eu 
trazia, teve sábado de eu trazer cinco toalhas de três metros pra eu entregar a 
sua mãe. E nós fazia conta do dinheiro, que já tinha levado, e o que me restava 
de sobra ela me pagava, era o meu dinheiro. Então nesse tempo era bom 
renascença. 

 

 A comerciante fornecia o material e o dinheiro necessários, com uma rendeira 

preparando os riscos, fragmentando o serviço maior em partes menores para cada rendeira.  A 

peça era alinhavada, o lacê já era posto no papel grosso e as rendeiras tinham apenas que rendar. 

Com a peça já alinhavada, as rendeiras “desmancham” os novelos de linha enquanto tecem, e 

assim se estabeleceu um dos modos mais habituais de pegar as rendeiras, que é por novelo 

desmanchado. De acordo com Letícia (72 anos, entrevista, 18/03/2020), o pagamento por 

novelo é um modo mais antigo de estabelecer relação com as rendeiras, “naquele tempo o 

pessoal só trabalhava por novelo”, com as rendeiras recebendo o material, a peça já alinhavada 

e por vezes mesmo o pagamento adiantado.   

 Além de fragmentar e preparar o desenho, a rendeira incumbida de organizar essa 

produção ficava responsável por coletar as peças individuais, realizar atividades de acabamento, 

como a emenda, e entregar peças prontas, ou ao menos semiprontas para o comércio.  

 

Olhe, eu tirava risco, alinhavava, cortava as toalhas grandonas, tinha toalhas 
de seis metros, uma toalha de seis metros era pela de acola como pra acola, 
viu, eu cortava todinha, de pedacinho marcando, três com três, dois com dois, 
pra ninguém errar, cortava tudinho e dava. Com quinze dias saia aqueles 
pedacinhos e eu emendava tudinho direitinho, juntava tudinho pelos números 
e fazia e emenda, num dizia que era cortada, uma peça só, tudo marcadinho 
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os pontos, que a trabalhadeira era cuidadosa, sabia o que era que ia fazer, 
também, né.  

  

 Por fim, dona Letícia (72 anos, entrevista, 18/03/2020) apresenta todo o trabalho que 

fazia, organização e coordenação da produção, elaboração das etapas iniciais e finais e da 

entrega. Vemos que a produção da renda assume múltiplas formas desde cedo, com encomendas 

de comerciantes, tecitura de rendeiras, uma fragmentação, coordenação também assumida por 

rendeiras específicas. Um conjunto de modos de se relacionar comerciante-rendeira, rendeira-

rendeira, modos de fluir os materiais, as peças inacabadas e a renda pronta para o comércio.  

 Essa atividade possui uma organização física, com as rendeiras juntas para terminar 

encomendas da sexta para o sábado, trabalhando toda a noite sob luzes de candeeiros nos sítios 

ainda sem energia: 

 

Tinha noite que eu virava a noite, meu fi, teve noite, teve da sexta pro sábado, 
teve semana que eu trabalhava com dez trabalhadeira pra terminar serviço pra 
trazer encomenda que as pessoas tavam querendo, né.  
 
(Pesquisador: Era tudo na casa de senhora trabalhando?) 
 
Tudo na minha casa, lá no sítio.  

  

 Como se imagina, eram comuns pequenas luzes de lamparinas, candeeiros pelos sítios 

iluminando o trabalho de tecer de inúmeras rendeiras. Demonstrando um modo de 

funcionamento semelhante, Dona Cristina (73 anos, entrevista, 10/03/2020), que também 

cresceu no sítio, relata como era o seu trabalho e de sua família com a renda:  

 

No sítio nós fazia para Maria Lola de Zé Correia (antiga rendeira e 
comerciante). 
 
(Pesquisador: Ela encomendava pelo risco e dava o material? 
 
Ela dava o risco e dava o material e a gente fazia... ela já dava a renascença 
linhavada e a linha, e aí ela pagava pelo serviço que a gente fazia, o que a 
gente fazia para ela era toalha, era colcha, era blusa, era essas coisas grandes  
 
(Pesquisador: e fazia sozinha esse serviço grande? 
 
Não, era nós tudinho da casa.  

 

 As experiências das rendeiras em suas vidas com a renascença demonstram que poucas 

décadas depois da chegada da prática de rendar, na invenção da renascença nesta região, este 

modo de produção já estava bem traçado e disseminado nos sítios da cidade. Possui os mesmos 
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traços: entrega do material e da peça alinhavada para a rendeira apenas tecer, desmanchar a 

linha. As peças costumavam ser grandes e envolviam, com frequência, o trabalho de todas as 

mulheres da família, mãe e filhas.  

 Se marcarmos os traços entre rendeiras e comerciantes locais, uma multiplicidade de 

formas de viver da renda se desenharam. Dona Lucia (64 anos, entrevista, 21/10/2020) conta 

que no início de sua vida com a renda trabalhava desmanchando novelo de linha, mas que logo 

começou a produzir a renda com suas irmãs para vender no comércio da local: 

 

(Pesquisador: trabalhavam todas juntas, as irmãs?  
 
Era, as vezes nós dividíamos, uma fazia uma banda, outra fazia outra e quando 
vendia dividia. 
 
(Pesquisador: aí quando casou mudou?) 
 
Quando casei permaneci a mesma coisa, ainda fazia sociedade com as irmãs 
às vezes, cada cá na sua casa mas a gente dizia vamos fazer uma toalhinha aí 
uma pegava uma banda, outra outra e aí nós emendava e quando vendia 
rachava né, era morando no sítio. 

 

Uma multiplicidade de modos de trabalhar a renda, rendar para si, rendar de encomenda 

para comerciantes, ou mesmo rendar em sociedade com irmãs. Quanto mais aberturas de 

possibilidades de comprar o material e vender a renda na região, mais formas de se viver com 

a ela. No entanto, na base desse modo de produzir está a rendeira, que sem recurso para comprar 

o material da renda, renda por encomendas de compradores locais, como narra Joana 

(entrevista, 61 anos, 04/03/2020) sua própria experiência. 

 

Não, eu fazia de ganho, que ainda não tinha estrutura ainda de pegar e comprar 
o lacê pra trabalhar, porque não tinha condições financeiras. Aí quando eu fui 
mais... crescendo, fazendo um novelo de linha, era uma micharia na época.  
 
(Pesquisador: O pessoal dava o material pra senhora fazer?) 

 
Não, eles alinhavavam e a gente fazia pra eles em casa. Fazia toalha... O 
quanto de linha a gente às vezes precisava pra comprar um quilo de açúcar, 
pra café... Aí ponto, a gente tudinho desmanchava linha só pra fazer isso. Pra 
comprar as coisas... pra casa. Toda a vida fiz isso. Fiz muito quarto de toalha 
pros outros, aí depois me abusei, pagava barato demais. Era no candeeiro, 
amanhecia com as ventas toda... cheia de carvão. 

 

 A rendeira vive de tecer sob encomenda porque não dispõe de condições, estrutura, para 

comprar e viver de seu próprio material. Ela tece, desmancha linha, garante o seu açúcar e café, 

mas sente que recebe muito pouco por isso. Fazer parte da peça da renda, quartos de toalha, sob 
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as luzes dos candeeiros parece ser intrínseco à história de muitas rendeiras que trabalharam ao 

longo da constituição desse campo da renda. As mulheres que teciam a renda branca tinham 

suas narinas pintadas do preto do carvão. Era a prática ter a bacia de água com sabão junto de 

onde se fazia a tecitura para garantir sua branquitude; antes da prática, lavar a própria renda se 

impunha, como lembra Joana (entrevista, 61 anos, 04/03/2020): 

 

Uma bacia de água, assim, pra lavar a mãos, com uma pedrinha de sabão 
(movimento e barulho de esfregar as mãos). Hoje não, hoje ninguém usa mais 
isso, eu lavo minha mão lá dentro, na água e venho pra cá.  

 

 Além do trabalho por novelo, em que a peça já era entregue alinhavada, em algum 

momento começou a se trabalhar com encomendas e pagamentos por peças de lacê. Nesse modo 

de trabalho, a compradora entrega apenas o risco, com a rendeira devendo se responsabilizar 

por toda a produção da renda. Nesse tipo de encomenda, o pagamento é feito de modo 

proporcional ao número de peças de lacê utilizadas na peça de renda. Dona Cristina relata seu 

trabalho por peça de lacê, modo de rendar que ela assumiu há muitos anos: 

 

Você vê mesmo, escute bem, faz uma peça de lacê por R$40, você compra a 
peça de lacê por R$8,20, você compra o novelo de linha por R$1,00, aí você 
vai tirar o risco, você vai botar num papel grosso, o papel fino é comprado, 
aquele papel grosso que nós bota o risco é comprado, pra linhavar se nós for 
mandar linhavar tem que pagar pra linhavar, quer dizer que quando juntar isso 
tudinho acabou o dinheiro de uma peça, não acabou? 

   

 No entanto, além de trabalhar em encomendas por novelo ou peça de lacê, as rendeiras 

com frequência começam a aproveitar aberturas possíveis para comercializar a própria renda, 

fazendo uso de feiras e dos movimentos possíveis de comércio na própria cidade. Dona Cristina 

(73 anos, entrevista, 10/03/2020) observava essas práticas entre as rendeiras desde sua 

juventude no sítio:  

   

(Pesquisador: Nessa época, do sítio vendia pra…?) 
 
Só pra Maria Lalo, porque nás fazia de encomenda já pra ela. 
 
(O sítio todinho ou só vocês?) 
 
Não, só nós. Agora os outros, muita gente fazia também, fazia pra ela e fazia 
pra vender na feira, que a feira de renascença naquele tempo era boa 

 
 A prática de rendar, em Poção, sempre pareceu estar próxima da prática do comércio, 

ainda que seja apenas da renda da própria rendeira e apenas no seu próprio território. Em outros 
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casos, as rendeiras aprenderam a experimentar os comércios em territórios afastados e 

promover novas desterritorializações e reterritorializações com a renda.  

 

 

3.2 Os traços e experimentações do comércio  

 

 

 Para seguir os traços das primeiras linhas de um comércio de renda que começava a 

desbravar outros territórios, vamos recorrer aos momentos da vida de alguns desses primeiros 

comerciantes, ainda inventivos dos movimentos e dos territórios onde a renda foi e é vendida. 

Se Silva (2013) argumenta que, num primeiro momento, na década de 1940, o comércio da 

renda é assumido e estruturado por senhoras com acesso à elite econômica de Pesqueira, o 

próprio depois diz que esse comércio é assumido por rendeiras que se responsabilizavam pela 

produção da renda junto às outras rendeiras. Os primeiros produtores e comerciantes da renda 

que realizaram um trabalho de cartógrafo dos territórios onde a renda poderia ser vendida e 

estabeleceram rotas e caminhos para isso.  

 Para retraçar as dobras desse movimento, iriei explorar os acontecimentos na vida de 

mulheres que trabalharam com a renda, tanto na tecitura, quanto na organização da produção e 

no comércio, também, com frequência, em todas essas atividades.  

 

 

3.2.1 A rendeira pequena-comerciante local de renascença  

 

 

Tenho que o ser-comerciante da renda é um desdobramento do ser-rendeira. O início de 

uma constituição comerciante está em mulheres que se constituíram inicialmente como 

rendeiras.  Narrativas como as de dona Maria (entrevista, 14/10/2019, 72 anos) e dona Judite 

(29/10/2019, 70 anos) permitem recuperar alguns traços da primeira constituição dessas 

comerciantes.  

Eu sou daqui de Poção, aprendi com a dona Vita, que eu falei naquele dia, e 
com a minha mãe. Uma época difícil, difícil que a gente não tinha nem roupa 
pra usar. A minha falou assim: minha filha, a festa da padroeira vem aí, eu não 
tenho dinheiro pra comprar o seu vestido, se eu lhe der o material você faz... 
você faz... renascença e vende... Eu disse: Me dê o material minha mãe, me 
dê um tempo pra eu fazer. Ela me deu, eu vendi, fiz umas... antigamente usava 
chale de igreja, então eu fiz chale de igreja, vendi a dona Emília, e eu 
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comprei... nesse ano eu não tive um vestido só não, eu tive dois vestidos, eu 
tive um vestido pro dia da festa e um pra véspera. E então, desse tempo pra 
cá, nunca mais eu parei de fazer, aí comecei também a... a distribuir o material 
para outras pessoas fazerem e eu dava, pagava a mão de obra (Dona Maria, 72 
anos, Entrevista, 14/10/2019).  
 
Nós não tinha nem as chances que o povo tem hoje, tem não, nós não tinha 
material pra trabalhar, trabalhava com fiapo, aprendendo. Os primeiros 
serviços que eu fiz, eu fiz pra dona Rita, pra dona Área Barbosa, então depois  
eu comecei trabalhando... comecei trabalhando e comecei a comprar o meu 
material e fiquei fazendo minhas coisas mesmo, como eu faço hoje, mas eu 
trabalho, eu trabalho (Dona Judite, 70 anos, entrevista, 29/10/2019) 

 

Trabalhar com a renda desde criança é um traço que percorre a maioria das vidas que 

trabalham com ela. O saber-corporal, um saber fazer, começa a ser encarnado desde cedo nessas 

vidas. Mas o que marca certo limiar está no início de uma organização e coordenação da 

produção, como pequenas produtoras locais, ao invés do trabalhar apenas tecendo. Dona 

Alexandra (64 anos, entrevista, 16/10/2019), filha de comerciantes da renda, experimentou esse 

limiar ainda com seus pais: 

 

(Pesquisador: Você aprendeu com seus pais quando era criança ainda?) 
 
Era criança ainda comecei a trabalhar com renascença. 
 
(Pesquisador: Eles já trabalhavam vendendo?) 
 
Não, na época, eles trabalhavam só na produção em fazer a renascença e daí 
eu me interessei a aprender a fazer isso, aí depois... a gente morava na zona 
rural, depois que nós chegamos aqui é que eles começaram a se interessar em 
vender a renascença. 

 

De um saber-rendar a um organizar uma pequena produção local. Isso implica já pôr em 

movimento um dispositivo produtor da renda, se começa a governar todo um conjunto de 

relações, saber administrar os materiais, agenciar as rendeiras, coordenar a produção e trabalhar 

o acabamento das peças. A partir desse ponto, comprar e distribuir o material constitui uma 

abertura de possibilidades de trabalhar com a renda de um outro modo, num devir-rendeira-

pequeno-comerciante-local.  Dona Maria (72 anos, entrevista, 14/10/2019) conta os passos da 

constituição desse ser-comerciante da renda. 

 

No meu caso, eu comprava o material, fazia o alinhavo do lacê no desenho e 
dava pra trabalhadeira. Eu pagava a ela para ela desmanchar o novelo, ou por 
peça mesmo. Eu não lembro mais o valor, porque naquela época o dinheiro 
era diferente. Então a gente dava, por exemplo, uma toalha, dividia ela em 4 
partes, é valor x por cada quarto. Depois pegava aquela... quando elas 
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terminavam as 4 partes, entrevam pra mim, eu ia fazer a montagem das 4 
peças, fazer o acabamento, tirar o alinhavo, arrancar o alinhavo e preparar a 
peça pra vender.  
 
(Pesquisador: Então desde o começo você já trabalhava com outras rendeiras, 
né?)  
 
Já, trabalhava com outras rendeiras. Trabalhei sozinha no início, depois que 
eu fui juntando um dinheirinho da própria renda e comecei a comprar material 
e tirar os meus desenhos. Eu mesmo tirava os meus desenhos, fazia todo o 
trabalho... Desenho, colar num papel de cimento, fazer o alinhavo e distribuir 
pras rendeiras.  
 
(Pesquisador: No começo você já vendia fora?)  
 
Não, aqui mesmo. Dava pra alguém vender fora, entendeu? 

 

 Novamente, o destaque está na compra do material, este devir-comerciante se efetiva na 

possibilidade de comprar e distribuir o próprio material para outras rendeiras. Nesse 

deslocamento do trabalhar sozinha até o comprar o material, se efetiva essa abertura para a 

constituição do pequeno comerciante local. A organização da produção e o comércio não são 

ainda suas atividades exclusivas, ou mesmo principais; existe um número de atividades de renda 

que é ainda a parte mais significativa do seu trabalho. Existe a atividade do alinhavo da renda, 

da divisão da renda em partes, depois de rendado, existe ainda toda a atividade de acabamento, 

de tirar o alinhavo, fazer as emendas e preparar a peça para vender.  

 A pequena comerciante local é uma dobra da rendeira, é a rendeira que, por um meio ou 

outro, agora organiza uma pequena produção, e que se movimenta num comércio local. Ela está 

em relação direta, muito próxima de outras rendeiras, as trabalhadeiras. Silva (2013), tomando 

de empréstimo o termo trabalhadeira utilizado na região, fala dessa relação em termos de 

rendeiras-mestre e rendeiras trabalhadeiras. Ele observou esse primeiro movimento de dobra, 

chamando de mestra aquela que começa a organizar a produção da renda e a assumir as 

primeiras e últimas etapas desse processo, deixando apenas a tecitura da renda para as outras 

rendeiras.  Mas, como dobra, a rendeira-pequena-comerciante local entra num outro jogo de 

forças, se desloca na atividade da renda, assume uma função de organização e se dispõe ao 

comércio.  

Mas trata-se do comércio local, e como tal, do comércio para outros comerciantes que 

realizam o próximo deslocamento, isto é, para outras terras. O comerciante local se posiciona 

num complexo de múltiplas relações entre outras rendeiras, as que fazem a renda; e outros 

comerciantes, os que vedem para fora. Dona Francisca (64 anos, entrevista, 16/10/2019) 

descreve as relações comerciais de sua mãe enquanto uma pequena comerciante local:  
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(Pesquisador: aí sua mãe vendia pra quem antes de ir para fora?) 
 
Vendia a tua mãe, vendia a Nair e vendia a Dona Emília. 
 
(Pesquisador: Minha vó?) 
 
Isso, tua vó. Sim, Menininha Souza também quem comprava e vendia fora. 
 
(Pesquisador: Essas pessoas ainda estão vivas ainda?) 
 
Não só tem a tua avó e Nair e Terezinha Primo também, mas o resto não.

  

A comerciante local mapeia as relações locais, sabe quem que compra para vender fora, 

cria relações de oferta e de recebimento de encomendas com esses compradores. Mas não 

apenas isso, a pequena comerciante também constrói um conjunto de relações com rendeiras, 

que podem estar dispostas em diversos sítios e partes da cidade. Traçar a cartografia local é 

próprio da pequena comerciante, ela tem que saber navegar esse emaranhado de relações para 

realizar a sua produção da renda e o seu comércio. Mover-se apenas nessa cartografia local 

impõe que seu comércio seja apenas um elo do comércio dos comerciantes-compradores, 

comerciantes que viajam e realizam o comércio da renda em outros lugares. Nessa posição de 

elo, com frequência essas rendeiras-comerciantes habitam o limiar de ter os recursos para 

comprar o material da renda, como declara dona Judite:  

 

Pois é meu filho, aí pronto... a gente trabalha... hoje eu ainda trabalho e eu não 
tenho vergonha de dizer a você não, eu não tenho nem o material suficiente 
pra eu trabalhar, ainda, eu trabalho, eu vendo aqui mesmo e você sabe, né, que 
a gente que faz pra vender as pessoas que já compram pra levar pra fora, nós 
num ganha nada... mas mesmo assim eu não deixo de trabalhar, não. Aí 
pronto, aí eu vendo os meus servicin, pago o materialzin, compro outro e vou 
tecendo, tecendo, mas eu não deixo de trabalhar não, deixo nada, Deus me 
livre, eu sou... eu sou apaixonada mesmo (Dona Judite, 70 anos entrevista, 
29/10/2019). 

 

 A possibilidade de comprar os materiais indica um campo tanto de possibilidades como 

de barreiras à pequena comerciante local. Sua produção e comércio dependem do acesso a esses 

recursos. No entanto, além do limiar dos recursos na compra dos materiais, trata-se, também, 

de uma relação de dependência com os comerciantes-compradores, que efetuam a etapa 

indispensável de comercializar a renda para fora, pois o comércio local da renda é um comércio 

para fora, os compradores finais da renda ocupam posições econômicas privilegiadas e se 

encontram em outros territórios que devem ser explorados por um outro comércio.  
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 A pequena comerciante local se encontra, ainda, nesse ponto de encontro entre um ser-

rendeira e um ser-comerciante, funciona como um importante nó na produção, organizando e 

fragmentando a produção, estabelecendo relações diretas com a rendeiras, realizando, elas 

mesmas, os acabamentos da renda. Em diferentes graus, essa função rendeira-comerciante vai 

estar presente em todas as relações de produção da renda renascença. Por sua vez, sua 

constituição enquanto comerciante está em devir, um comércio sempre local, um comércio para 

comerciantes compradores, comerciantes que viajam.  

 

 

3.2.2 A comerciante viajante  

 

 

Minha vida é andar por esse país 
Pra ver se um dia descanso feliz 

Guardando as recordações das terras onde passei 
Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei 

Chuva e sol, poeira e carvão 
Longe de casa, sigo o roteiro 

Mais uma estação 
E alegria no coração 

(Luiz Gonzaga / Herve Cordovil) 
 

Se a pequena comerciante local traça e conhece todo esse mapa local de produção e 

comercio da renda, o comerciante-comprador, por sua vez, trata de expandir essa cartografia, 

lançar-se em novos movimentos de desterritorialização e reterritorialização. O comerciante-

comprador precisa alcançar novos territórios, estabelecer relações com outros lugares e outros 

compradores, entrar em um outro devir-comerciante. Dona Maria (72 anos, entrevista, 

14/10/2019) narra o início de comércio para fora de Poção e da região.  

 

Comecei, quando eu comecei a sair pra vender foi nos 70 e... 75... 76. Eu me 
casei em 1973 e comecei a vender em 76. Aliás, não fui eu que saí, porque eu 
trabalhava, era funcionário pública, quem saiu foi o meu marido. Ele começou 
a viajar, e viajou pra Petrolina, viajou pra Bahia, pra várias cidades da Bahia, 
pra Juazeiro da Bahia e outras cidades vizinhas. Depois a gente foi pra São 
Paulo.  
 

 
  Em um período de explorações, dona Maria e seu marido começaram a traçar as linhas 

de um comércio em outras terras. O comerciante-comprador se faz cartógrafo, ele tem que 

viajar, desmanchar-se no território é sua necessidade, seu ponto de dobra, ponto de uma 
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constituição outra do comerciante local. Traçam-se linhas no território, de Petrolina a Juazeiro, 

a outras cidades na Bahia, a São Paulo. São trajetos, deslocamentos, uma desterritorialização 

da renda, mas ao mesmo tempo são o estabelecimento de relações, conhecimentos, 

“assentamentos”, reterritorialização da renda em outros lugares.  

Iniciar esse movimento viajante pode vir de diversos modos, impulsos, necessidades, 

oportunidades. Dona Alexandra (64 anos, entrevista, 16/10/2019) narra esse impulso inicial que 

conduziu os seus pais a iniciarem um movimento de comércio viajante ainda entre a década de 

1960 e 1970: 

 

(Pesquisador: Aí quando vocês vieram para Poção, seus pais começaram a 
trabalhar com comércio também?) 
 
Quando nós chegamos aqui a gente tava passando por dificuldade aí tua mãe... 
que tua vó é comadre do meu pai, eles tinha uma amizade muito forte durante 
a adolescência, foi ela que chamou minha mãe disse: vocês devia sair para 
vender renascença e foi quem orientou, foi quem passou as informações, como 
funcionava, como era, e minha mãe começou a ir com meu pai viajar. 

 

  Na experiência dos pais de dona Alexandra, o movimento de se lançar no comércio 

viajante começou com outro deslocamento, da zona rural para a cidade. Se antes já se trabalhava 

com uma produção da renda, agora, diante de uma “dificuldade” e de relações com outras 

comerciantes que viajavam, se desenvolveu um impulso inicial, uma possiblidade. Ela indica 

uma primeira afetação com minha vó, que já era comerciante viajante e já tinha começado a 

traçar a linhas da sua própria cartografia e deu “orientações”, “informações”, indicou um modo 

de funcionamento para o comercializar. Seja minha vó, sejam outras comerciantes viajantes que 

se estabeleceram primeiro, parece haver uma certa afetação entre os comerciantes, um certo 

passar de saber e de disposição de se lançar nos territórios.  

 Essa afetação entre comerciantes tinha uma razão; viajar com a renda era também uma 

atividade custosa, se despendiam recursos, se viajava como podia, se mantinha na estrada e na 

cidade como se podia. Era interessante encontrar meios de distribuir sua renda para além de 

suas próprias viagens. Por outro lado, sendo a viagem custosa, teria que se levar uma grande 

quantidade de renda, para que o ganho do comércio compensasse e superasse os custos. 

Também esse movimento está nas lembranças de dona Alexandra (64 anos, entrevista, 

16/10/2019): 

 

Sua avó é exemplo disso, foi ela que incentivou minha mãe e meu pai a sair a 
viajar, ela ofereceu a renascença para ela, que minha mãe também não tinha 
condições, partiu do zero para ir vender fora, então ela começou a pegar da 
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tua vó, em Alice, em dona Emília, esse pessoal mais antigo, Terezinha de 
Adjá, aí eles deram a renascença e minha mãe foi, como eu faço, viajar. 
 
(Pesquisador: ela começou viajar com renascença de outros?) 
 
Ninguém viaja com a produção dele, porque a produção é pequena de cada 
pessoa para viajar você tem que levar um volume grande porque senão não 
compensa porque a despesa é muito grande. 

 

 Época de empreendimentos cartográficos intensos, de buscas de novos territórios para 

o comércio da renda, os comerciantes se incentivavam mutualmente. Os mais antigos, que de 

algum modo se estabeleceram, enviavam sua renda por meio dos novos viajantes. Viajar, 

também, com a renda dos outros parece ter sido um caminho usual dos que começaram a traçar 

seus próprios mapas. Quando Alexandra me diz que ninguém viaja com a própria produção, ela 

me diz que para ser comerciante viajante você tem que se distanciar mais do modo de ser da 

rendeira, a produção tem que ser grande, o volume tem que ser grande. Está aí uma dobra, na 

esfera da produção, em relação à pequena comerciante local, que ainda que agencie uma 

produção da renda, está sempre numa escala reduzida, produzindo o que pode e o que espera 

vender no comércio local.  O comerciante viajante tem que aumentar a escala, pôr em 

funcionamento um volume maior de produção, comprar renda no comércio local, ou, na 

ausência de recursos para estas ações, viajar também com a renda de outros.  

 Dona Maria (entrevista, 14/10/2019, 72 anos), que também iniciou um traçado de 

comércio no mesmo período, com o seu marido, narra um início semelhante, e dá mais detalhes 

do funcionamento dessas relações entre comerciantes:   

 
Alice já comprova muita renda. Não só da gente, comprava de Jataúba (vila 
de Pesqueira) também. E Alice foi, assim, uma pessoa muito boa na nossa vida 
também. Quando a gente começou a sair pra vender renascença, eu tinha uma 
mala de, de renascença, de lençol de vira, de toalha, colcha. E quem deu 
renascença pra gente, pra a gente vender lá fora foi Alice.  
 
(Pesquisador: Ela entregava pra vocês vender?  
 
Alice entregava uma mala de renda pra gente.  
 
(Pesquisador: Mas vocês vendiam e dividiam?)  
 
A - Vendia e quando a gente chegava... Não, ela dava o preço dela e a gente 
colocava o nosso lucro.  
 
(Pesquisador: Ah, tinha o lucro encima do que ela pedia, né?)  
 
Ela pedia, dava o valor dela por cada peça. Teve uma vez que ela deu uma 
cocha pra meu marido e a cocha ela deu um preço alto, então ele levou pra 
Petrolina, quando ele chegou em Petrolina, a mulher queria a cocha, mas 
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quando ele colocou a lucro dela a mulher não quis a cocha. Ele chegou aqui e 
disse: “olha Alice, não vendi a sua cocha porque você pediu alto... ela disse: 
“devia ter vendido”, “mas você deu o preço alto, não deu pra vender”. Mas a 
gente vendeu renda dela, viu.  

  

Os primeiros comerciantes começavam a se estabelecer, comprar muita renda de toda a 

região e ter a necessidade intensificada de traçar de novos territórios para o comércio da renda. 

No mesmo momento, havia comerciantes dispostos a se lançar no comércio viajante e sem 

condições de estabelecer uma produção robusta ou de comprar. Nesse jogo de relações entre 

comerciantes, práticas de comercializar a renda eram inventadas e postas em funcionamento 

enquanto se construía essa cartografia expandida do comércio da renda. Viajava-se com a renda 

dos comerciantes mais “antigos”, com malas cheias. Os donos da renda tinham o seu preço e 

os novos viajantes colocavam o seu lucro em cima.  

Entre as malas de renda e a estrada, como dar os primeiros passos em outros territórios? 

Como cartografar, como desenhar e criar um mapa de relações ainda inexistente? Se houve 

afetações, estímulos, impulsos por parte de outros comerciantes, o traçado deste mapa só se faz 

desenhando, viajando no território, encontrando o seu próprio caminho. Dona Maria (entrevista, 

14/10/2019, 72 anos) me falou de seus primeiros passos: 

 

(Pesquisador: Pra conseguir os contatos de venda, ele ia ou já tinha os 
contatos?)  
 
Não, assim, é propaganda boca a boca. Uma pessoa indicava a outra, e assim, 
até hoje é assim. Não é fácil não, viu. Dizer a você que é fácil, não foi fácil, 
porque o meu marido já foi pra São Paulo, um período, 70 e... 7 e ele dizer 
assim: “A. eu não vou mais pra São Paulo com renda, eu vou deixar”, eu disse: 
“por que você não vai?”, “não, porque eu fui, não vendi...”, eu digo, “você vai, 
você vai, você vai continuar indo pra São Paulo”. Com renascença, porque só 
era renda nesse tempo, hoje não, a gente vende outro trabalho, vende ponto 
ajour, vendo outro trabalho. Mas na época era só renascença mesmo, renda 
pura, não era nem com linho, hoje é... a gente mistura, né. Mas ele teve muitas 
vezes vontade de desistir. Porque bater em porta não é fácil não... e outra coisa, 
cidade grande não abre a porta pra ninguém, tinha que ser informação boca a 
boca, porque uma pessoa ia indicando a outra, assim: “tenho um parente, um 
amigo...”, e assim foi a nossa vida, até hoje a gente é assim, viu. Vai, mas tem 
vez que a gente quer desistir. Mas eu digo: “a gente não vai desistir, a gente 
começou, tá até hoje nesse ramo e a gente não desistir, vai morrer na 
renascença! (aumenta o tom). 

 

 O primeiro passo é um lançar-se nos territórios, experimentar o jogo de relações 

possíveis, o bater em portas em território estranho, na cidade grande. Essas passagens não são 

muito diferentes das narradas por dona Alexandra (64 anos, entrevista, 16/10/2019) sobre o 

caminho de seus pais:  
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(Pesquisador: Você lembra como eles começaram a fazer esses contatos para 
vender ou não falavam muito para você? 
 
Não menino.  Naquela época eles batiam de casa em casa como sacoleiro 
mesmo, batendo de porta em porta, hoje ninguém mais consegue fazer isso, 
dessa forma, porque as casas hoje o pessoal tem muito medo, não atende [...]. 
Mas naquela época ela passava de porta em porta, batendo e oferecendo, e às 
vezes uma pessoa gostava e dizia assim olha eu vou mandar a senhora ir em 
tal lugar que Fulana tá querendo uma peça dessa, aí era de boca em boca 
mesmo que passava as informações, aí ia chegava a pessoa “eu tô sabendo que 
Fulano tá querendo, a senhora vai lá”, aí eles ficavam assim nesse movimento 
de ir no canto e outro e aí foram criando os clientes mais certos.  

 

Com os comerciantes viajantes, a renda começa a ganhar novos territórios de porta em 

porta, um se apresentar e apresentar a renda por onde se passa. Esse movimento dependia de 

um golpe de oportunidade, um encontro com alguém que gostou e saiba indicar possíveis 

interessados. Até se traçar um mapa mais estável, se fica no movimento, são perpassados pelo 

de porta a porta, de boca a boca, de ir num canto e no outro.  

 Sobre os primeiros traços do seu do seu comércio viajante, Dona Maria (72 anos, 

entrevista, 14/10/2019) diz:  

 
Ele começou a sair, foi o seguinte, eu tava com uma menina, minha primeira 
filha era bebe, aí ele disse assim: “você vai comigo, pra eu... eu não sei, não 
sei vender renascença, você vai comigo, você viaja comigo pra me ensinar a 
vender”, eu disse, “viajo”. Eu pedi ao meu chefe aqui, que era diretor do 
hospital, pra ele me dar uma semana, aí a gente foi pra Salgueiro, chegando 
em Salgueiro, um pessoal conhecido do meu marido, disse assim: “vamo pra 
Petrolina, que lá tão construindo uma barragem em Sobradinho, Sobradinho 
já era município de... Juazeiro, e lá tem muito engenheiro”. A gente foi. Então 
eu dava os preços da peça e ele mostrava a peça, porque é homem, podia tá se 
baixando e... a gente vendeu bem, e através dessa viagem nós fomos pra São 
Paulo, porque os engenheiros eram todos de São Paulo e terminou a barragem 
eles foram embora, mas as mulheres ficaram comprando a gente, foi quando 
a gente começou a ir pra São Paulo. Agora ele quem vai mais, viu... Eu fui 
com ele, ensinei a ele como era, ele aprendeu a vender e a comprar ele foi 
quem ficou indo, e até hoje é ele quem vai mais do que eu. 
 

 Como traçar as primeiras linhas dessa exploração de um comércio? Um saber sobre a 

renda é necessário, um saber produzir, mas também um saber vender. No caso dos traços do 

comércio de Dona Maria e seu marido, houve esse desembaraçar entre o saber produzir da renda 

e o saber comercializá-la, com dona Maria ensinando o seu marido como vender a renda e esse 

assumindo o comércio. As primeiras linhas foram as de ir aos territórios mais conhecidos e ali 

ficar atento aos efeitos dos encontros, às possibilidades de deslocamento. Dos conhecidos em 

Salgueiro à construção de uma barragem em Sobradinho, a Juazeiro, buscando os 
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“engenheiros”. Traçar esse mapa implica estar atento a uma certa possibilidade de comércio, 

afinal, a peça feita manualmente da renda não pode ser vendida barata, daí buscar 

“engenheiros”, passar por lugares onde as pessoas tenham um poder aquisitivo maior; se vai 

para a cidade Grande, para os espaços mais prováveis de encontrar pessoas que tenham interesse 

e possam comprar a renda a um preço alto.   

 Com o fim da obra, e a volta dos engenheiros e suas mulheres para São Paulo, abre-se 

uma linha de comércio para o Estado do Sudeste. As relações construídas na obra são os 

primeiros pontos de ancoragem na terra mais distante e permitem a expansão dessa cartografia 

do comércio. Expansão do comércio que demanda renda em maior quantidade e maiores 

investimentos. Do impulso do comércio ao comércio viajante, dona Maria (entrevista, 

14/10/2019, 72 anos) e seu marido resolveram investir em renda renascença e alcançar novas 

escalas de produção para sustentar suas vendas em outras terras.  

 

Aí depois a gente... Meu marido tinha um carro, um jipe... um jipe não, na 
época, um rural, aí meu marido disse: “sabe de uma coisa, vou vender essa 
rural e vou investir em renascença”. Aí a gente começou a mandar fazer... no 
sítio, aqui na rua mesmo e ia pra feira comprar, que a gente tinha uma feira 
muito boa de renascença, muito boa, muita gente vendendo renda na feira. 
Uma feira boa, boa mesmo. [...] Eu mesmo fiz muitas peças que Rafael levou 
pra vender. Compadre Sebastião Severino também levava as minhas roupas 
pra vender.    

 

 Com os investimentos se intensifica a produção e se entra em um novo leque de relações 

com outros comerciantes-viajantes. Se, no início, se ia com a renda de outros melhores 

estabelecidos, agora se entrega a renda para outros venderem fora. Esse jogo de relações entre 

comerciantes certamente se dava por uma multiplicidade de modos, de acordos, de alinhamento 

de interesses e seguia a pulsão de encontrar novos territórios onde se pudesse estabelecer um 

“povoado”, um “assentamento”, um espaço estável em outros lugares para se comercializar a 

renda. Com as viagens e mapas mais ou menos fixos, relações estabelecidas, se passa mesmo a 

se ligar aos comerciantes de outras terras, a criar espaços mais permanentes do comércio fora, 

como foi a experiência dos pais de dona Alexandra (64 anos, entrevista, 16/10/2019): 

 

Aí depois o pessoal começou a montar loja com renascença lá fora, aí eles já 
iam para esses lojistas. 
 
(Pesquisador: aí tinha contato com quem revendia para outras pessoas? 
 
Tinha contato com essas pessoas que fazia uma loja montavam e vendiam o 
nosso trabalho 
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 Se na dobra-comércio as relações se estabilizavam, se faziam ligações, se impunha um 

tipo de organização, na dobra produção, se intensificavam e se estabeleciam novas relações 

com as rendeiras. A comerciante viajante, já versada no modo de produção local da renda, passa 

a encomendar a renda de mais rendeiras, ser mais prática nas encomendas, pôr em movimento 

meios de aumentar a escala de sua própria produção. Com o aumento do comércio, Dona Maria 

(Entrevista, 14/10/2019) relata essas mudanças iniciais na organização da sua produção.    

 

(Pesquisador: E as rendeiras que você tinha, eram rendeiras certas ou... como 
era o contato com elas?)  
 
Tinha, tinha umas rendeiras de Gravata do Gomes (vilarejo de Poção), dos 
sítios... e quando elas demoravam a entregar as peças, sabe, eu ia, pegava um 
carro até Gravata e de lá eu me mandava a pé atrás da renda nos sítios. Eu não 
tinha muita renda não, era pouca coisa, aumentou mais depois que a gente 
começou a vender pra São Paulo, a gente foi pegando encomendas, aí o 
negócio cresceu.  
 
(Pesquisado: Aí quando cresceu continuou sendo as rendeiras de Gravatá ou 
mudou?) 
 
Mudei, comecei a pegar rendeiras aqui da cidade, sim, sempre daqui, da 
região.  
 
(Pesquisador: E contato com elas era como? Você ia levar o trabalho lá?) 
 
Não, elas vinham na minha casa, elas vinham pegar encomendas. Aí eu já não 
alinhava mais, aí entregava o material a elas. Eu comprava o material... da 
fábrica, e elas iam pegar na minha casa o material e o desenho... o desenho eu 
mandava dona Edite Patriota Duarte, que é uma artista em criação, ela já fazia 
os desenhos pra gente, e a gente... e a gente mandava a rendeira, entrega pra 
rendeira os desenhos.  

 

 A relação com as rendeiras se dá por um interessante modo de gestão. Os corpos das 

rendeiras sempre estiveram dispersos na cidade, de modo que o meio encontrado para gerir seu 

trabalho foi intervir nos materiais. As rendeiras ou comerciantes que organizam uma produção 

distribuíam o trabalho por meio da entrega dos materiais. O modo mais tradicional de organizar 

essa produção parece ter sido pela entrega da peça alinhavada, ou seja, um risco com o desenho 

da renda com já aplicado o lacê, restando apenas o tecer para a rendeira. Isso implica algumas 

coisas, primeiro que quem faz a encomenda é um rendeira-pequeno-comerciante local, pois tem 

que saber alinhavar, o que pode requerer mais habilidade do que o rendar em si.  Segundo, que 

a pessoa que faz a encomenda pessoalmente realiza a atividade de alinhar, o que requer uma 

quantidade de tempo e possibilita encomendar poucas peças. As encomendas feitas por peças 
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já alinhavadas para que as rendeiras apenas desmanchem linha, apenas teçam, parece ser o 

modo de funcionamento próprio da rendeira e pequena comerciante.  

 Com a comerciante viajante, e a escala de venda aumentada, ainda se coloca em 

movimento a produção por meio de uma gestão dos materiais, mas agora se simplifica. A 

comerciante compra o material, o risco, a linha e o lacê, as rendeiras vão a sua casa, pegam todo 

o material da renda e realizam elas mesmas todo processo necessário para a tecitura da renda. 

Após a renda pronta, as rendeiras entregam a encomenda na casa da comerciante. Se o trabalho 

da pequena comerciante se inicia antes da encomenda da rendeira, com o alinhavo, a 

comerciante viajante se livra dessas primeiras atividades para poder fazer mais encomendas e 

se reorganiza para trabalhar nos acabamentos das peças, a fim de deixá-las prontas para o 

comércio.  

 Dona Alexandra (64 anos, entrevista, 16/10/2019) relata os procedimentos do 

acabamento, que com o aumento do volume da produção passam cada vez mais a ser a principal 

atividade da comerciante viajante:  

 

Aí eles trazem pronto, depois de pronto a gente vai dar o acabamento que é o 
arremate, depois vai se for coisa de botar em tecido vai botar no tecido, fazer 
o meio ponto, fazer acabamento, riscar, mandar bordar novamente para 
quando voltar é que ser processo de lavar e engomar. 

 

 A peça de renda chega pronta às mãos da comerciante, restando-lhe torná-la uma peça 

pronta para o comércio. Se quando dona Maria iniciou seu comércio viajante com seu marido 

as peças eram principalmente todas de renda, com o tempo o mais comum se tornou a peça ser 

um mescla de renda, tecido e bordado. É dar conta desse produto final que se torna a atividade 

única da comerciante. Com isso ela lida com a aplicação da peça de renda no tecido, no desenho 

do bordado, também chamado de risco, da relação com bordadeiras, que geralmente são 

rendeiras que aprenderam também o bordado, e, por fim, com o lavar e o engomar. Começa-se 

a desenhar uma certa organização complexa do acabamento das peças de renda renascença, que 

agora são mesclas, renda, tecido e bordado. 

É interessante destacar que se a produção da renda é majoritariamente uma prática de 

mulheres e uma constituição problemática para homens, algo que quando é praticado por estes 

é motivo de vergonha e algo a ser escondido, não é raro que os comerciantes-compradores da 

renda sejam homens. Parece-me que apenas com a constituição do comerciante-comprador uma 

identificação masculina no campo de existência da renda renascença foi melhor aceita, ou 

mesmo incentivada, pois teria benefícios para o comércio, ainda que sejam apenas o abaixar 
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para pegar as peças, como havia falado dona Maria (72 anos, entrevista, 14/10/2019). Mesmo 

quando corpos masculinos passam a fazer parte do campo de existência da renda, permanece 

essa divisão de gênero, com seus corpos sendo facilmente constituídos como comerciantes da 

renda, mas com a produção lhe sendo ainda um pouco alheia, como na experiência dos pais de 

Alexandra (64 anos, entrevista, 16/10/2019):  

 

(Pesquisador: Seu pai também produzia ou só sua mãe?) 
 
Meu pai não, mas meu pai acompanhava só. 

 

Em nenhum sentido, no entanto, o comércio para a fora se tornou atividade masculina, 

com muitas mulheres viajando para comercializar a renda, desde as primeiras décadas da venda 

da renda renascença em outros territórios, ou participando ativamente desse comércio com seus 

parceiros. Parece-me que a constituição como um todo do campo de existência da renda 

renascença se dá com base no corpo da mulher; se alguns homens participam desse campo, são, 

no entanto, ainda majoritariamente os corpos femininos que o sustentam, seja na produção, no 

comércio local, seja no comércio para fora.   

Nessa busca de escala na produção, o que seriam pequenas rendeiras-comerciantes 

locais são integradas na rede de comerciantes-compradoras. Dona Judite (Entrevista, 

29/10/2019, 70 anos), rendeira que logo na juventude começou a organizar uma produção, 

relatou assim sua relação com as comerciantes compradeiras: 

 

Trabalhei muito pra dona Vita, pra dona Áurea Barbosa, trabalhei... pra todo 
mundo aqui em Poção eu acho que já trabalhei.  
 
(Pesquisador: No começo era só essas pessoas... aí elas encomendavam e você 
fazia e ia procurar vender?  
 
Fazia já para elas mesmo, já fazia encomenda... toalha grande, aí partia uma 
toalha grande em vinte pedaços e quando vinha, nós emendava em casa 
mesmo, que minhas irmãs tudin sabia trabalhar, e nos fazia a emenda e já 
entregava prontin, emendadinha já, pegava o material, eles adiantavam o 
material 

 

Integrar pequenas comerciantes locais na rede de produção era um dos caminhos 

encontrados para aumentar o volume de renda para o comércio da renda. Como parte da trama 

de produção de uma comerciante-compradeira, a comerciante local, por meio de encomendas, 

organiza uma parte de sua produção, coordena um determinado número de rendeiras, fragmenta 

o trabalho, faz a emendas da peça numa peça única e entrega a encomenda à compradeira. Um 
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aumento de escala de produção por meio de uma intensificação, ampliação e complexificação 

das relações que já existem no território. Do lado da compradeira, se tem uma possibilidade de 

delegar parte do trabalho de organização e coordenação da produção, da parte da pequena 

comerciante se tem a possiblidade de receber o material para a produção e ter certo um valor 

para as peças produzidas.  

Esse jogo de relações entre uma rendeira-comerciante local e a comerciante-

compradora-viajante destaca também um limiar entre esses dois modos de viver do comércio 

da renda. Lançar-se em outros territórios na busca de efetuar um comércio da renda é uma 

atividade custosa, o que demanda que já se tenha alguns recursos, algumas condições. Além 

disso, o comércio viajante exige que se tenham ou que se desenvolvam um conjunto de saberes 

distintos dos necessários ao comércio local, como destaca Dona Judite (70 anos, entrevista, 

29/10/2019), uma experiente comerciante local:  

 

(Pesquisador: A senhora chegou a sair pra vender, ou só vendeu aqui mesmo?)  
 

Não meu fi... nem que eu pudesse, tivesse muita renda e muito dinheiro. Sabe 
por quê? Eu não sei ler, eu não sei fazer conta, eu não sei andar, que eu nunca 
saí daqui pra canto nenhum, aí eu nunca... pra viajar não, Deus me livre. Só 
em falar, me dá medo (fala rindo).  

 
(Pesquisador: Então a senhora trabalha só aqui na região mesmo?)  

 
Só, só 

 

Existe um conjunto de saberes necessários a esse desbravar de novos territórios. Ainda 

que dona Judite saiba organizar e coordenar toda a produção da renda, saiba ler e andar por todo 

o mapa local de produção e comércio da renda, ela entende que faltam os recursos necessários 

para utilizar esses saberes em outros contextos, como o não saber ler, o não saber fazer contas 

ou andar por estes territórios. Recursos e esses outros saberes demonstram esse limiar, essa 

região fronteiriça entre a comerciante da renda que tem no local o seu espaço de atuação e 

aquela que buscará novos territórios.  

Por perceber esse limiar, dona Judite relata não ter nem mesmo vontade de buscar e 

experimentar o comércio em outros territórios. Mas esse limiar é sentido mesmo por 

comerciantes locais que desejariam vender fora, como dona Letícia (72 anos, entrevista, 

18/03/2020): 

 

Nunca saí com renascenço não, às vezes eu digo assim: "qualquer dia vou 
sair", "num vá não que você se arrepende", eu "tá bom, eu vou ficar por aqui 
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mesmo". Mas tem umas pessoas por aí que quando eu tenho umas 
renascenzinho vou vender e eles me recebem bem, né, apesar de ser assim, 
barato, a gente só vende se tiver precisão, mas todos nós precisa, né.  

 

Se a rendeira-comerciante é constituída para um comércio local, lhe faltam aberturas 

para experimentar outras possiblidades de vida com a renda. Essa falta de abertura é sentida 

como um limite, um não querer ir, mesmo se tivesse condições para isso, ou um bloqueio, onde 

a disposição de ir se encontra bloqueada por se saber que não se tem os recursos necessários 

para fazer das viagens uma cartografia efetiva de comércio.   

Para a comerciante viajante é necessária uma constituição própria, que se faz, ao menos 

em parte, na prática de caminhar e traçar seu mapa comercial e na construção de um certo 

número de relações por outros territórios. É também uma constituição e um saber corpóreo, 

pois é seu corpo que atravessa os territórios e que estabelece todo os pontos de suporte, todo o 

conjunto de relações necessários à sua prática. Cartografia traçada por meio do corpo e, em 

certo sentido, no próprio corpo. Como pensar o funcionamento de uma transmissão, uma 

“passagem” dessa cartografia de uma pessoa para outras? Com relação a essa reflexão, podemos 

retraçar a experiência de dona Alexandra (64 anos, entrevista, 16/10/2019): 

 

A história da Renascença na minha vida, ela começou com minha mãe né, que 
era minha mãe que fazia a renascença e a gente fazendo e vai ficando curioso,  
a minha geração não era como hoje, que todo mundo tem a buscar emprego e 
eu comecei a me interessar pelo trabalho dela e aprender a fazer, fiz 
renascença muito tempo depois que eu comecei a estudar e deixei renascença 
de lado né, mas aí meus pais viajavam vendendo a renascença, já trabalhava 
em outros Estados para vender, daí eu comecei a me interessar também a 
começar a vender e parti daí pra... quando meu pai não tinha mais condições 
de viajar... ele disse que não ia mais viajar e ele queria saber se alguém queria 
continuar né,  ele viajava para três estados ele viajava para o Ceará para 
Sergipe e para Bahia, aí ele disse bom eu vou desistir, eu me aposentei eu não 
quero mais, vocês querem continuar? Aí nós queremos! 

 

A experiência de dona Alexandra (64 anos, entrevista, 16/10/2019) com a renda se inicia 

com sua mãe, que rendava. Depois perpassa toda a constituição de uma cartografia de um 

comércio em outras terras, outros Estados, de seus pais. Nesse desenho, ela destaca ao menos 

três “povoamentos”, três núcleos de relações de comércio, o Ceará, Sergipe e Bahia. Quando 

os seus pais não tinham mais condições de continuar suas viagens, se impôs a questão de uma 

sucessão, da possiblidade de permanência da cartografia já desenhada. Com o interesse dos 

filhos, inicialmente se efetuou uma divisão do mapa:   
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Aí ele disse então pronto cada um pode ficar com o lugar desses que eu levo 
vocês, apresento e vocês dão continuidade. Tudo bem, aí os meninos 
escolheram, não... Minha irmã disse “eu prefiro Aracaju que é mais perto”, e 
meu irmão... Salvador aquela época vendia muito, aí meu irmão disse “eu vou 
para Salvador”, eu disse “então eu vou para Fortaleza” e fiquei viajando. 

 

 Partilha cartográfica, a partilha do território é um trabalho de viajar junto, ir junto 

deslizar com o próprio corpo nesses territórios, nas suas relações, fazer para si, também, esse 

mapeamento. Ir juntos é conhecer os pontos fortes do território, as ligações, os encontros. Existe 

uma “passagem” que também é corpórea, é necessário ir junto, também viajar, e a partir desses 

traços e pontos estabelecidos traçar o seu próprio. Dona Alexandra (64 anos, entrevista, 

16/10/2019) relata como, a partir dessas primeiras viagens acompanhadas, ela passou a traçar 

seu próprio mapa: 

 
Meu filho, faz 35 anos que eu viajo vendendo renascença, eu mesma que viajo. 
 
(Pesquisador: Aí você começou a pegar os contatos com seus pais como? 
 
Eu fui uma vez com eles e eles me mostraram todos e a partir daí... é como eu 
te disse a renascença é uma coisa que hoje é muito valorizada lá fora, então as 
pessoas vão passando para o outro e eu comecei a formar minha clientela mas 
antes eu tinha uma cliente já idosa, que faleceu agora pouco, de meu pai e ela 
era quem quando eu chegava lá eu vou ligar para fulano para saber se ele quer 
para você ir lá e ela mesma fazer esses contatos para mim, nem telefone a 
gente não tinha naquela época, fazia esse contato e a gente ia. 
Aí hoje as coisas estão bem mais... agora é um trabalho duro, assim né, de 
sacrifício, porque você passava o dia todinho com a sacola para cima e para 
baixo não podia andar de táxi porque o dinheiro não dava para pagar aí perdia 
muito tempo porque você para atender quatro, cinco clientes no dia, trabalhava 
muito. 
 

 Usar os pontos de apoio já traçados, estabelecidos, para desenhar seu próprio comércio. 

Alexandra cita o suporte de uma cliente já idosa de seus pais; ela que facilitou os novos 

encontros, as indicações, o “boca a boca”, já que ao menos um movimento de porta a porta 

parece não ser necessário. Quando os primeiros traços de uma constituição de um comerciante 

viajante se constituíram, ela viajou como lhe era possível, usava da estrutura existente, não tinha 

telefone ainda, podia apenas recorrer aos pontos previamente traçados em seu mapa do 

comércio. Ela viajava entre os territórios e dentro dos territórios, andava com o seu saco de 

renda para cima e para baixo, perpassava, nessa caminhada, os seus pontos de apoio, nós de 

relações, seus quatro ou cinco clientes no dia. Mais de 35 anos atrás, quando dona Alexandra 

aprendeu a se lançar nos territórios de um comércio com a renda, esses ainda eram os traçados 

principais dessa atividade. 
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3.2.3 O devir-oficina-atelier 

 

  

A comerciante viajante, por sua ampliação do comércio, intensifica e torna mais 

complexo o modo de produzir a renda. Ela põe em movimento um jogo de relações entre a 

gestão dos materiais da renda e a condução das práticas de rendar. Os materiais são comprados 

da fábrica e riscos são encomendados de desenhistas. Esse conjunto dá base ao sistema de 

encomenda de tecitura às rendeiras, que devolvem a renda tecida bruta, o cangaço, que será 

trabalhado nas atividades de acabamento. Na dobra da produção, o acabamento parece marcar 

o trabalho do comerciante, e é aí que ela efetivamente ainda participa da produção, pois é 

realizando o acabamento que se opera uma nova dobra, um novo devir nas práticas com a renda, 

um novo modo de organizar e trabalhar a produção, que passa, em diversos níveis e modos 

distintos, a assumir o modelo oficina-atelier.  

Essa dobra se efetua porque o que era, até então, atribuição da própria pequena 

comerciante ou da comerciante viajante, começa a ser organizado num pequeno núcleo 

produtivo, começa a ganhar corpo, ou, mais precisamente, começa a ganhar os corpos de 

funcionários que assumem as diversas funções do acabamento. A prática de Maria (entrevista, 

14/10/2019, 72 anos) na renda perpassou esses momentos: 

 
Fazia... a montagem quem fazia era eu. Todas as peças. Depois... foi 
aumentando os pedidos, e eu coloquei... eu não chamo de fábrica, porque 
fábrica é onde fabrica a mercadoria, como o meu trabalho é feito à mão, foi 
toda a vida foi feito à mão, eu nunca usei ele em máquina... mas eu coloquei 
pessoas em casa pra fazer a montagem das peças no linho. Foi daí que a gente 
começou a vender renda com linho. 
 
(Pesquisador: E era onde essa... a senhora não chama de fábrica...) 
 
Na minha casa, aqui, na minha casa mesmo. Uma casa vizinha. 
 
(Pesquisador: As rendeiras faziam a renda, e vocês faziam isso que vocês 
chamam de...) 
 
O acabamento, né, e a montagem. [...] É pegar uma peça e montar no linho. 
Por exemplo, uma toalha que tem só a barra de renda e o centro de renda, aí a 
gente monta ela no linho. [...] Coloca a renda no linho e depois eu mando 
bordar também, bordar a mão.  
 
(Pesquisador: Então essas pessoas trabalham só nessa montagem? Chegou a 
ser muitas pessoas fazendo isso?  
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É... chegou a ser até 15 pessoas, num tive mais do que isso não. Agora eu só 
tenho 7 pessoas trabalhando. 
 

Do comerciante viajante, com suas rotas demarcadas, com relações fixas em outros 

territórios, pontos de suporte, ligações, surge o impulso e possibilidade de um comércio 

estabelecido e com maior escala, vemos um devir-comércio-oficina-ateliê. Se a renda 

renascença continua sendo tecida à mão por um conjunto disperso de rendeiras, o acabamento, 

que neste ponto passa a ser principalmente aplicar a renda renascença no tecido que ainda será 

bordado, ganha(m) corpo(s) como uma oficina. Dona Alexandra (64 anos, entrevista, 

16/10/2019), que de certo modo herda parte dos caminhos de comércio de seus pais, traça esse 

devir em sua própria vida, quando perguntada se ela pessoalmente faz o processo de 

acabamento:  

 
Aqui, a gente faz aqui, eu tenho o Ateliê as meninas fazem. 
 
(Pesquisador: quando você começou a ter um ateliê?) 
 
Porque antes quem fazia esse processo todo era eu, deixei de fazer renascença 
e só comecei a fazer só a montagem.  
 
(Pesquisador: Quando a sua mãe fazia, era ela também que fazia esse 
processo? 
 
Sozinha. Aí depois a gente foi vendo que a gente não tinha condições de 
atender aí a gente botando uma pessoa, duas pessoas. 
 
Pesquisador: mas faz muito tempo você não consegue lembrar? 
 
faz, faz! Meu filho, quando eu comecei tem 32 anos, quando eu comecei levar 
a Renascença para fora eu já comecei a trabalhar com alguém em casa porque 
senão não atendia, aí foi ampliando né. 

 

Dona Alexandra vai de dobra em dobra, do trabalho com a renascença, para o trabalho 

apenas como o acabamento para o estabelecimento de um ateliê. Assim como com dona Maria, 

esse devir-oficina-atelier segue caminhos próprios e gradativos, começa colocando uma pessoa 

em casa, ou na casa ao lado, e este movimento se encadeia porque “senão não atendia” o 

comércio. É uma dobra-necessidade, assim como foi com dona Maria (72 anos, entrevista, 

14/10/2019), que conta: 

 

Porque eu não tava dando conta, eu não tava dando conta. Foi a necessidade, 
aí eu comecei botando uma pessoa, depois botei mais outra, duas, depois botei 
mais três, outra pessoa, mais três, aí a gente chegou, um período que a gente 
tinha 15 pessoas, não tive mais do que isso não, viu?  

 



106 
 

Por necessidade, a organização da produção, das atividades de acabamento que 

garantem as peças para o comércio ampliado, ganham corpos, de uma pessoa para auxiliar e, 

depois, de incremento em incremento, até uma pequena organização estabelecida. Mas não se 

trata apenas de delegar e coordenar o trabalho com funcionários; as atividades se tornam mais 

complexas e incluem também o uso de máquinas. Dona Maria (entrevista, 14/10/2019, 72 anos), 

ainda que destaque que as suas peças de renda são feitas ainda à mão, ao longo do 

funcionamento de sua oficina-ateliê incorporou máquinas de costura à produção: 

 

(Pesquisador: E a máquina de vocês... compraram foi quando?)  
 
Nós compramos máquina já faz um bom tempo já, viu.  A primeira máquina, 
nós compramos ela usada, a um senhor em Pesqueira, seu Inácio, que vendia 
material de renascença, aí nos compramos a ele. Ultimamente, nós compramos 
uma máquina nova, ela é boa, faz um meio ponto muito bonito. [...] Nós 
tínhamos uma máquina de meio-ponto, nós comprávamos a um médico, aqui, 
ele teve, comprou pra a esposa dele em Recife, pra fazer meio ponto, e a gente 
comprou a máquina dele pra fazer meio ponto. Era uma máquina 
pequenininha, antiga, antiquíssima, aí ela tá encostadinha, porque ficou 
fraquinha, não dava muito produção, aí foi quando a gente comprou essa outra 
máquina do senhor de Pesqueira, uma máquina maior. Nos anos 80 pra 90.   

 

Assim como os golpes de necessidade levaram a incluir funcionários, as máquinas de 

costura foram sendo compradas de acordo com as necessidades e as possibilidades. A relação 

com o modo de produzir ainda é próxima, as máquinas têm suas histórias, de quem foi 

comprada, a beleza dos pontos que fazem, se dá muita produção. Esse desdobramento inicial 

para um modo oficina está nessa tenção entre uma produção artesã, toda feita à mão, e uma 

produção otimizada com máquinas. A maior complexidade de uma organização em oficina-

ateliê também marcou o desenvolvimento do modo de produção de dona Alexandra (64 anos, 

entrevista, 16/10/2019), que destaca as facetas de funcionamento da sua organização:  

 

(Pesquisador: nesse Ateliê tem algumas pessoas que trabalham, e tem outras 
coisas? Além de pessoas, tem máquina? 
 
Tem máquina, tem a pessoa que lava, tem a pessoa que engoma, tem a pessoa 
que alinhava a renascença, tem a pessoa que risca a renascença, tem a pessoa 
que corta, que faz acabamento, que faz... tem a pessoa que costura. 

 

 A organização de um funcionamento ateliê não apenas intensificou os modos de 

produção da renda estabelecidos no território. Se ele mantém todo um arcabouço do modo de 

produzir a renda, relações com rendeiras dispersas nos territórios e apenas o acabamento 

centralizado, ele opera uma maximização de suas funções, divide e racionaliza o trabalho, 
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agencia, em diferentes níveis, uma função mulher-máquina, passa a produzir em maiores 

escalas e com menores dispêndios. Se o modo de organizar da oficina-ateliê da renda é outro, 

suas proveniências são locais, ele surge do jogo de forças no comércio viajante e na produção 

local da renda, onde desdobramentos de um lado deram vazão à intensificação das relações do 

outro.  O comerciante viajante já desbravava territórios e era perpassado por essa necessidade 

de uma ampliação da escala de sua produção, mas é apenas com a sua mutação em devir-oficina-

ateliê que se passa a uma outra dobra nessas relações, que agora torna a produção mais 

complexa e efetiva, incorporando e organizando funcionários e máquinas de modo centralizado. 

Esse novo desdobramento passa a marcar as relações de produção local, levando a uma 

disseminação do modelo oficina entre os comerciantes mais estabelecidos e pessoas com 

condições de comprar o pequeno maquinário, e tornando alguns tipos de máquina de costura 

necessários.  

 Como já indicado, ao longo do período dos primeiros comerciantes viajantes e dos 

estabelecimentos de modos de produção oficina-ateliê, o próprio produto da renda se 

metamorfoseou. Se em algum momento era comum que as peças fossem feitas apenas com a 

renda renascença, mesmo toalhas e colchas de vários metros, ao longo desses movimentos o 

produto mais comumente passa a designar uma peça de tecido com aplique de renda em 

algumas partes, nas bordas ou nos centros, por exemplo. Não está claro quando ou como essa 

releitura da peça de renascença em uma peça mesclada de tecido-renda se efetuou, mas essa 

diluição da renascença no tecido é condizente com uma demanda por maior escala de produção 

do comércio viajante e com os aperfeiçoamentos das práticas de acabamento, com a adoção 

generalizada do modelo oficina. Uma peça de renascença será, a partir desses desdobramentos, 

com muito mais frequência, uma mescla de tecido e renda. Temos um conjunto de 

desdobramentos no comércio, na produção e no próprio produto da renda.  

 Mas esses movimentos das práticas e dos modos de vivenciar o comércio e a produção 

da renda não são de ruptura, de substituição total, são, antes, da ordem das multiplicidades. O 

que observo é a constituição de muitos modos de cooptação, de ligações, de facilitações nos 

mais distintos modo de pôr em funcionamento um meio de produzir e viver da renda. Nesse 

campo múltiplo, a adoção do modelo oficina pode se dar em diferentes gradações, e com certa 

tensão entre o orgulho de um trabalho totalmente artesanal, todo feito com as mãos, e os usos 

de uma função de máquinas para otimizar a produção. Dona Maria (entrevista, 14/10/2019, 72 

anos), que organizou sua prática com a renda em um modelo de oficina, ainda preserva uma 

ênfase discursiva na produção artesanal e de qualidade de sua renda:  
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Eu só não gosto de mostrar, assim... por exemplo, eu não faço acabamento na 
máquina, a dona de uma fábrica maior mostrou arremate na máquina. Não é, 
o nosso trabalho é feito à mão, então todo o trabalho é feito a mão de 
acabamento, aqui em casa é feito tudo a mão, não quero nada de máquina. Eu 
só tenho máquina pra ponto ajour. Agora, porque antes a gente não tinha nada 
disso. 

 

Mesmo que tenha organizado um modelo de oficina de trabalho, dona Maria ainda 

enfatiza a qualidade do trabalho feito à mão, usando a máquina apenas para um trabalho 

diferente da renda renascença, o ponto ajour. Como um desdobramento dos comerciantes locais 

e viajantes, a oficina ainda se coloca, ou ao menos busca se reconhecer, dentro da esfera de 

trabalhos artesanais. A relação com as rendeiras também é regida por essa demanda de uma 

qualidade artesanal superior.  

 
(Pesquisador: E as renderias, vocês conhecem àquelas que fazem um ponto 
melhor, ou não, ou não tem essa diferença?) 
 
Conhece, tem pessoas que trabalham melhor, outras que trabalham... A renda 
é assim, tem a renda boa, a médio e a fraca.  
 
(Pesquisador: Vocês sabem que é quem?) 
 
Sei e eu não gosto dessa fraca, eu só gosto de renda boa. Eu seleciono, e eu 
não quero renda fraca não, porque a renda fraca é feia, quem não entende, 
compra. Eu não compro, eu só compro a boa. Eu pago mais caro, mas eu quero 
a boa.  
 
(Pesquisador: Você trabalha direto com a rendeira, né?) 
 
Sim, sim, sim, conheço, conheço todos os pontos de renda, e conheço quem 
faz boa e conheço quem faz fraca. Não gosto de comprar em feira, na feira de 
pesqueira, tem uma feira grande, não gosto de comprar porque a renda de lá é 
fraca. Prefiro mandar fazer, pagar mais caro, e ter uma renda de melhor 
qualidade, que eu posso garantir a minha renda, que ela não vai estragar 
quando lavar.  

 

Existe uma relação com as rendeiras baseada na exigência de uma qualidade nos pontos, 

baseada também no saber da comerciante-compradora, que conhece os pontos, quem faz uma 

renda boa e uma fraca. Uma ênfase na qualidade, um não gostar da “renda fraca”, pois é “feia” 

e é comprada por quem não “entende”, marca, ainda que somente nos primeiros momentos, de 

uma organização de oficina da renda. Isso se dá porque o deslocamento ainda é 

majoritariamente para a organização do trabalho, se realiza mais como investimento na 

maximização dos resultados do trabalho, por meio da centralização no espaço, da divisão do 

trabalho e do aumento do volume de produção. Ainda que se distancie da organização do 

trabalho das comerciante-rendeiras, responsáveis elas mesmas pela coordenação e acabamento 
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das peças, ainda se afirma a potência de um trabalho artesanal, com sua qualidade própria, ainda 

se fala “nosso trabalho é feito à mão” e “posso garantir a minha renda”.  

 

 

3.3 Linhas de abertura e experimentação do comércio local: A cooperativa, a feira, a 

cidade  

 

 

 Umas das primeiras linhas de abertura para a vida das rendeiras de que ouço falar na 

pesquisa foi uma cooperativa. No entanto, dela ficaram apenas lembranças soltas. Judite (70 

anos, entrevista, 29/10/2019) me conta que trabalhar com rendeira para a cooperativa 

possibilitava sua vida.  

 

Depois teve uma cooperativa, que a gente também começou a trabalhar pra 
cooperativa. Era bom porque fornecia o material, fornecia, era muito bom. 
Chegava o sábado, nós entregava e tinha dinheiro  

 
 
 A cooperativa realiza a função de fornecer o material em encomendas e garantir um 

pagamento às rendeiras. Seu funcionamento parecia seguir as mesmas linhas do tipo de relação 

estabelecida no território entre comerciantes e rendeiras. Um sistema de fornecimento de 

materiais para a renda junto com a encomenda e o pagamento pelo trabalho na entrega. Segundo 

a narrativa de dona Maria (entrevista, 14/10/2019, 72 anos), a cooperativa teria tido apoio da 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), indicando algum nível de 

suporte às práticas com a renda por parte de um órgão estatal. Esse investimento parece ter sido 

centrado na compra de materiais para possibilitar a tecitura das rendeiras.  

 
A cooperativa, quando foi fundada, a cooperativa era da Sudene, a Sudene, 
você sabe que a Sudene ajudava muito, né. Então a Sudene liberou verba pra 
que a presidente comprasse material, mas a pessoa que vendia... Tinha um 
senhor, chamado seu Inácio, de Mutuca (vila de Pesqueira, cidade vizinha), 
chamado seu Inácio de Zuca, ele tinha uma barraquinha na rua só pra vender 
material de renascença, então ele comprava diretamente da fábrica, do Rio de 
Janeiro e de São Paulo (Maria, entrevista, 14/10/2019, 72 anos).   
 

 A compra de material e sua distribuição parece ser um ponto de convergência em relação 

à atuação da cooperativa, para além disso, as lembranças de dona Judite (Entrevista, 70 anos, 

29/10/2019) permitem traçar um perfil mais claro do seu modo de funcionamento 
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Mas tinha essa cooperativa. Aí era bom que a gente trabalhava e no sábado 
entregava, já recebia aquele dinherin... aí meu Deus, era tão pouco que eu não 
sei nem o que era... um conto de réis, dois mil réis, nesse tempo era muito 
dinheiro, né. Mas era muito bom. Aí levava o material, trabalhava de novo, no 
sábado, com 15 dias trazia de novo, era bom. 
 
(Pesquisador: A cooperativa é antiga então... faz muito tempo que ela existiu?)  
 
M - É, já faz tempo, é...  
 
(Pesquisador: E ela fazia o quê? Ela fornecia o material... ela fazia mais 
coisas?) 
 
Fornecia o material... Nós entregava no sábado, como se fosse uma 
encomenda, nós chegava lá e entregava o material que nós tinha pego, se fosse 
duas peças de lacê, dois novelos de linha, eles descontavam e pagava pra 
gente. (A cooperativa funcionava do mesmo jeito que comerciantes, não sei 
exatamente qual era sua especificidade).  
 
A cooperativa que vendia pra alguém?  
 
É, era. 

 

 O modo de funcionamento da cooperativa de fato não se distinguia do modo de 

funcionar de outros compradores que faziam encomenda às rendeiras. Era entregue o material 

das encomendas, às rendeiras ficando a função de render, e após a renda pronta, eram 

descontados os valores do material entregado anteriormente. Sendo o funcionamento o mesmo 

dos demais comerciantes, parece interessante que a rendeira lembre com nostalgia da 

cooperativa, indicando que ainda que dentro do modelo, se tratava de uma garantia permanente 

de trabalho e ganho, algo talvez não presente nas demais relações.  

 A cooperativa marcou por um período o modo de viver das mulheres que vivem da renda 

e está presente em sua memória. Dona Francisca (84 anos, entrevista, 17/03/2020), mulher que 

durante muito tempo foi a principal responsável por tirar riscos em Poção e mesmo para a 

região, lembra que seus riscos eram encomendados pela cooperativa.  

 

No tempo da cooperativa aqui eu já tirei risco de seis metros e quarenta. Seis 
metros e quarenta, eu tirava a toalha todinha inteira. No tempo daquela 
cooperativa aqui eu me sustentei a vida inteira, eu tirava e fazia pra 
cooperativa.  
 
Teve uma cooperativa aqui?  
 
Teve, a cooperativa. Roza Maria de pesqueira, já tirei muito renascença pra 
ela. 
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 A cooperativa funcionava com a utilização do trabalho de mulheres locais, inclusive 

para fazer os riscos das peças a serem produzidas.  Dona Francisca parece mesmo estar correta 

ao afirmar que sustentou o funcionamento da cooperativa, já que seu modelo de encomendas, 

o mesmo das demais comerciantes-compradeiras, dependia da existência dos riscos, desenhos 

e mapas-virtualidades da renda para ser efetivo.  

 Sejam quais tenham sido as peculiaridades do funcionamento da cooperativa no campo 

da renda em Poção, ela foi interrompida há muito tempo. Nos relatos das rendeiras que 

participaram da sua existência, não é claro quando acabou e nem o porquê, apenas que já faz 

muito tempo. Com o fim da cooperativa e inexistência de outras experiências similares em 

Poção, se extinguiu um conjunto de forças e possibilidades de praticar e viver da renda.  

 No entanto, as rendeiras teciam relações com as comerciantes que viajavam para vender 

a renda fora e encontravam caminhos para viver da renda. Dona Josefa (68 anos, entrevista, 

04/11/2020) fala desses primeiros traçados na relação das rendeiras de suas famílias com as 

comerciantes:  

 

(pesquisador: Aí quando a senhora trabalhava pra sua mãe, vocês trabalhavam 
pra que, pra vender?) 
 
Era a gente vendia, naquela época ninguém fazia essas coisas pequenas não, 
só era toalha, toalha de 3 metros, colcha, nós vendia até Dona Emília de Seu 
Bernardo, que já morreu, era menininha, aí do finado Josuel, tinha pouca... 
Neném Martins, era o pessoal que comprava essas peças grandes, não tinha 
esse negócio de feira ainda não. A gente se juntava 4 pessoas, nos ¼, cada 
uma fazia um, com minhas tias, as minhas irmãs trabalhavam pouco, também 
assim casaram muito novas também, a gente trabalhava na roça, dividia um 
pouco pra estudar, outra na renascença aí era muita coisa pra gente 

  

 Nos primeiros momentos da produção da renascença, eram as peças grandes e todas de 

renda que eram trabalhadas. As rendeiras se organizavam de modo muito familiar, eram irmãs, 

filhas, tias que dividiam o tecer da renda, faziam um quarto do trabalho, e vendiam às 

comerciantes que viajavam para vender em outras regiões. Dona Jéssica (49 anos, entrevista, 

27/11/2020), que cresceu com sua mãe trabalhando e vivendo da renda, também demarca como 

eram essas peças: 

 

(Pesquisador: Nessa época era mais peça grande?) 
 
Grande! Era maior do que essa, toalha dessas grande redonda, passadeira, mas 
nesse tempo era todo de renda, hoje em dia é mais linho né, mas antigamente 
era tudo só renascença mesmo, era grande nós fazia colcha dessas grandes, 
demora mais e leva maia material, gastava mais com material. 
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Grandes peças de renda renascença, e não apenas grandes, mas puras, apenas a renda. 

Esse contexto muda, a renda começa a ser aplicada no tecido do linho, apenas no centro e nas 

bordas, peças pequenas também começam a ser produzidas e comercializadas com mais 

frequência. Mas, nesse momento, as peças são grandes e as rendeiras as tecem apenas de renda, 

tempo de um trabalho ainda mais demorado, mais custoso até de ter as peças prontas.  

A feira da renascença em Poção foi outro importante nó de relações e práticas com a 

renda na região. Melo (1971) registrou que a primeira feira livre de Poção se realizou ainda em 

10 de fevereiro de 1872, demonstrando um longo curso de tradição e práticas de organização 

de uma feira na cidade. Ainda de acordo com o autor, em 1970, período em que escreve, a feira 

seria grande para o tamanho da cidade e atrairia outras pessoas da região, principalmente das 

cidades vizinhas da paraíba.  

 Se a tradição da realização da feira livre, de frutas e legumes, em Poção, é antiga, não 

se sabe com certeza quando teria sido estabelecida a feira da renascença. Algumas rendeiras e 

comerciantes mais velhas relatam que começaram a sua vida com a renascença antes da 

existência da feira, mas não precisam exatamente quando ou como ela teria começado, apenas 

que teria sido uma experiência posterior à cooperativa. Apenas dona Josefa (68 anos, entrevista, 

04/11/2020), utilizando o acontecimento do seu casamento como referência, indica que a feira 

teria começado entre os meados e o fim da década de 1970: 

 

(Pesquisador: Demorou a começar ter feira?) 
 
Muito tempo, acho que já foi depois que eu casei, eu casei em 1975, mais ou 
menos foi de lá pra cá, pra cá, pra cá, muito. 
 
(Pesquisador: E a feira funcionava bem?) 
 
Era! Era muita gente, menino, dia de sábado ali, aquela praça ficava cheia de 
gente, porque vinha esse pessoal de Jataúba [...] tinha muita gente que vinha, 
comprava muito e todo sábado que a gente ia tinha gente de fora aqui. 

  

 Dona Josefa já demarca as primeiras linhas do funcionamento da feira da renascença em 

Poção; ela atraía toda uma vida com a renascença da região. Todo um fluxo de pessoas e práticas 

com a renda se realizava ali e partir dali, com muita gente vindo de fora, de modo crônico, aos 

sábados, que era o dia em que era realizada a feira. Todo sábado as rendeiras iam à feira e todo 

sábado tinha gente de fora. Também dona Letícia (72 anos, entrevista, 18/03/2020) expande 

esse traçado ao falar de sua experiência com a feira: 
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A feira de renascença aqui de Poção era de admirar. Ali do patamar da igreja 
até chegar no meio da praça só era gente com renascença, e comprador de toda 
qualidade. E essa feira começava seis horas da manhã, às vezes, de tarde eu 
tava aqui, vendia. Era muito dinheiro com renascença e todo mundo... olhe, 
tinha mulher que chegava com um saco de renascença dessa altura pra vender, 
vendia na feira, vendia nas casas, e assim era um comércio muito bom. 
 

 A feira da renascença era realizada na praça central, em frente à Igreja Católica, local 

exclusivo, já que a feira de frutas e legumes e de outras mercadorias ocupava outras ruas da 

cidade. A praça central onde ocorria a feira foi reconstruída, perdendo os aspectos do espaço 

onde ela era realizada, como o coreto no centro da praça que já não existe. Começando logo 

cedo na madrugada, a feira podia se estender até a tarde, uma grande quantidade pessoas 

vendendo a renda e “comprador de toda qualidade”.  

 A feira também efetuava o “deslocamento” do território local, fazendo com que as 

pessoas que viviam da renda na zona rural, nos diversos sítios, se deslocassem e se 

encontrassem no espaço da praça feito e refeito em feira da renda. Esse deslocamento se 

realizava como se podia, frequentemente de pé ou de carro de boi na madrugada, pois a feira 

começava cedo, pelas estradas de terra. Essas foram as condições de dona Ana (46 anos, 

entrevista, 09/03/2020), que cresceu indo da zona rural para a feira de renascença com sua mãe: 

 

Na feira, naquela época o pessoal não tinha nem carro pra vir, porque na época 
né, quer dizer eu não sou tão velha assim ne (risos) mas mesmo assin era, 
porque na época vinha de carro de boi pra na volta levar a feira, entendesse?! 
E a gente vinha de madrugada a pé pra vender a renda que é pra feira. Era 
sofrido. 
 
(Pesquisador: mas dava pra tirar uma rendinha?) 
 
Dava, dava 

 

Se o se deslocar era sofrido, o vender a renda na feira da renascença era o meio de fazer 

a feira de mantimentos. Isso era possível também por causa de outros deslocamentos no 

território, os de compradores que efetivavam esse comércio local. Essa também foi a vivência 

de Dona Judite (Entrevista, 29/10/2019, 70 anos), que começou a viver da renda antes da 

existência da feira, mas que passou a participar dela assim que ela foi posta em funcionamento:  

 
A feira... Na feira era bom também, porque vinha comprador de fora e a gente 
levava pra feira e na feira vendia. 
 
(Pesquisador: Então a senhora fazia a renda pra senhora, sem ser encomenda).  
 
Sem ser encomenda, levava pra feira e vendia. [...] Fazia... vamos supor, 
assim, se eu levasse uma passadeira, um camim de mesa... pra feira, aí eu 
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vendia, aí ela dizia "quer fazer outra dessa? Pode fazer", eu fazia, quando era 
com 15 dias eu levava e já recebia o meu dinheiro e já me mantinha.  

 

 A feira da renascença inaugurou um outro conjunto de relações com a renda, um outro 

modo de organizar a vida, a produção e o seu comércio. A feira permitia o encontro de rendeiras, 

pequenas comerciantes locais, comerciantes viajantes, compradores de fora, todo um encontro 

de forças e abertura de possibilidades para praticar o viver da renda. Na feira se vendia e se 

encontrava com outras pessoas que viviam a prática da renda, se firmavam acordos, se faziam 

encomendas, se via a renda de outras pessoas. A feira foi constituída e constituiu esse momento 

de potencialidade das práticas com a renda, um período de sacos cheios da renda, de 

compradores de todo tipo, de um comércio muito bom.  

 A feira constituía uma possibilidade para que rendeiras comercializassem o seu trabalho, 

ao invés de trabalhar apenas por encomenda, desmanchando novelos de linha para 

comerciantes. A experiência de vida com a renda de dona Ana (46 anos, entrevista, 09/03/2020) 

foi marcada por essa prática e abertura, já que sua mãe realizava uma produção que apenas 

vendia na feira:  

(Pesquisador: Aí pra vender naquela época?) 
 
A gente... minha mãe montava a peça, engomava no ferro de brasa… e no 
sábado de 4 horas (da manhã) a gente saia pra vender na feira. 
 
(Pesquisador: Ah vocês vendiam na feira? 
 
Era 
 
(Pesquisador: então a renascença a senhora fazia só para vender, não 
trabalhava para os outros não? 
 
Só pra vender 
 
Pesquisador: sempre na feira? 
 
sempre na feira 
 

O sempre vender na feira também possibilitava às rendeiras o controle de todo o 

processo de sua produção, o trabalho com peças já prontas para o comércio, se fosse sua escolha. 

Encontrar possibilidades de comércio possibilitava que além de rendar, elas pudessem bordar, 

cortar a peça, fazer o acabamento, lavar e engomar, enfim, oferecer uma peça pronta da renda 

e não apenas sua habilidade de rendar. Dona Ana (46 anos, entrevista, 09/03/2020) atualmente 

trabalha tecendo ou bordando para outros, mas ela relembra como sua mãe assumia todo esse 

trabalho: 
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Na época que a minha mãe fazia lá no sítio eu não ajudava porque eu era muito 
pequena né, e como tinha que mexer com ferro de brasa ela tinha medo de 
acontecer algum acidente, mas eu assisti muito ela, passava a noite em claro 
com aquele ferro passando as peças para vir vender de madrugada. Ela fazia 
tudo, fazia o bordado, cortava a peça, fazia o meio ponto, que eles chamam de 
acabamento, fazia o chuleado que é a parte de trás e depois lavava e engomava 
pra ir pra feira, saia com a peça pronta. 

 

 Apesar da possiblidade de trabalhar com um comércio da peça pronta de renda, na feira 

se trabalhava mais comumente com a tecitura pura da renda, o que é chamado de cangaço, a 

renda não aplicada ao tecido. Espaço de encontro e manipulação ainda da renda, a feira entrava 

no jogo de sua produção, era o cangaço que aí circulava, era a renda que ainda podia ser 

trabalhada no tecido, e essas circulação facilitava a continuidade do processo ou dos 

movimentos da renda. Um cangaço trazido e vendido na feira podia se tornar a encomenda e a 

produção de mais duas peças do mesmo cangaço: 

 
(Pesquisador: Era a renascença completa?)  
 
Era mais o cangaço. Mas o que era que elas dizia? Vinha uns senhor, vinha 
umas senhora. Elas dizia o quê? "Se der, você faça mais duas dessa, pra de 
hoje a um mês, eu venho pegar". Aí pronto, a gente trabalhava animada, né 
[...] ah, era muito bom. A gente não voltava com renda pra casa não. Quando 
tinha a feira era bom. Elas compravam... vamos supor, se eu levasse uma 
passadeira dessa, eu vendia (Dona Judite, 70 anos, entrevista, 29/10/2019). 

    

O trabalho e a circulação do cangaço da renda na feira favoreciam a continuidade e 

multiplicidade de relações além dela. Além das encomendas que se faziam ali, os comerciantes 

que compravam a renda ainda trabalhável entravam em novas relações com outras rendeiras e 

costureiras. Dona Josefa (68 anos, entrevista, 04/11/2020) descreve como seu trabalho era 

marcado pela relação com uma comerciante e a feira:  

 

Ela comprava a renascença na feira, que naquele tempo ela tinha uma 
freguesia imensa, aí ela comprava aquele monte de passadeira, aí a gente 
chamava cangaço, ela trazia pra eu montar, colocar o linho e mandar minhas 
bordadeiras bordar, aí eu já entregava tudo prontinho, já tudo engomado, tudo, 
tinha assim quando era na sexta-feira, minhas meninas já tavam grandinhas 
elas tinham que me ajudar a levar de tanta renascença que eu levava pra lá 
 
(Pesquisador: E a senhora fazia o meio-ponto na mão ou na máquina já?) 
 
Naquela época era muito na mão, depois começou as maquinas e aí facilitou 
ne 
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O cangaço de renda das rendeiras vendido na feira colocava em movimento, ainda, um 

conjunto de práticas de acabamento, na montagem, aplicação da renda ao linho, e em outros 

adereços, como a inclusão do bordado na peça. Como as primeiras comerciantes viajantes não 

tinham oficinas bem estabelecidas em casa, esse trabalho era feito por rendeiras e costureiras 

como dona Josefa, que fazia o delicado acabamento ainda à mão. Além de fazer o acabamento, 

ela tinha suas bordadeiras para quem repassava o serviço. Como ponto de passagem entre a 

feira e a peça pronta para o comércio, dona Josefa lidava com tanta renascença que precisava 

da ajuda de suas filhas para entregar as encomendas. Por toda parte que se olhe, a trama da vida 

com a renascença se torna mais densa e múltipla, envolve outros modos de tecitura, de comércio 

e de produção.  

Em sua multiplicidade, a feira funcionava como espaço de abertura de possiblidade de 

viver com a renda. Nesse espaço se garantia o ganho semanal, aos sábados, e mesmo o trabalho 

já certo, possiblidade de se trabalhar “já animada”. O vender tudo marca as memórias das 

rendeiras nessa experiência, em um funcionamento que extrapolava o próprio espaço físico da 

feira, chegando às esquinas e às entradas da cidade, onde compradores esperavam as rendeiras 

para ter acesso à renda antes da chegada à feira na praça central.  

 

Eu vendia também, todo sábado eu tinha renascença pra vender, conseguia 
vender tudo, não ficava nada (Dona Letícia, 72 anos, entrevista, 18/03/2020). 
 
ah, era muito bom. A gente não voltava com renda pra casa não. Quando tinha 
a feira era bom. Elas compravam... vamos supor, se eu levasse uma passadeira 
dessa, eu vendia (Dona Judite, 70 anos, entrevista, 29/10/2019). 
 
Conseguia, menino, teve um tempo que a renascença ficou de um jeito que o 
pessoal ficava nas esquinas, nas entradas da cidade pra pegar a renascença 
antes de chegar na praça (Josefa, 68 anos, entrevista, 04/11/2020). 

  

Essa possibilidade de viver da renda vendendo na feira permitia às rendeiras estabilidade 

e contar com aquele valor para realizar sua feira de alimentos, além de comprar materiais para 

tecer a renda da próxima semana. Rendar para vender na feira com frequência era uma prática 

de toda a família, que fazia serões, o trabalho até a madrugada da sexta para o sábado para 

terminar as rendas. Envolvidas nessa prática, as rendeiras geriam seus próprios materiais, 

separavam das suas vendas o valor necessário para tecer para a próxima feira, ou para a feira 

de duas semanas seguintes. Nessa prática um devir-rendeira e um devir-comerciante se 

misturavam e rendar era também vender a sua renda. Essa foi, por exemplo, a experiência de 

Cristina (73 anos, entrevista, 10/03/2020): 

 



117 
 

Era muito bom, tinha muito comprador de fora e comprava tudo caro a 
renascença da gente um preço bom, ótimo, nós já sabia, já sabia aquele tanto 
de serviço que dava para a gente fazer, que dava para fazer a feira.  A 
renascença que eu fazia na semana mais minhas meninas, já dava para nós 
fazer feira e comprar material para fazer outros. 

 

Mais do que movimento de comércio local, a feira funcionava como um dispositivo de 

vida com a renda para toda a região, incluindo cidades vizinhas de Pernambuco e Paraíba. Dona 

Lucia (64 anos, entrevista, 21/10/2020) começou a rendar em um sítio da cidade vizinha de São 

João do Tigre, Paraíba, e narra como desde o começo a prática da renda naquela região esteve 

atrelada à vinda para vender peças na feira de Poção:  

 

Ah era bom demais! Sempre de encomenda, o povo pagava por novelo de 
linha pra desmanchar pra eles e eles pagava a pessoa né, e a pessoa já tinha o 
controle deles, que eles pagava pra nós fazer pra eles e eles já vinha aqui pra 
Poção pra vender 
 

O início do trabalho com a renda de Dona Lucia foi desmanchando linha para outras 

pessoas da sua região que vinham vender em Poção. O início de uma organização de um espaço 

próprio da renda nos sítios das cidades vizinhas a Poção se atrelava à existência de um espaço 

aberto à venda da renda, um espaço que possibilitasse às rendeiras e pequenas comerciantes 

integrar uma rede, um dispositivo, um mecanismo de comércio e dispersão da renda. A 

efetividade desse mecanismo permitia mesmo esse controle, saber que irá receber, pois a 

pessoas irão vender em Poção. Essa possibilidade de vender a renda na região permitia, ou ao 

menos facilitava, o viver e praticar da renda. Tanto que, após aprender a prática da renda, dona 

Lucia (64 anos, entrevista, 21/10/2020) deixa de trabalhar desmanchando o novelo e começa a 

vender diretamente o seu trabalho:  

 

Aí no começo era muito ruim mas depois a gente fazia peça pra nós mesmas, 
pegava o desenho de uma toalha e fazia aquela toalha e quando terminava 
vinha aqui pra feira vender aos vendedores e era bom viu o preço, era bom. 
Comprava o material e os desenhos o povo faziam e nós pegava com os outros 
aí a gente quando fazia vinha pra feira aqui vender e o dinheiro que pegava 
dava pra fazer compra dava pra comprar material pra fazer outra toalha, 
comprar uma roupa, outra coisa qualquer e era uma bença viu? 

 
O jogo de relações que se faziam em torno e que perpassavam a feira da renda foi 

intenso. Rendeiras e pequenas comerciantes de outras regiões se movimentavam e colocavam 

o território em movimento em torno da feira. Elas produziam, faziam encomendas para outras 

rendeiras de sua região rendar, vinham vender a renda na feira de Poção, compravam material 

para rendar em Poção e compravam sua feira de outras coisas também na cidade. Uma 
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multiplicidade de traços possíveis em toda a região, deslocamentos, caminhadas, encontros. 

Entre pequenas comerciantes e rendeiras da região, se desenhava semanalmente uma complexa 

cartografia da vida local e da vida com a renascença.  

Dona Lucia (64 anos, entrevista, 21/10/2020) fornece alguns traços dessa extensa 

cartografia em sua vida:  

 

(Pesquisador: Tinha muita gente de lá que vinha pra cá?) 
 
Todo mundo do sítio de nós, o povo da vizinhança, dos conhecimentos, tudo, 
era tudo praqui, a renascença praqui e pra feira também, nós vinha de pé de lá 
praqui, é 3 horas de viagem de pé, não tinha transporte, não existia transporte 
de jeito nenhum, quem tinha um cavalo era um transporte e quem não tinha… 
e onde nós morava não tinha terreno pra criar cavalo pra todo mundo, criava 
um cavalo pra carregar a comida pro povo só, vinha fazer a compra de comida 
aqui. 
 
(Pesquisador: aí tinham que sair cedo porque a feira era cedo, né?) 
 
Era, nós saia de lá de madrugada, quando era 7 e pouco nós tava chegando 
aqui, aí fazia as obrigação e voltava pra trás no pé, mais 3 horas de viagem de 
volta 
  
(Pesquisador: levando a comida que vocês compravam aqui?) 
 
Pois é, tinha que levar a farinha, o açúcar, que arroz ninguém nem falava nesse 
tempo, era farinha, era o açúcar, né, e pronto. Lá na vila de Santa Maria era 
que tinha uma venda e aí eles vende essas coisa mais miúda assim, um sabão 
uma coisa, aí nós ia pra lá e comprava, pra não vir praqui que é muito longe, 
nós vinha mais aqui só quando era pra vender algum renascenço ou comprar 
alguma roupa ou calçado aí nós tinha que vir aqui,  

 
 Com a feira da renascença se colocava em funcionamento todo um caminhar na e pela 

região. Em muitos lugares, não havia transporte algum, apenas as estradas de terra e a 

disposição de atravessar o território. Rendeiras, como dona Lucia, andavam por horas, na 

madrugada, e se integravam ao funcionamento do comércio regional da renda na feira. Mas 

além de atrair rendeiras, elas efetivamente realizavam parte de suas vidas em Poção, nesta 

cidade compravam seus mantimentos, a farinha e o açúcar, roupas e calçados. O acontecimento 

da renda, o espalhar de sua prática, colocou, em determinado momento, toda a região em 

movimento. Se se caminham para vender a renda na feira, estando em Poção, elas se integram 

à vida local, fazem suas compras, participam, ao menos nesses momentos crônicos, da vida 

local.  
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Figura 19 – Mulher caminha em uma das estradas de terra entre Poção e Paraíba 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Também vinda de uma cidade da Paraíba, dona Jéssica (49 anos, entrevista, 27/11/2020) 

conta como o viver da renda de sua mãe no estado vizinho já estava atrelado a esse deslocar 

regional que se realizava na feira:  

 

(Pesquisador: Quando tu começou a trabalhar na renda, como é que era, vendia 
pra quem, você lembra?) 
 
Não, vinha pra`qui pra Poção, nós fazia lá e vendia aqui, mas pra quem... era 
na feira, vendia na feira. 
 
(Pesquisador: Você vinha pra feira ou era só tua mãe que vendia?) 
 
Ela que vendia na feira, nós fazia lá e ela vinha e vendia na feira, pegava o 
carro e vinha vender aqui na feira. 
 
(Pesquisador: Fazia só ou tinha mais gente?) 
 
Tinha as trabalhadeiras, não era só nós não, que não dava pra fazer não, era 
peça grande mesmo 
 
(Pesquisador: Já cortava o risco então pra distribuir o trabalho?) 
Já cortava o risco, linhavava e dava pras meninas 
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A vida de dona Jéssica, criada em meio à vida com a renda que sua mãe vivia, denota 

traços semelhantes desse movimento no território, na região em seu envolvimento com a feira 

de Poção. A renda era feira lá por elas, e trazida aqui para ser vendida. Não apenas era feita 

pela família, mas também colocava em movimento as trabalhadeiras da região, mulheres dos 

sítios na Paraíba que desmanchavam os novelos de linho, teciam uma renda que chegaria 

finalmente para ser vendida em Poção. Um jogo de relações é semelhante, uma rendeira-

pequeno comerciante que organiza uma pequena produção, entrega a peça alinhavada para 

apenas ser tecida, coordena e finaliza a produção. Modo de organizar que com suas 

multiplicidades se espalha por Pernambuco e pela Paraíba. 

A feira funcionava como circuito de comércio majoritariamente entre comerciantes, 

eram rendeiras e pequenos comerciantes que comercializavam, eram comerciantes maiores que 

compravam, um núcleo de relações de comércio para o comércio  

 

(Pesquisador: Os comprador eram de onde, a senhora sabe?)  
 
Os comprador era aqui de Poção mesmo e outros que vinham de fora, vinha 
comprador de Pesqueira, de Belo Jardim, vinha do Recife, muita gente do 
Recife já tinha freguesia, vinha gente de São Paulo, de Fortaleza, de todo canto 
tinha gente pra comprar renascença (Dona Letícia, 72 anos, entrevista, 
18/03/2020). 
 
(Pesquisador: Esse povo era de fora, que comprava?)  
 
Era de fora, vinha de gente de fora... tinha daqui também, tinha daqui também, 
que comprova, seu Zé dentista, Rafael, Zus, tinha comprador daqui também.  
 
(Pesquisador: Comprava pra eles mesmo, ou comprava pra revender?) 
 
Comprava pra revender. Aí tinha dona Emília, tinha Alice, mas aí ela só 
trabalhava com peça grande, com toalha, toalha redonda, toalha de três metros, 
toalha de dois e meio, e as minhas coisinhas era tudo pequena, não tinha 
condições de trabalhar... só fazia pequeninha (DONA JUDITE, 
ENTREVISTA, 29/10/2019, 70 ANOS). 
.  

 Compradores da cidade, da região e mesmo de lugares distantes possibilitavam (ou 

provinham de) um conjunto de condições para uma abertura do viver da renda que se desenhava 

para as rendeiras e comerciantes locais. A feira funcionou como mecanismo de atração de 

pessoas de fora do território que viviam da renda para Poção, sejam rendeiras ou comerciantes, 

e como mecanismo de maximização da vida local com a renascença.  Como Foucault (2013a) 

já nos lembrava, o espaço nunca é neutro, como se a vida se efetuasse numa folha em branco. 

Os espaços em que vivemos marcam o seu próprio jogo de forças, espaço quadriculado, 
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recordado, matizado, com zonas obscuras e claras, duras e fluidas etc. Com um modo próprio 

de fazer o território deslizar, de pôr os corpos em contato e movimento, de atrair e de distribuir 

um conjunto de relações e práticas, a feira de renascença foi um espaço peculiar onde viver. 

Se os espaços podem ser de passagem, de parada transitória, ou de permanência fixa, 

existem espaços que são organizados e experimentados de modo distinto dos demais, destinados 

a apagá-los, neutralizá-los, purificá-los, como contraespaços. Estes lugares têm um modo de 

funcionamento próprio que desloca, em certo sentido, a vida do seu cotidiano, e a introduz em 

um jogo diferente, um lugar absolutamente outro. Se as utopias, enquanto criação puramente 

imagética, não têm lugar nenhum, Foucault (2013) chama atenção ao fato de que esses lugares, 

ainda que absolutamente outros, podem ser localizados no mapa e fixados no calendário de 

heterotopias. 

Acredito que a feira funcionava como um dos espaços heterotópicos do campo de 

existência que se desenvolveu a partir do acontecimento da renda renascença. É de se esperar 

que esse campo peculiar e local da existência também trace suas heterotopias próprias, pois por 

mais variados e inconstantes que estes espaços sejam, é uma constante dos agrupamentos 

humanos criarem para si lugares heterotópicos (FOUCAULT, 2013). Como heterotopia, a feira 

possibilitava um jogo de forças que estava ausente no dia a dia, mas não apenas isso, ela operava 

justapondo outros territórios locais, e deslocando o território local para fora, já que rendeiras e 

comerciantes do território local e dos outros territórios se encontravam e desmanchavam toda 

essa existência territorial no mesmo lugar. Foucault (2013, p. 24) já notava que, “[e]m geral, a 

heterotopia tem como regra justapor em um lugar real vários espaços que, normalmente, seriam 

ou deveriam ser incompatíveis”. Assim, também, era o funcionamento da feira da renascença, 

como um jardim, onde a vegetação das regiões distintas se encontra reunida, justaposta.  

Foucault (2013) cita como um dos exemplos mais antigos de heterotopia justamente o 

jardim no oriente, onde toda a vegetação exemplar do mundo deveria estar reunida. 

Justaposição dos espaços, os jardins teriam inspirados os tapetes orientais, jardim como lugar 

para onde o mundo inteiro converge e o tapete como um jardim móvel no espaço. Imaginamos 

que os temas da tecitura orientais foram influentes nos primeiros pontos de renda ainda na 

Europa, com essa justaposição estética do espaço vazio de trama de tecido a ser preenchida. 

Será que podemos também pensar na própria renda como uma heterotopia móvel no espaço? 

Seja como for, temos a feira da renascença como lugar heterotópico em que se passava 

não apenas um corte no espaço, mas também no tempo, como um trabalho crônico sobre o 

espaço, periódico, uma vez na semana, aos sábados. Este espaço que no cotidiano estava 

integrado ao jogo habitual de forças era transfigurado, recortado, posto em outro regime de 
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funcionamento nesses momentos crônicos. Um sistema de abertura e fechamento de uma 

heterotopia no espaço, já que é naquele lugar próprio que esse jogo se realiza, e no tempo, 

apenas num determinado momento, do começo da manhã até algumas horas da tarde.  

O que marca estes primeiros desdobramentos do acontecimento da renda renascença em 

Poção e na região foram experimentações, aberturas, uma multiplicidade de meios de viver da 

mercadoria. Nesse momento, para além da feira, a própria cidade se converteu, ou se pôs em 

funcionamento, como um dispositivo de vida com a renda, com a navegação em suas ruas e 

casas sendo um meio de pôr em contato rendeiras e compradores e gerar um meio de vida, 

comércio e fonte de renda local constantes. Dona Josefa (68 anos, entrevista, 04/11/2020) já 

havia relatado como a feira era transbordada para as ruas e entradas da cidade:  

 

Conseguia, menino, teve um tempo que a renascença ficou de um jeito que o 
pessoal ficava nas esquinas, nas entradas da cidade pra pegar a renascença 
antes de chegar na praça 

 

Se as ruas e as entradas da cidade se convertiam em espaço de prática da vida com a 

renda nestes momentos, era porque a própria cidade já funcionava com um dispositivo de vida 

e comércio da renascença. Dona Judite (Entrevista, 70 anos, 29/10/2019), pequena comerciante 

local, relata sua experiência:  

 

É... Olhe, quando renascença tava bom, a gente tava trabalhando assim, 
fazendo emenda, com aquela renda solta, assim, já passava gente e dizia 
assim: "essa toalha já é de encomenda?", aí a gente dizia, "não", "apois deixe 
pra mim, vai terminar quando?", aí a gente dizia "de hoje a oito, ou de hoje e 
a quinze", "apois, deixe pra mim, que eu quero". Olha a chance que nós tinha, 
hoje nós passa quinze dias, três semanas, um mês, dois meses com uma toalha 
porque não tem quem compre. 

  

 O trabalhar em frente à sua casa, à vista da rua, possibilitava esse encontro com 

compradores, a própria espacialidade da cidade propiciava aberturas para se viver da renda, as 

“chances” para as rendeiras e pequenas comerciantes que dependiam do funcionamento de um 

modo de comercializar local. As compras e encomendas poderiam acontecer a partir da visão 

das rendas soltas sendo trabalhadas nas ruas. A cidade funcionava como um mecanismo de 

atração de compradores, tanto locais como externos, que colocavam em movimento esse meio 

de viver da renda: 

 
O pessoal que comprava renascença antigo, vendia muito lá pra fora e vinha 
muita gente lá de fora comprar aqui nas casas, nas casas. E os comprador que 
vinham e... Pesqueira, vinha muito comprador de Pesqueira, de todo canto 
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vinha comprar aqui, de Recife. Aí quando chegava aqui, passada da cidade, 
vinha esperar as mulher rendeira lá naquelas estradas que vinham (pra cidade). 
Quando ia passando: “vai levando renascença?”, “levo”, “então quero ver”. Já 
comprava.  

 
(Pesquisador: Nas estradas mesmo? Do sítio pra cá?)  
 
Do sítio pra cá. Então o renascenço valia a pena fazer, e quem negociava com 
renascenço, todos era bem de vida, todos eles. Tinha vida boa, muito dinheiro, 
tinha dinheiro pra negociar, dinheiro pra gastar, dinheiro pra comprar fazenda 
e tudo. (Dona Letícia, 72 anos, entrevista, 18/03/2020). 

 

 Momento de potencialidades, os comerciantes daqui vendiam muito lá fora, e 

comerciantes de fora comprovam muito aqui. Neste contexto, continuamente as entradas das 

estradas de terra de acesso à cidade, caminho das rendeiras do sítio, eram procuradas como 

local de encontro da renda antes que ela fosse vendida na cidade. De um modo ou de outro, 

existiam possibilidades de viver da renda, ou mesmo de se ter uma vida boa, como enfatiza 

dona Letícia. Compradores e rendeiras teciam um conhecimento sobre a cidade, sobre quais os 

pontos onde as rendeiras passavam, quais horários, quais ruas, quais casas, etc.  

 Essa cartografia da renda na cidade tinha o seu valor próprio, já que muitos compradores 

vinham de fora sem saber como se mover na cidade, como encontrar o comércio que funcionava 

em grande parte nas próprias casas das rendeiras e comerciantes. A prática de guiar os 

compradores na cidade parece ser bem antiga, como demonstra dona Joana (entrevista, 61 anos, 

04/03/2020) narrando seu encontro com os compradores desde a época em que sua Tia Lala era 

viva: 

 

Quando chegava os compradores de Renascença eu dizia, “tia Lala, olha, um 
comprador de renascença... Hoje quando eu terminar de comprar renascença 
com aquele povo, eu vou ganhar um dinheirinho, aí eu compro lacê, pra mim 
e pra senhora, se a senhora quiser fazer”. Que ela gostava de fazer com crochê. 
Aí ela: “não compre o seu lacê, e faça pra você mesma”. Eu chagava, “Licinha 
(Comerciante), tu tem toalha, de 4 metros, de 5 metros...?” E aí Alice, “tenho, 
beje, branca, tenho... e birô”, birô que é lençou de bira com as duas fronhas, 
de casal... aí resultado, foi o que aconteceu, as compradeiras tudinho 
compraram as renascença que ela tinha. Aí fomos procurar mais outra, viemos 
pra casa de dona Mira, dona Mira de Bernado, que tinha renda... 
 
Pesquisador: Vocês levavam as compradeiras?  
 
Eu, eu levava. Pra casa desse pessoal. 

 

 Dona Letícia, rendeira, não tinha a renda para vender aos compradores, mas tinha um 

saber cartográfico do comércio da renda na cidade, sabia onde as comerciantes moravam, com 
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que tipo de peça trabalhavam, e conduzia os compradores nesse movimento. Esse saber era 

valorado por si só, e rendia algum dinheiro, seja pelo pagamento por parte dos compradores, 

pela atividade de os guiar, seja por parte das comerciantes, por trazer compradores, ou, 

possivelmente, por parte dos dois. E o dinheiro conseguido nessa atuação já indicava 

possibilidades de compra de material para render sua própria tecitura.  

 De acordo com suas multiplicidades, os espaços da cidade, suas entradas, ruas e casas 

se transmutavam em espaço de relações com a renda, tomavam as forças cotidianas de assalto 

e proviam uma relação de rendeiras com compradores, uma relação de rendeiras com pessoas 

de fora que não sabiam se mover na cidade, oportunidades de encomendas, de outros trabalhos, 

de ganhar um dinheiro para comprar materiais, nem que fosse apenas sendo “guia” para os que 

vêm de fora. Pergunto-me se a própria cidade, mais do que um dispositivo de comércio e de 

relações com a renda, estava sempre em iminência de ser tornar uma heterotopia, do tipo 

cronológica, como um corte no tempo, mas sem nenhuma periodicidade, ocorrendo, antes, por 

encontros. Encontros que transmutavam parte da cidade, seja uma entrada, sejam as ruas e os 

carros dos compradores de fora, sejam as frentes da casa das rendeiras.  

 As ruas da cidade ou a feira da renascença se transformavam em heterotopias, formavam 

heterotopias aparentemente abertas a todos, no entanto, apesar de bastante gente se colocar 

nesses espaços, temos que delas só participam verdadeiramente os iniciados. Nas ruas, só se 

tinha acesso a esses espaços da vida se se tivesse um saber da renda, uma cartografia da cidade, 

de modo que era necessário um apelo aos que tomavam parte da vida dentro desses espaços, 

um “guia” era necessário para participar efetivamente. Do mesmo modo, a feira da renascença, 

enquanto espaço, era aberta a todos, mas para tomar parte efetivamente dela era necessário certa 

iniciação, tinha que se conhecer a renda, saber produzi-la, o ao menos saber compra-la. Esses 

espaços heterotópicos eram verdadeiramente penetrados, ou habitados, por aqueles que da 

renda viviam. Esse caráter misterioso das heterotopias abertas, cuja participação exige certa 

iniciação, já era observado por Foucault (2013a, p. 27), que observou que ao entrar num espaço 

de heterotopia pode-se acreditar “que se teve acesso ao que há de mais simples, de mais exposto, 

quando de fato, se está no coração do mistério”. 

 Esse momento de experimentações e meio de viver da renda locais, como a cooperativa, 

a feira da renascença e o funcionamento de um comércio na própria cidade se extinguiram ou 

perderam impulso nas últimas décadas. Marcam ainda as lembranças e as esperanças de 

rendeiras e comerciantes locais, mas perderam forças frente aos novos desdobramentos desse 

campo. Dona Maria (72 anos, entrevista, 14/10/2019) reflete sobre esse momento com a feira: 
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Aí a gente começou a mandar fazer... no sítio, aqui na rua mesmo e ia pra feira 
comprar, que a gente tinha uma feira muito boa de renascença, muito boa, 
muita gente vendendo renda na feira. Uma feira boa, boa mesmo. Essa feira 
foi... à medida que a gente foi saindo pra vender lá fora a feira foi se acabando, 
se acabando.  Porque as pessoas já tinham a quem entregar renascença, faziam 
em casa e já tinham a quem vender, aí vinham aqui, vinham na casa de Zé 
dentista, iam na casa de Sebastião Severino, aí na casa de Rafael.  

 

 Essas aberturas do comércio local perdem força justamente com o desenvolvimento de 

um devir-oficina e de um devir-fabril na cidade. Alguns dos comerciantes viajantes se 

estabeleceram de modo mais sólido, iniciaram oficinas e pequenas fábricas. No meio desses 

deslocamentos, as linhas de atuação e as forças que possibilitam viver do e no campo da renda 

se modificaram.  Constituições subjetivas e modos de viver e organizar a vida com a renda 

entram em crise enquanto outros se estabelecem. Esses espaços já não constituem as mesmas 

heterotopias, pois na história sempre se “pode diluir e fazer desaparecer uma heterotopia que 

constituíra outrora, ou então, organizar uma que não existe ainda” (FOUCAULT, 2013a, p. 22). 

Como recortes, enquadramentos, matrizes de um espaço, as heterotopias podem ser desfeitas, 

podem cessar essas outras organizações do espaço e se encerrar o seu jogo peculiar na vida das 

pessoas. Mas outras heterotopias nascentes sempre podem ser organizadas, constituídas, 

encarnadas dos modos mais diversos e instáveis. 

Das experimentações, existem ainda alguns traços, como afirma dona Judite (70 anos, 

entrevista, 29/10/2019): 

 

Mas com esses anos todinho que a feira acabou, ainda tem uns dois homens 
de Pesqueira que todo sábado tá lá, encomendando a renascença que eles 
querem e as mulheres ainda fazem e todo sábado entrega a eles. Gente que, 
como é que diz, tá com os... ele deve ter uns trinta, quarenta anos de 
renascenço, no comércio. Já tão velho já, começaram novos e tão velhos, e 
ainda lutando, e por aí, muita gente que era aqui de Poção que comprava 
renascenço, hoje em dia vende pra fora, né, passa um mês aqui ajutando e 
tome, desaparece, ninguém sabe pra onde vai. Tudo quanto leva não traz de 
volta. 
 

Ainda que a feira da renascença, como era, não exista mais, ainda existem compradores 

que vêm à cidade fazer e pegar encomendas no sábado. Traços de um modo de viver da renda 

que persistem, ainda que de maneira diferente. Muitos comerciantes de Poção ainda desbravam 

outros territórios comercializando a renda. Com estes movimentos, dona Judite (70 anos, 

entrevista, 29/10/2019) expressa uma esperança. 

 

Eu tenho fé em Deus, se essa feira voltar, melhora um bocado de coisa.  
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3.4 A questão do poder: o plano de forças e as matrizes de sua leitura 

 

 

Anteriormente delineei os traços de uma metodologia dos estudos das forças que 

concretamente constrói o real por meio de uma multiplicidade de práticas. Para tanto, recorri 

ao pensamento genealógico de Foucault (2008; 2010; 2017a), um traçado do embate de forças 

que se deu na história e possibilitou a emergência do determinado campo existência, e à 

abordagem cartográfica de Deleuze e Guattari (2011; 2012a; 2012b), numa reflexão acerca de 

como esses embates de força possibilitam a existência de uma terra habitável, como efetuam 

povoamentos da terra, com seus movimentos perpétuos de territorialização e 

desterritorialização.  

Nessa escolha metodológica e prática, assumo que a nossa existência é investida por 

relações de forças, embates de força, de modo que nossas práticas concretas e modos de vida 

estão imersos em jogos de poder (FOUCAULT, 2013). Nesse deslocamento, as práticas e 

modos de vida se constituem a partir e por meio dessas relações de poder que dão forma, sentido 

e intensidade às suas existências. Aproximar-se dos sistemas concretos de organização da vida 

converte muito mais em esboçar diagramas de forças do que em teorizar modelos abstratos. É 

com este deslocamento que a história e o mapeamento de um campo da existência tornam-se 

um traçado-diagrama de relações de força, dos seus movimentos, inversões, rupturas e 

continuidades. Traçar esse diagrama requer uma maior reflexão sobre o modo de 

funcionamento dos mecanismos do poder, com seus aspectos de governo das condutas e de 

embates permanentes de forças.  

 

 

3.4.1 Relações de poder e o governo das condutas  

 

 

A analítica das forças, parte do projeto genealógico e cartográfico, muda a natureza do 

olhar de pesquisa, não mais voltado para os grandes processos e centros gerais e unificadores, 

mas para os locais, as margens, os micro procedimentos e práticas que dão efetividade e 

concretude às práticas do experienciar da vida, mas que com frequência são ignorados. Interessa 

apreender “[...] o poder em suas extremidades, em seus últimos lineamentos, onde ele se torna 
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capilar; ou seja: tomar o poder em suas formas e em suas instituições mais regionais, mais locais 

[...]” (FOUCAULT, 2010, p. 24-25). 

 Esse modo de pensar as relações de poder me parece ser espacialmente enriquecedor, 

quando se debruça em campo de existência que se dá pelas margens, que é pouco considerado 

pelos grandes empreendimentos e processos organizadores da vida. Se, qualquer que seja o 

objeto de estudo, há um benefício em considerar uma microfísica do poder, isto se torna ainda 

mais relevante quando a pesquisa se volta para esses espaços da existência que são posicionados 

nas margens, tido como de pouco interesse aos procedimentos centralizadores hegemônicos. 

Tenho que o campo de existência da renda renascença é transpassado e constituído em meio a 

investimentos locais; certamente há relação com processos e investimentos externos, mas ele 

se efetua nessa multiplicidade de linhas capilares que organizam e dão forma à vida local a 

partir de suas próprias construções e referências.  

Refletir uma análise do poder não mais a partir dos centros e das hegemonias, mas a 

partir de suas efetuações locais, ramificadas e mesmo corporais requer um refinamento na 

consideração dessa noção, que de um fenômeno repressivo e monótono se converte em 

multiplicidades de relações dispersas no campo social. Em um primeiro deslocamento, o olhar 

para as relações de força localizadas implica considerar uma complexidade de poder, que 

funciona não apenas na repressão e no constrangimento, mas que, para além disso, “permeia, 

produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma 

rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância negativa que 

tem por função reprimir” (FOUCAULT, 2017b, p. 45).  

Interessa estudar o poder por meio das práticas reais e efetivas, no seu campo de 

aplicação, na sua relação com os alvos do seu exercício.  A questão que embasa essa 

consideração é a do “como” do poder, é a interrogação sobre o seu funcionamento, o que 

acontece quando indivíduos exercem poder uns sobre os outros e por quais meios ele é exercido. 

Trata-se de uma analítica dos afetos do poder, de suas afetações, um retraçar de suas aplicações 

e dos seus efeitos para constituição do presente. O alvo não está em determinar uma metafísica 

ou uma ontologia do poder, mas em traçar uma grade de leitura para apreender, de algum modo, 

a extrema complexidade das configurações dessas relações na concretude do real 

(FOUCAULT, 1983; 2017c).  

O que caracteriza o poder, nesta concepção, é que ele se constitui nas relações entre 

indivíduos ou grupos. As estruturas e mecanismos de poder existem apenas como manifestação 

do seu exercício sobre outros, é sempre de uma relação que se trata. Mas nem toda relação será 

uma relação de poder, é necessário que esta ação modifique outro, que este outro seja afetado 
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em suas condutas e comportamentos, que seja perpassado por um exercício de poder. Isto 

implica que não existe um poder com P maiúsculo, fundamental, essencial e universal, mas que, 

ao invés disto, ele existe apenas quando posto em ação, um poder de afetar e de ser afetado 

(FOUCAULT, 1983; 2014a; 2017b; DELEUZE, 2014).   

Este poder, que é uma ação, não age diretamente e imediatamente sobre os outros, mas 

sobre suas ações, seja sobre ações existentes seja sobre ações futuras. Caracterizar as relações 

de poder como uma ação sobre a ação as distingue da violência, que é a aplicação de uma força 

sobre um corpo, forçando-o e dobrando-o, de modo que esgota todas as possibilidades. O único 

polo oposto da violência é a passividade, já que qualquer resistência sempre a diminuirá. Ao 

contrário deste exercício fechado que é a violência, uma relação de poder só ocorre 

propriamente em face de duas condições: o outro da relação, sobre quem o poder é exercido, é 

sempre tomado como alguém que age; nesta relação é aberto todo um campo de respostas, 

reações, invenções e possiblidades (FOUCAULT, 1983; DELEUZE, 2014).   

O poder enquanto ação também não se identifica com o consenso, isto é, a renúncia de 

liberdade de uns em prol de um interesse maior. Apesar disso, uma relação de poder pode surgir 

de um consenso anteriormente estabelecido, do mesmo modo que, ainda que a violência não se 

confunda com o poder, ela não está excluída da constituição de suas relações. O exercício do 

poder toma a violência ou o consenso, frequentemente aos dois, como instrumentos ou resultado 

de sua ação, mas eles não constituem seus princípios básicos ou sua natureza. Ainda que o 

exercício do poder produza violência ou consenso, o que o caracteriza é que ele se constitui 

enquanto ação sobre as ações possíveis, incitando-as, seduzindo-as, tornando-as mais fáceis ou 

mais difíceis (FOUCAULT, 1983; DELEUZE, 2014).   

O poder trata, nestes termos, da conduta, uma forma de conduzir os outros por meio de 

variados instrumentos de coerção e um modo de se comportar dentro de um campo delimitado 

de possiblidades. O exercício do poder é uma forma de direcionar as possíveis condutas de 

acordo com um resultado esperado. Nestes termos, o que está em questão não é a violência ou 

o consenso, mas o governo, uma estruturação do campo de possiblidades das ações, onde uma 

multiplicidade de comportamentos e respostas podem ser tomadas. A liberdade constitui uma 

precondição para o exercício do poder, já que sem a primeira o último seria apenas um 

determinismo físico. Nestes termos, ao invés de exclusão mútua, poder e liberdade participam 

de um complexo jogo de embates (FOUCAULT, 1983).  

Nestes embates, o outro lado do poder é a insubmissão da liberdade; em outras palavras, 

a resistência. Ao poder de afetar corresponde o poder de resistir, de modo que pontos de 

resistência não são externos ao poder, eles são, ao invés disto, o seu complemento. As relações 
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de poder “[...] não podem existir se não em função de uma multiplicidade de pontos de 

resistência que representam nas relações de poder, o papel de adversário, e alvo, de apoio, de 

saliência que permite a apreensão” (FOUCAULT, 2017c, p. 104). As resistências fazem parte 

do campo estratégico do poder, são o outro termo da relação, estão em todos os lugares de sua 

rede e nas mais variadas formas.  

A cada momento uma relação de poder, esse governo das condutas, pode se tornar uma 

confrontação, do mesmo modo que as confrontações podem dar lugar e instituir mecanismos 

de poder. Deste modo, é possível tomar as formas de resistência ao exercício de um poder como 

ponto inicial da análise dessas relações concretas. Estas lutas podem trazer à tona as relações, 

localizar posições, indicar estratégias, mostrar os seus meios e pontos de aplicação, em suma, 

analisar as disputas e antagonismos estratégicos é um modo de tornar visíveis todo um campo 

das relações de poder (FOUCAULT, 1983). 

Conceber o poder como um exercício em campo estratégico de lutas o distingue de 

modo significativo das posições que compreendem o poder como uma repressão ou lei, isto é, 

da hipótese repressiva-jurídica (FOUCAULT, 2010; 2017b; 2017c). Esta última tradição 

teórica traz consigo os seguintes postulados: o poder é sempre concebido na esfera negativa, 

suas ações são sempre de exclusão, negação, interdição; este poder negativo também estabelece 

um regime binário na forma de uma lei de proibição, ele faz regras de interdição, distingue 

apenas o proibido e o permitido; e, por fim, este poder se constitui em uma unidade de 

dispositivo, ele é homogêneo em seus mecanismos, age de maneira uniforme e maciça, 

percorrendo todo o corpo social, do Estado à família (FOUCAULT, 2017c).  

A mecânica do poder que se desenrola a partir da hipótese jurídico-repressiva é bastante 

limitada, pois pode apenas dizer o não, é pobre de recursos e monótona em suas táticas. Esse 

poder negativo não tem inventividade, nada produz, ele apenas interdita, proíbe e leva a não 

fazer, de modo que toda sua potência é a negatividade. O que experenciamos em nossa realidade 

social vai muito além disto, os mecanismos de poder são múltiplos e numerosos, sempre 

inventivos para se aplicar de modo sutil e delicado. Porém, ainda mais do que isso, o poder é 

produtivo, ele não apenas se impõe, mas se torna necessário por seus efeitos positivos na 

produção de discursos, saberes, prazeres, desejos etc. (FOUCAULT, 2010, 2017b).  

Considerando estes aspectos, a leitura do poder passa pela consideração de toda uma 

tecnologia complexa, traçando suas técnicas, estratégias e mecanismos. A partir de todas estas 

considerações, o poder é apreendido como: 
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[...] a multiplicidade de correlações de forças imanentes ao domínio onde se 
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e 
afrontamentos incessantes, as transforma, reforça, inverte [...] o poder não é 
uma instituição nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns 
sejam dotados: é o nome dado a uma situação estratégica complexa numa 
sociedade determinada. FOUCAULT (2017c, p. 100-101).  

 

 A consideração dos processos da constituição de um campo de existência em relação ao 

acontecimento da renda renascença demonstra afinidade com estes deslocamentos da noção do 

poder. Como vimos ao longo deste capítulo, retraçar essa constituição não implica o encontro 

com processos massivos de repressão e constrangimento, mas com uma multiplicidade de 

correlações imanentes desse domínio particular da existência. Sua forma e organização se deu 

em meio a um conjunto de relações entre práticas de rendar e modo de vida local, entre rendeiras 

comerciantes e as formas de comércio local, entre comerciantes e os modos de comercializar a 

renda fora em outros territórios.  

 Retraçamos a constituição dessas relações, a maneira como elas se dispersaram nesse 

campo com movimentos de ações sobre ações, ações de ensinar a renda, ações de coordenar 

uma produção local e centralizada, ações que colocaram em movimento todo este campo de 

existência a partir de modos variados do comércio. Na base dessa multiplicidade de relações de 

força encontramos não uma ação de repressão, mas um modo peculiar de governo, de condução 

das condutas, que, me parece, é debitária das proveniências práticas e pedagógicas dos modos 

de organizar esse domínio. 

 Demarcamos como o primeiro núcleo produtivo da renda se organizou como escola, 

onde uma rendeira-mestra coordenava a produção do trabalho e do material. Um modo de 

governo começa a ser traçado por meio de coordenação e entrega do material para o trabalho. 

Quando estas práticas se dispersam pelo território, a condução das condutas se dá pelos sistemas 

de encomendas postos em funcionamento pela entrega dos materiais. A rendeira-mestre, ou 

comerciante, alinhava as peças e as repassa às outras renderias, agenciando, pondo em 

funcionamento suas ações de rendar. Com o aumento das escalas de produção e impossibilidade 

de que a rendeira-mestre-comerciante efetue o alinhavo, a entrega dos materiais passa a ser 

modo bruto, sendo o risco o guia principal da ação das rendeiras.      

Seja a peça alinhavada, pronta para ser tecida, seja o risco, acompanhado da linha e do 

lacê, para que a rendeira realize toda a tecitura, esse modo de organizar e conduzir, é preciso 

acionar rendeiras dispersa no território, que já nesse período estavam majoritariamente nos 

sítios e vilarejos da cidade, e pôr em funcionamento um corpo múltiplo na prática na prática da 

tecitura.  O que se tem é a intensificação de um modo de governo em que a entrega do material 
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se torna registro de uma encomenda, a aceitação de um trabalho por parte da rendeira, e o 

marcador de uma dívida, pois o valor do material é posteriormente descontado do pagamento, 

e ponto de gatilho da produção da renda. A devolução do material, na forma de renda tecida, 

implica o terminar daquela relação de encomenda com a rendeira, e potencial renovação dessa 

relação com a entrega de novos materiais. 

A relação comerciante-rendeira, principal eixo da constituição de um campo de 

existência da renda renascença, é uma relação de gestão, de condução, governo por meio dos 

modos de dispor dos materiais da renda e ação da tecitura a partir desses jogos de força. Como 

relação de poder, não se trata apenas de polo ativo, compradoras-comerciantes, e polo passivo, 

rendeira, mas antes de um campo aberto, organizado estrategicamente para a condução de 

determinadas condutas, mas onde se tem a possiblidade permanente de ações não desejadas, de 

reviravoltas, rupturas. E não se trata, de modo algum, de campo homogêneo, mas de uma 

multiplicidade de modos de gerir, da pequena comerciante que alinhava a peça, do comerciante 

que só entrega os riscos, das diversas formas de entregar o material, das diversas formas de 

produzir a peça para o comércio, das diversas formas de comercializar a renda no local e fora 

dele.  

 

  

3.4.2 O campo agonístico: a guerra  

 

 

Se a questão do governo, a condução das condutas dentro de campo estruturado de 

possibilidades, se torna o principal quadro de inteligibilidade das relações de poder para 

Foucault (1983), isso não implica que esse campo de análise não seja perpassado por 

movimentos agonísticos, com lutas e confrontamentos incessantes, afinal, o histórico das lutas 

é um ponto privilegiado de acesso aos traçados das relações de forma num dado domínio. Se o 

quadro analítico da guerra é insuficiente para pensar a multiplicidade d/no exercício do poder, 

o caráter agonístico sempre está presente em suas relações, de modo que se está sempre em 

condição de governado e de adversário, deslizando de um estado para o outro dependendo das 

circunstâncias específicas, como nos lembra Pelbart (2019). 

Considerando a complexidade e a necessidade da consideração do funcionamento 

agonístico nas relações de poder, vamos recuperar a reflexão estratégica do poder enquanto 

enfrentamento, presente também nas relações de governo. Temos que o poder não é uma 

essência, emanando, ao invés disso, do seu próprio exercício em um ponto de aplicação, de 
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modo que o poder efetivamente existe apenas quando é aplicado, posto em funcionamento numa 

relação. Por sua vez, sua produção se dá de acordo com os códigos da luta, sempre pode ser 

questionado, invertido, bem com apoiado e intensificado. Por fim, essa mecânica do poder é 

instável e móvel, de modo que não forma uma estrutura, mas uma assembleia de forças que, 

ainda que se realizem em estratégias globais, estão sempre em desiquilíbrio, o que torna seu 

movimento incessante.  

Esta analítica inverte a velha fórmula que tomava a guerra como a continuação da 

política por outros meios. Nesta consideração é a própria guerra que se converte em matriz de 

análise do poder, ainda que esta codificação seja sempre parcial e nunca totalizada, de modo 

que a política é que se torna uma extensão do conflito, da guerra social. No entanto, este 

deslocamento exige, também, um distanciamento de certa tradição que apreende a noção de 

guerra social sempre de modo negativo, degenerativo, com o fim de toda possibilidade de 

sociedade. 

De acordo com Foucault (2015), a noção de guerra de todos contra todos, desenvolvida 

por Hobbes, demarca, primeiramente, as relações de indivíduos na qualidade de indivíduos. Os 

homens, enquanto indivíduos, teriam os mesmos objetos e objetivos, bem como estariam em 

situação de igualdade de condições na luta por tais interesses. Como tal, haveria um estado 

permanente de rivalidade e cisão entre todos estes indivíduos substituíveis entre si, implicando 

a impossibilidade do gozo e da propriedade, pois todos estariam em um estado perpétuo de 

desconfiança. Logo se percebe que esta situação é insustentável e se demanda a imputação de 

alguma forma de estabilidade e ordem. 

 Nesta leitura da guerra, apenas o surgimento de um soberano, um poder centralizado, é 

capaz de produzir uma ordem civil. Para escapar da guerra ilimitada, os indivíduos 

renunciariam aos seus poderes individuais, transferindo-os apenas para um núcleo, seja um 

indivíduo ou uma assembleia, que reduziria todas as vontades a uma vontade coletiva. Este seria 

o contrato social, e apenas ele impediria uma situação insustentável da guerra ilimitada entre 

todos. Como tal, se após este contrato social que foi estabelecido o poder se enfraquecer na 

esfera central e retornar como elemento individual, haverá o retorno caótico da guerra 

anteriormente apresentada. Neste esquema, a guerra social só pode ressurgir como algo 

indesejado, acidental, perigoso à sociedade, devendo ser evitada como uma monstruosidade 

teórico-prática, o que impede considerá-la positivamente como uma matriz de análise social 

(FOUCAULT, 2015).  

A limitação desta análise da guerra social, de sua apreensão do conflito que existe dentro 

da sociedade, é tomá-la como algo essencialmente individual. Ao contrário disto, é “sempre por 
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meio de massas, por meio de elementos coletivos e plurais que a guerra nasce, se desenvolve e 

se exerce” (FOUCAULT, 2015, p. 27). A guerra social se dá sempre em contornos coletivos, 

disposta entre grupos, famílias, clientelas, etnias, religiões, classes etc. Assim sendo, o exercício 

do poder, na matriz da guerra civil, não remete às relações dos indivíduos na qualidade de 

indivíduos, mas antes às coletividades.  

Essa guerra civil não apenas remete às coletividades, como também é um processo por 

meio do qual novas coletividades são constituídas. São os processos de rebelião e os levantes 

que dão coesão a um coletivo social, fazendo-o aparecer como força unitária. A guerra civil não 

seria, pois, um processo que leva à dissolução dos elementos coletivos da sociedade e ao 

reaparecimento de uma individualidade originária. Pelo contrário, a guerra civil é um processo 

cujos personagens são coletivos e cujo desenrolar leva à constituição de novos personagens 

coletivos (FOUCAULT, 2015). O caráter agonístico nas relações de poder não implica uma 

situação de embates indiscriminados no nível individual, mas uma situação estratégica de 

disputas complexas, formando coletividades e possibilitando mutações constantes entre 

situações de disputa e de reforço mútuo.    

A multiplicidade de forças envoltas nas relações de poder não implica que seu embate 

ocorra num lugar de igualdade entre as partes, mas antes num plano de distâncias, já que em 

“[...] cada momento da história a dominação se fixa em um ritual; ela impõe obrigações e 

direitos; ela constitui cuidadosos procedimentos. Ela estabelece marcas, grava lembranças nas 

coisas e até nos corpos; ela se torna responsável pelas dívidas” (FOUCAULT, 2017a, p. 68).  

Nestes termos, as regras, os estabelecimentos, os processos e leis, ao invés de significar a 

supressão da violência e da guerra, permitem reativar sem cessar o jogo da dominação pela 

repetição e pela continuidade da sua violência. A violência se instala como um sistema de regras 

e oculta a continuidade da sua dominação na afirmação da paz e da estabilidade.   

Nestes termos, a guerra civil é antítese do poder apenas no nível do poder estabelecido, 

já que aquela ameaça a sua continuidade. A situação de conflito continua imbricada no 

surgimento de toda situação de ordem civil, mas não na forma abstrata da guerra de todos contra 

todos e sim nas “[...] guerras reais e batalhas efetivas; as leis nasceram no meio das expedições, 

das conquistas e das cidades incendiadas; mas ela continua também a devastar no interior dos 

mecanismos do poder, ou pelo menos a constituir o motor secreto das instituições, das leis e da 

ordem” (FOUCAULT, 2014d, p. 276).  Daí a compreensão de que a guerra civil é o estado 

permanente, e não acidental, a partir do qual é possível apreender as diversas táticas do exercício 

do poder.  
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Desse modo, a guerra, enquanto matriz analítica, habita, permeia e investe o poder. 

Assim sendo, o “[...] exercício cotidiano do poder deve ser considerado uma guerra civil: 

exercer o poder é de certa maneira travar a guerra civil, e todos esses instrumentos, essas táticas 

que podem ser distinguidas, essas alianças devem ser analisáveis” (FOUCAULT, 2015, p. 30-

31). Analisar o poder implica olhar os emaranhados dessa guerra civil que demarca a vida 

social, observar e distinguir as estratégias, táticas, tecnologias que constituem seu corpo e 

permitem o seu desenrolar.     

Essa analítica pode frequentemente recorrer a elementos militares-administrativos, tais 

como campo, posição, estratégia, tática, transferência, deslocamento e domínio, o que, por sua 

vez, possibilita uma consideração das posições, movimentações e embates que são travados 

entre unidades coletivas nesses jogos do poder. Considerar um campo de existências constituído 

por operações de governo, mas também, e permanentemente, por relações de disputa, torna essa 

mecânica estratégica da análise mais complexa, dispersa e múltipla em suas considerações.  

O campo de existência da renda renascença foi construído de modo complexo, 

perpassado continuamente por relações agonísticas. Silva (2013) já intuiu como esta 

constituição foi perpassada por complexos jogos agonísticos, que transitavam continuamente 

entre o suporte e o enfretamento, entre confluência de interesses e os interesses díspares.  

Primeiro são traçadas coletividades de mulheres com melhores status social e 

econômico que teria assumido um comércio nascente da renda e controlado a entrega de 

materiais às rendeiras de Poção. Relação de cooptação e também de disputa, já que implica na 

dependência e falta de condições de realizar suas próprias práticas por parte das rendeiras. 

Depois reviravolta local, com rendeiras que assumiam a coordenação e controle da produção, 

assumindo também o comércio e se estabelecendo distintivamente às outras rendeiras, que 

apenas rendam. Novo jogo complexo de suportes e oposições, encontros e distanciamentos, um 

comércio que possibilita a prática da renda, mas cujo desenvolvimento distingue distintas 

posições, apropriações e exclusões.  

Esse jogo agonístico levou à demarcação de posições claras entre ao menos duas 

coletividades, as rendeiras e os atravessadores. Mendonça (2017), Moraes (2018) e Silva (2019) 

exploram a dimensão conflituosa que se dá no campo de existência da renda renascença com o 

tema do atravessador, posição do comerciante que compra as peças de renda barato na região e 

as revende fora a preços significantemente superiores e com altos lucros.  Constituição desigual, 

o campo da renda renascença foi sempre perpassado por essas relações conflituosas, entre quem 

produz e quem fica com os lucros. Essa desigualdade no exercício das relações de poder neste 

campo está intricada em seus procedimentos, nos modos de produzir o material nas práticas de 
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produção, motivo, também, para que a dispersão dessa prática tenha encontrado guarita apenas 

em alguns territórios de existência, onde a vida gira ainda fortemente atrelada à agricultura de 

subsistência.  

Essa situação de conflito não escapa à percepção da vivência das pessoas que vivem 

esse campo, como demarca dona Cristina (73 anos, entrevista, 10/03/2020): 

 

Aí, mas eu digo assim a renascença não tem futuro pra quem faz, pra gente 
dizer assim vou viver de renascença não adianta, vai morrer é de fome mesmo, 
mas pra quem luta com ela, vende fora, aí tem futuro 

  

 As rendeiras se veem em jogos estratégicos de relação com as comerciantes, de modo 

que dependem das encomendas e entregas de material destas para render, de maneira que 

percebem uma relação desigual e sentem que não são recompensadas por seu trabalho. Percebe-

se que a renda “não tem futuro” para quem renda, mas sim para quem “luta lá fora”. A relação 

não é apresentada no que concerne ao antagonismo, mas no que concerne a uma complexidade, 

ae um jogo de hierarquização de quem tem um futuro ou não no campo de trabalho com a renda.  

Esse jogo agonístico também é sentido por comerciantes estabelecidos que montam, 

defensivamente, o discurso de sua prática, como demonstra dona Maria (72 anos, entrevista, 

14/10/2019):  

 

Quantas pessoas, é, que tinham, assim, tinham uma vida difícil, e com a 
renascença tinham o pãozinho de cada dia, né? Não tanto. E mal dessas 
pessoas se não fossem as pessoas que saíram pra vender lá fora. [...] Mal de 
Poção e das rendeiras se não fossem essas pessoas. Porque as pessoas que 
faziam renascença da época, eles não tinham uma cultura pra sair, pra viajar 
pra uma cidade pra vender. Quem teve coragem mesmo? (Segue citando 
vários dos primeiros comerciantes).  

    

 Diante de uma vivência do jogo agonístico da renda, dona Maria, comerciante 

estabelecida, prefere demarcar o caráter de suporte dessas relações. Se reconhecidamente 

ganhos das rendeiras são poucos, eles só existem por causa dos comerciantes, pois, sem estes, 

seria mal esse campo de existência das rendeiras, não se teria mesmo o seu “pãozinho de cada 

dia”. Demarcação de uma situação estratégica, afirmar a inexistência do conflito e enfatizar as 

situações de convergência dos interesses são procedimentos de um governo das condutas que 

as comerciantes põem em funcionamento. A proposta é esvaziar, ou ao menos tornar mais sutil, 

o caráter conflituoso desse campo, pois haveria convergência de interesses e seria o mal de 

todos se fosse diferente.  
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 Mas esta situação agonística não se dá somente entre rendeiras e comerciantes 

estabelecidas, se dá em todo esse campo de existência, entre os mais variados modos de viver 

da renda. Um exemplo da complexidade dessas relações é a vivência de dona Judite (70 anos, 

entrevista, 29/10/2019), que é uma rendeira-pequeno-comerciante que apenas realiza um 

comércio local, demarca o jogo agonístico com outras rendeiras de modo mais direto: 

 

Porque tem delas que diz: eu não me ocupo de desmanchar novelo de linha 
pra ninguém, homem, vou enricar ninguém". Diz, diz, na minha cara. Aí eu 
digo: Não minha filha, não é enricar não, eu tô mandando fazer porque eu 
preciso, se você não precisa então não faça". 

 

 Mesmo que dona Maria viva de um pequeno comércio local da renda, ainda efetue 

atividades de rendar e relate que nem sempre dispõe de recursos para comprar material da renda, 

ela percebe e expõe de modo direto como essa situação conflituosa se desenha neste campo. A 

percepção dos interesses conflitantes, de um não conseguir ter futuro com a renda e enricar 

outros, ou a percepção de que se teve a coragem para sair e vender a renda fora e por isso foi 

possível o ganho das rendeiras na cidade, ainda que pequeno, está no âmbito de uma situação 

de “guerra” neste campo. No entanto, mais do que duas coletividades homogêneas, temos uma 

multiplicidade de formas de viver da renda, que se apoiam e/ou entram em conflito de modo 

complexo.  

 Aqui, apresentei os traços gerais do jogo agonístico e da situação de “guerra” do campo 

de existência da renda, mas ele implica uma hierarquização diferenciada de quem pode ou não 

pode viver do campo da renda, já que alguns iriam “morrer é de fome mesmo” se dependessem 

apenas do trabalho com a renda, como havia dito dona Cristina (73 anos, entrevista, 

10/03/2020). No próximo subcapítulo, continuamos a discussão da questão do poder, de modo 

que essa constituição das condições diferenciadas de viver com a renda será retomada no 

capítulo 4 desta tese. 

 

 

3.4.3 Princípios da análise das relações de poder  

 

 

Com estes deslocamentos, compreendo as relações de poder como um modo de 

funcionamento de um governo das condutas, forças sobre forças, e também, ao mesmo tempo, 

como um jogo de lutas e afrontamentos incessantes que transformam, investem e invertem 
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continuamente o campo sobre o qual essas forças são aplicadas. Esta mecânica dos modos de 

funcionamento do poder demanda uma análise complexa, dispersa e múltipla em suas 

considerações, de modo que alguns distanciamentos podem ser marcados em relação às 

teorizações tradicionais do poder. Esta é uma analítica do poder que o considera como um jogo 

de forças, um modo de conduzir as condutas, mas também como uma certa maneira de travar a 

guerra civil que é passada por estratégias, táticas e uma multiplicidade de instrumentos e 

técnicas. Podemos falar de uma tecnologia do poder, que é: 

 

[...] difusa, claro, raramente formulada em discursos contínuos e sistemáticos; 
compõem-se muitas vezes de peças ou de pedaços; utiliza um material e 
processos sem relação entre si. O mais das vezes, apesar da coerência de seus 
resultados, ela não passa de uma instrumentação multiforme (FOUCAULT, 
2014a, p. 30). 

 

Esta mecânica de poder, que o considera em sua complexidade e dispersão, está bem 

distante dos esquemas monótonos da lei e da repressão classicamente utilizados para estudar o 

poder. Após este conjunto de reflexões sobre o funcionamento desta mecânica, vou delinear 

quatro princípios, ou postulados, da análise que demarcam exatamente o distanciamento em 

relação às teorizações tradicionalmente formuladas, isto é, os problemas da propriedade, da 

localização, da subordinação e da ideologia.    

O primeiro distanciamento relevante se refere aos esquemas teóricos da apropriação do 

poder, que concebem o poder como uma propriedade, algo que se possui. Como já discutido 

anteriormente, o poder é sempre uma relação, um exercício de uma força sobre outra força, de 

modo que ele não pode ser possuído por alguém (FOUCAULT 1983; 2017b). Ao invés de 

propriedade, o poder “[...] é algo exercido em toda a espessura, em toda a superfície do campo 

social, segundo todo um sistema de intermediações, conexões, pontos de apoio, coisas tênues 

como família, relações sexuais, moradia, etc.” (FOUCAULT, 2015, p. 207). Se destaquei que 

a constituição do campo de relações de força do acontecimento da renda renascença é desigual, 

não foi de modo algum para indicar que existam relações de posse com o poder nesse campo, 

mas que as condições do exercício do poder é que são dispostas de modo diferenciado.  

As malhas finas do poder nunca constituem propriedades, mas sim exercícios, efeitos, 

passagens, afetações. Já que este poder apenas se exerce, a questão se desloca da propriedade 

para os enfrentamentos estratégicos entre várias individualidades. Os efeitos de dominação do 

poder podem ser atribuídos a “[...] disposições, a manobras, a táticas, a funcionamentos”, ou 

seja, as posições de poder são “[...] o efeito de conjunto de suas posições estratégicas” 



138 
 
(FOUCAULT, 2014a, p. 28). Esta analítica mergulha nas multiplicidades e na complexidade 

das existências, o poder não se reduz às obrigações, proibições e repressões, mas antes perpassa 

e se apoia nos corpos, constituindo multiplicidades de efeitos.  

Como vimos no caso da constituição do campo da renascença, ainda que não haja posse 

do poder, podemos falar de lugares privilegiados de exercício do poder que são decorrentes dos 

acúmulos de vitórias, o que permite imposições estratégicas, algo como um efeito de 

superpoder. Nesta direção, Certeau (1994) demarca esse movimento como a posse de um lugar 

próprio, vitória do lugar sobre o tempo, elemento que possibilita o acúmulo dos espólios das 

vitórias. A constituição desigual do campo da renascença, numa situação estratégica em que 

uns controlam os meios necessário para a prática, tanto a posse dos materiais como de um 

funcionamento do comércio para fora, criam uma situação estratégica de exercício privilegiado 

do poder neste campo, ou da posse, não do poder, mas de um lugar próprio nesse campo, para 

utilizar a expressão de Certeau (1994).   

Mas, apesar disso, as relações de forças são sempre instáveis, heterodoxas, com diversos 

pontos de lutas, riscos e possibilidades de inversão. As vitórias ou derrotas nunca se dão de uma 

vez por todas, sendo antes reinseridas continuamente nos embates estratégicos. O campo de 

existência da renascença está sempre em disputa; a história desse campo também é a de 

inversões e aberturas para novas relações, de modo que, ao invés de buscar aqueles que possuem 

o poder, o caráter relacional desta análise surge como uma matriz para a transformação, com o 

olhar voltado para o jogo de modificações decorrente das correlações de força (FOUCAULT, 

2017c).  

O segundo distanciamento se refere ao esquema da localização, que comumente localiza 

o poder em alguns elementos sociais, principalmente nos aparatos estatais.  Como já indicado, 

ao invés disto, as relações de poder estão dispersas em todo o corpo social (FOUCAULT, 2015). 

O poder está em toda parte, não por atingir com seus tentáculos os lugares mais distantes, mas 

sim por ser produzido em todas as relações locais. O campo da renascença é perpassado 

continuamente por relações de forças locais, da organização e coordenação de uma pequena 

produção de uma rendeira, dos riscos que perpassam esse corpo social e põem em movimentos 

todo um conjunto de tecitura da renda disperso pela cidade e pelos sítios da zona rural, nas 

linhas de comércio para fora que impõem novos meios de produzir no local. As relações de 

poder perpassam continuamente essas práticas concretas locais.  

Com o poder como um produto sempre localizado, temos que as estruturas políticas, ou 

mesmo econômicas, não se confundem com os sistemas de poder, não são seu lugar de 

habitação por excelência. Estes aparatos configuram estruturas de concentração, ou suporte, às 



139 
 
relações de forças disseminadas nas profundidades das experiências reais, o que implica que 

eles só podem funcionar acoplando-se às instâncias de poder no cotidiano (FOUCAULT, 2014; 

2015; 2017c). Deleuze (2014) argumenta que os poderes públicos têm origens, exercícios e 

sistemas que são controlados ou encobertos pelo Estado, mas eles seriam constituídos em outras 

partes. Neste sentido, o Estado pressupõe relações de poder, mas não as explica, havendo a 

necessidade de uma microfísica na qual essas relações são efetivamente constituídas. O autor 

também destaca que o uso do termo “local” nessa concepção abarca dois sentidos, de modo que 

ao afirmar que o poder não se deixa localizar indica tanto a sua dispersão por todo o corpo 

social quanto a sua consistência em focos locais ao invés dos aparatos globais.  

Estes deslocamentos indicam que as análises de uma microfísica do poder não se 

referem apenas a uma mudança de escala, do grande para o pequeno, mas sim a uma mudança 

de natureza. Não tendo as estruturas como elemento privilegiado, o olhar volta-se para as 

multiplicidades heterogênicas das experiências concretas, com seus movimentos de conexão, 

apoio, ruptura e oposição. O que existem são sistemas de continuidades, com mecanismos e 

modalidades específicas e suas séries de engrenagens complexas. Assim sendo, os 

acontecimentos locais apenas se inscrevem na história por meio de seus efeitos nas redes, ou 

seja, nos sistemas de continuidades nos quais se encontram (FOUCAULT, 2014a).  

Se afirmo que a constituição do campo da renascença se deu em meio um conjunto de 

relações locais, isso não significada que tenha havido uma situação de isolamento; pelo 

contrário, estas relações locais estiveram continuamente em contato com modos de operar, 

como sistemas, com efeitos e afetações de fora dela. Isto é afirmar que essas relações locais 

apenas funcionam porque estão em contato com um conjunto de encadeamentos que o inserem 

dentro de uma estratégia global; por sua vez, esta estratégia global só é efetiva porque se apoia 

em relações tênues e localizáveis, como as que se dão no campo da renda. Esta situação de 

condicionamento duplo não se trata de níveis de análise distintos (macro e micro), tampouco 

de uma homogeneidade, mas sim de uma continuidade de relações, um entrelaçamento de 

mecanismos, técnicas e práticas (FOUCAULT, 2017c). As relações locais de produção e 

comércio da renda entram em relações de continuidade com um comércio externo, com seus 

movimentos e aberturas, e só funciona por isso; em outro extremidade, estas mesmas relações 

locais dependeram de investimentos de aparatos estatais em infraestrutura, como em estradas e 

energia elétrica, para que tomasse a forma que tem hoje.   

 A terceira ruptura se refere ao esquema da subordinação, segundo o qual o poder se 

subordina a um modo de produção, tendo com função mantê-lo e reproduzi-lo. Nesta 

perspectiva haveria uma proeminência do modo de produção sobre o poder, se não 
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historicamente, ao menos analiticamente. Isto é dizer que o modo de produção define uma 

infraestrutura, da qual as relações de poder seriam apenas uma expressão, uma superestrutura. 

De modo oposto, Foucault (2010) considera que a profundidade dos níveis de poder faz deste, 

de fato, um dos elementos constitutivos do modo de produção, sendo mesmo o cerne deste 

último. No traçado da constituição dos modos de produção da renda, vimos que os modos de 

produzir já nascem atrelados ao funcionamento de determinadas relações de poder, um modo 

de organizar os corpos, de pôr em movimento as práticas, de conduzir as condutas. As relações 

de poder não derivam do modo de produção, já que não há modo de produção independente e 

anterior às relações de poder (DELEUZE, 2014).  

 Um sistema de poder é constitutivo do modo de produção, é ele que dá forma aos seus 

elementos necessários, inclusive a força de trabalho. São os mecanismos do poder que 

transformam as forças presentes no tempo e na vida dos homens (prazer, descanso, 

descontinuidade, violência, necessidade etc.) em força de trabalho oferecidas continuamente no 

mercado de trabalho (FOUCAULT, 2010). Toda economia pressupõe os mecanismos do poder 

agindo, sobre os corpos e as almas, atuando sobre as forças e relações de produção. A 

microanálise considera a imanência do poder, em distintos focos que agem uns sobre os outros 

e permitem a constituição dos próprios corpos e das almas (DELEUZE, 2005). Na próxima 

subseção, analisaremos com mais detalhes essa constituição dos corpos e das almas no campo 

da renascença. 

 A quarta, e última, separação se refere ao esquema da ideologia, que postula que na 

ordem do conhecimento o poder só produz efeitos ideológicos. Esta tradição supõe que só pode 

haver saber onde os efeitos do poder forem suspensos, onde cessem suas injunções, suas 

exigências e seus interesses (FOUCAULT, 2014a; 2015). Ao invés desta antinomia entre poder 

e saber, Foucault (2014a, p. 31) argumenta que o poder e o saber “[...] estão diretamente 

implicados um no outro, já que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo 

de saber, nem saber que não supunha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder”.  As 

relações do campo da renda são perpassadas continuamente por um saber, um saber que 

raramente é escrito e formalizado, mas que é formado nas práticas cotidianas desse campo. 

Penso que nesse campo a produção de relações de poder se imbricam com a constituição do 

saber principalmente no corpo dos seus praticantes; como já havia destacado, se trata 

principalmente de saberes corporais, incorporados.  

 De fato, saber e poder estão interligados, porém não na forma da identidade, que faria 

do saber poder ou vice-versa, mas sim por meio de um jogo complexo.  O saber é uma produção, 

não existe fora ou descolado do poder, ele é produzido em meio a várias correlações de lutas e 
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de forças (FOUCAULT, 2013; 2015; 2017c). Assim, há um jogo de pressuposição mútua, onde 

“[...] todo ponto de exercício de poder é, ao mesmo tempo um lugar de formação, não de 

ideologia, mas de saber; e em compensação, todo saber estabelecido possibilita e garante o 

exercício de um poder” (FOUCAULT, 2015, p. 212). Não há, pois, exterioridade entre as 

técnicas do saber e as estratégias do poder, ainda assim cada uma mantém a sua especificidade 

enquanto se articulam em meio às suas diferenças (FOUCAULT, 2017c).   

O saber do campo da renda é uma produção corpórea, se dá sempre por experimentações 

corporais, mas também implica a entrada do praticante nesse campo de relações de força. Só se 

aprende a rendar rendando, e se renda pondo-se em relação aos corpos e materiais desse campo 

de existência. Saber rendar é praticar a renda e se inserir em seus jogos de poder, receber 

encomendas de produção, ainda que sejam só da família imediata, receber materiais que 

implicam uma dívida paga com a tecitura, se envolver com um comércio etc. O saber corporal 

e encarnado da renda só permite o seu exercício numa relação clara de poder. Se todo saber 

pressupõe efeitos de poder, no caso de um saber corpóreo, de um saber-fazer, essa relação é 

direta, observável, realizada instantaneamente e contidamente no cotidiano. O exercício do 

poder no campo da renda só é possível porque existe a formação de um saber corporal, ao 

mesmo tempo que o exercício desse saber corporal impõe efeitos de poder, a participação em 

relações de poder.   

 De todo modo, o entrelaçamento entre saber e poder se dá de tal forma que não 

raramente Foucault utiliza a expressão relações de saber-poder, resguardando sua distinção, 

mas marcando a sua inseparabilidade. Tornando essa reflexão mais complexa, Deleuze (2014) 

compreende que as relações de poder existem no plano das forças enquanto as de saber estão 

no campo das formas. Mesmo no campo da renda, onde o saber raramente se materializa em 

escritos, ela toma forma de modo corporal, na expressão dos corpos, na memória, nas narrativas 

coletivas; e de modo processual, no estabelecimento de processos que possibilitam o 

funcionamento das práticas de renda. Este saber também toma forma nos seus produtos, no 

risco-desenho da virtualidade da renda, que anuncia um modo específico para rendar, que vai 

guiar a prática da renda, nos pontos que guardam um reservatório coletivo de saber estético, na 

própria renda que pode ser lida como um mapa por quem possui o saber necessário para tal, 

quero dizer, podem ser lidos na renda os pontos, a qualidade da sua tecitura, o cuidado e 

experiência da rendeira etc.  

Uma consequência desta distinção poder-forças e saber-formas é o de que há uma 

iniciação que emerge por meio de um recurso às formas do saber que se podem aproximar dos 

rastros e traços das forças, de modo que seria pela análise dos saberes que o plano das forças se 
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tornaria inteligível. Estas considerações se alinham com um projeto genealógico que é uma 

leitura das relações das forças por meio de uma insurreição dos saberes (FOUCAULT, 2017a), 

e é o caminho deste estudo de tese, que perpassam os saberes de memórias, de práticas e de 

processos do render e do comercializar a renda renascença na história e no território das vidas 

locais.  

 As afetações sobre a vida são o aspecto mais crucial dos jogos de relações de poder, de 

modo que a reflexão sobre estes efeitos, a manifestação de um biopoder, e a constituição da 

subjetividade e seus modos de existência demandam uma reflexão mais apurada, a ser realizada 

na próxima subseção.  

 

 

3. 5 Os feitos do poder sobre a vida: Biopoder e subjetivação  

 

  

 A territorialização do campo de existência da renda renascença se deu desde o início por 

impulsos, afetações, disposições em relações de poder sobre a constituição da vida local. A 

questão do poder que perpassa a vida, entra em relação com os seus modos de existências, 

constitui subjetividades e é base para traçar a genealogia e cartografia desse acontecimento, de 

modo que vamos nos debruçar sobre seus procedimentos e afetações específicos.  

 

 

3.5.1 Tecnologias de poder sabre a vida e o corpo individual 

 

 

Foucault (2010; 2017c) incialmente retraça um funcionamento das relações do poder 

com a vida sob o esquema da soberania. Neste esquema, o poder soberano se exerce no dispor 

da vida dos súditos, de modo que o direito sobre a vida e a morte foram atributos fundamentais 

da soberania. Nessa primeira aproximação e diagramação do esquema poder-vida, já se 

anunciava que a vida e a morte não são fenômenos naturais que se localizam fora dos esquemas 

das relações de poder, mas que, ao contrário disso, estas esferas são continuamente imbricadas, 

cobertas e perpassadas por tais relações.  

Mas qual foi o funcionamento de um mecanismo sobre a vida na soberania? No 

exercício desse poder, o soberano pode fazer morrer, mas não fazer viver, o que demonstra a 

sua inclinação para morte, de modo que a vida é alcançada apenas pela penumbra dessa morte.  
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O direito sobre a vida é exercido na medida em que se pode matar; a morte é marca dos seus 

mecanismos. Esta dinâmica possibilita apenas o cálculo do tipo “fazer morrer e deixar viver”, 

e não “fazer morrer ou fazer viver”, ou ainda, “deixar morrer ou deixar viver" (FOUCAULT, 

2010; 2017c).   

Nos mecanismos da soberania o direito sobre a vida se manifesta sob o aspecto da morte, 

de modo que seu exercício é o de submeter, barrar, dobrar e destruir a vida como meio de 

extorquir as suas forças. Este esquema se desenrolou numa sociedade histórica em que o poder 

atuava como “instância de confisco, mecanismo de subtração, direito de se apropriar de uma 

parte das riquezas: extorsão dos produtos, de bens, de serviços, de trabalho e de sangue imposta 

aos súditos” (FOUCAULT, 2017c, p. 146).  Neste regime, o poder se acerca da vida para 

extorqui-la, retirar sua parte, apreender coisas e tempos e, em última instância, retirar a própria 

vida dos súditos. Assim sendo, o confisco é o elemento que articula as esferas de atuação desse 

exercício sobre a vida (PELBART 2003a; FOUCAULT, 2017c). 

Esta mecânica passa por uma profunda transformação a partir da época clássica, algo 

que Pelbart (2003a) chama de uma mudança no regime geral do poder. O confisco tendeu a 

perder sua centralidade e se tornar apenas uma peça entre outras cujas funções são agora de 

“incitação, de reforço, de controle, de vigilância, de majoração e de organização das forças que 

lhe são submetidas (FOUCAULT, 2017c, 146). Temos, então, um complemento do poder na 

soberania, que não vai “[...] apagar o primeiro, mas vai penetrá-lo, perpassá-lo, modificá-lo, e 

vai ser um direito, ou melhor, um poder exatamente inverso: poder de ‘fazer’ viver e de ‘deixar’ 

morrer” (FOUCAULT, 2010, p. 202).  

Neste deslocamento, a vida se torna objeto direto de intervenção das relações de poder, 

ao invés de ser apenas alcançada sob a penumbra da morte. Isto implicou uma verdadeira 

inversão nos mecanismos e efeitos do poder, de modo que agora interessa multiplicar forças da 

vida, ordenando-as, cultivando-as e fazendo-as crescer. Este novo regime de poder almeja 

governar a vida muito mais do que exigir a morte.  A vida torna-se uma instância que deve ser 

mantida, desenvolvida e protegida, de modo que o poder inverte sua equação anterior e passa a 

fazer viver e deixar morrer (FOUCAULT, 2017c, 2008a, 2008b; LEMKE, 2018). Nestes 

termos, a própria vida entra cada vez mais nos cálculos estratégicos do poder, tornando-se 

também objeto da constituição de saberes. Com estes deslocamentos, o poder assumiu a função 

de gerir a vida, isto é, “[...] um processo de assunção da vida pelo poder: se vocês preferirem, 

uma tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo” (FOUCAULT, 2010, p. 201).   

Esse funcionamento do poder que se efetua como uma gestão da própria vida pode ser 

chamado de biopoder. Quando traçamos a constituição do campo de existência da renda 
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renascença, vimos que seu funcionamento se afasta do esquema da soberania, e não se tratou 

de tocar a vida por meio de uma penumbra da morte, de efetuar o confisco de suas forças, mas 

antes de manter e desenvolver o modo de vida local, em um movimento de expansão e 

facilitação de suas práticas de tecitura, produção e comércio, de criação de processos, de 

organização de espaços etc. Desse modo, interessa pensar sobre o funcionamento de um poder 

que se apresenta como biopoder, que trata de gerir a vida para utilizá-la ao máximo 

(MACHADO, 2017).    

O que Foucault (2010; 2017c) chama de biopoder começou a tomar forma a partir do 

século XVII com dois modos principais de funcionamento, dois polos que se articulam e se 

ligam em múltiplos feixes de relações. O primeiro destes polos envolveu técnicas centradas no 

corpo individual, procedimentos que asseguravam a sua distribuição espacial, sua separação, 

seu alinhamento, sua colocação em série e vigilância. Estas técnicas tomam o corpo enquanto 

máquina e almejam maximizar sua força útil por movimentos, treinamentos, exercícios, 

adestramentos etc., micro processos que se abatem diretamente sobre o corpo e suas forças, 

tornando-o força útil. O primeiro polo do biopoder a se desenvolver se dá na relação com os 

corpos individuais, na sua constituição enquanto corpos produtivos.  

Esta assunção sobre o corpo individual marca uma tecnologia disciplinar do poder, cujos 

investimentos formam uma economia política do corpo que se destina a maximizar os seus 

efeitos do modo menos oneroso possível. Com este deslocamento, os corpos individuais são 

mergulhados no campo político, de modo que as relações de poder os investem, os dirigem, os 

submetem e os obrigam ao trabalho (FOUCAULT, 2010; 2014). Esta anátomo-política passou 

por um rápido período de disseminação a partir do século XVII, com uma generalização dos 

movimentos de disciplinarização e docilização do corpo. Podemos pensar em algo como um 

contágio que perpassa os sistemas de reclusão, como a prisão; de trabalho, como a fábrica e o 

ateliê; de educação, como a escola; de cuidado, como o hospital e a clínica etc. (PELBART, 

2003a, 2016c).  

Temos que as tecnologias disciplinares atuam sobre os corpos para formar e transformar 

os indivíduos pelo controle do espaço, do tempo e das atividades (CASTRO, 2011; 

MACHADO, 2017).  De modo mais detalhado, são tecnologias disciplinares que distribuem os 

indivíduos num espaço quadriculado e articulado, operam uma espacialização funcional da vida 

individual; e elas também efetuam uma condução dos corpos no tempo, dispondo seus 

comportamentos e gestos do de acordo com a periodicidade dos horários e da repetição temporal 

dos processos (CASTRO, 2015). Como então essas tecnologias de ação sobre o corpo atuaram 

na constituição e na manutenção do campo de existência da renda renascença? 
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Desde as primeiras proveniências do campo da renda, tratou-se de atuar sobre os corpos, 

de facilitar determinadas práticas, ações, gestos. Não por coincidência, o primeiro núcleo de 

prática da renda na região recebeu a denominação de escola, instituição disciplinar clássica: 

falou-se de uma escola de rendar de dona Lala. Esta estreita relação entre uma prática disciplinar 

de ensino e o aprendizado da renascença já foi indicado por autores que estudaram sua história, 

como Silva (2013). A instauração das práticas de rendar se dá apenas por meio de técnicas do 

corpo porque é de um saber corporal que se trata, o saber-fazer da renda é também uma 

disciplinarização do corpo, o corpo da rendeira é perpassado por forças disciplinares, ele se 

torna produtivo, hábil para o rendar, um corpo-rendeira porque é um corpo disciplinado.  

Temos, assim, essa dupla articulação, rendar, saber corporal, experimentação do corpo, 

e rendar disciplinarização e formação de um corpo produtivo. Aprender a rendar é também 

aprender a usar forças do corpo de um determinado modo, aprender a posicionar o corpo e 

movimentar os braços e mãos, mobilizar a visão, a criatividade, a atenção etc. O próprio corpo 

se torna espaço quadriculado e articulado de ação de forças. Essa disciplinarização ocorre ainda 

na infância, enquanto ainda se está nos primeiros experimentos do próprio corpo. Na reflexão 

dessas técnicas, vamos relembrar a experimentação de dona Lucia (64 anos, entrevista, 

21/10/2020):  

 

(pesquisador: Como é pra aprender?) 
 
Bom, era mais fazendo porque a gente olhando difícil aprender né, pra pegar 
o controle a pessoa quando é muito pequeno dá um trabalho (risos)  

 
(Pesquisador: demorou a aprender?)  

 
Não, até que demorei a aprender não, quando eu fui começar eu já tava já bem 
com uns 11 anos de idade, agora se for se for muito pequeno dá muito trabalho. 
 
(Pesquisador: Aí vendia a renascença que fazia assim criança?) 
 
Bom, os primeiros não (risos) os primeiros ficam perdidos porque não fica 
bem feito não, agora quando fica já prático mesmo e aí fica mais bem feitinho, 
vendia. 

 

Para que se possa praticar a renda, o corpo precisa ser disciplinado, é necessário “pegar 

um controle” do corpo, o que pode ser trabalhoso, já que essa disciplinarização ocorre quando 

se é “muito pequeno”, quando qualquer tentativa de controle do corpo é ainda uma 

experimentação nova. Dona Lucia passou por esse processo de disciplina e de formação de um 

saber corporal aos 11 anos, o que na sua vivência do campo da renda parecer ser tarde, já que 
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considera que ela não era muito pequena.  O corpo-rendeira é perpassado por essas técnicas 

disciplinares desde muito cedo, seu corpo se constitui, toma forma enquanto corpo adulto sendo 

continuamente transpassado por essas técnicas disciplinares. Os primeiros trabalhos de um 

corpo ainda não disciplinado ficam perdidos, afinal, ainda não se efetuou adequadamente a 

maximização das forças de rendar, no entanto, com a prática, com o contínuo atravessamento 

de uma disciplina, a renda e o trabalho “fica bem feitinho”. 

Neste procedimento, primeiro se aprende a posicionar o corpo sentado, curvado, com o 

rolo no colo. Deste modo, o rolo funciona também como um instrumento posicionador do 

corpo, pois com ele no colo não se pode movimentar livremente, se tem que se posicionar de 

um modo adequado para o segurar. Também a visão é direcionada para a renda que está 

enrolada no rolo, para baixo, preparando a curvatura do corpo. Os braços, no entanto, estão 

livres para realizar o movimento de tecer, de rendar. Se o corpo é levado a uma posição fixa, 

sentado, curvado, o corpo também é conduzido ao movimento constante, os braços e mãos 

devem experimentar movimentos rápidos, precisos. A rendeira apenas se coloca parada para 

melhor se movimentar. Esse enquadramento e ligamento próprios do corpo ocorrem quando se 

tem passado um processo disciplinar, os movimentos precisos necessários demandam essa 

maximização das forças do corpo.   

Dona Letícia (72 anos, entrevista, 18/03/2020) relata como era a postura corporal 

quando trabalhava ainda na juventude com outras mulheres em sua casa para terminar 

encomenda: 

 

(Pesquisador: E era como, numa mesa, tudo sentada?) 
 
Era mesa, duas, três mesas, pra cada uma terminasse o serviço, porque 
renascença é bom trabalhar, ou no colo, ou numa mesa. Eu gosto de trabalhar 
aqui nessa cadeirinha agora (sentada numa cadeira com o rolo no colo), mas 
na mesa, nesse tempo, eu trabalhava numa mesa, era tudo mais difícil, hoje é 
mais fácil. Eu acho, assim, porque já me acostumei, renascença pra mim não 
é uma coisa difícil, é fácil, começar e terminar é a coisa mais fácil do mundo. 

 

Quando começou a rendar, dona Letícia relata que as rendeiras costumavam usar mesas 

para apoiar o rolo, prática que caiu em desuso, como a dela própria, que diz preferir rendar 

sentada com a renda no colo. Ela demonstra esse favorecimento das forças do corpo, e a 

efetuação dessa maximização, pois, se em algum momento era difícil rendar, para ela agora, 

após ter experimentado e ter sido transpassada por uma tecnologia em toda uma vida com a 

renda, rendar é a coisa mais fácil do mundo, é começar e terminar. A figura 20 capta o modo 

de posicionar o corpo de uma mãe e de sua filha, que rendam juntas na porta de suas casas. 
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Figura 20 - Mãe e filha rendam juntas 

 
Fonte: Acervo do autor  
  

 O maximizar as forças do corpo para rendar ocorre de tal modo que é comum rendar na 

porta de casa, enquanto se observam e se ouvem os barulhos da rua, ou enquanto se assiste à 

televisão, ou se conversa com outras pessoas. Para que se tenha o controle necessário do corpo, 

já não se exige atenção e trabalho consciente, pois o corpo já está formado, suas forças 

intelectuais e físicas já estão maximizadas para a atividade da renda.  

 Este processo disciplinar sobre o corpo ocorre não apenas sobre um organizar do espaço 

e do próprio corpo da rendeira, mas também numa forma de gestão do tempo, numa 

periodização da atividade ao longo do dia. Rendar é uma atividade demorada, exige um corpo 

disciplinado também num exercício de paciência e de constância na atividade. Nesta reflexão, 

vamos recuperar a narrativa do cotidiano de Dona Ana (46 anos, entrevista, 09/03/2020): 

 

É, geralmente a gente acordava e fazia um pouco, no meu caso né, e quando 
chegava o horário de ajeitar o café das crianças para ir para escola, ajeitava, 
colocava na escola aí dava uma arrumadinha de leve e voltava para ali né, 
porque não tinha como se livrar muito não porque senão no sábado não tinha. 
Aí depois ia pegar no colégio, dava almoço, botava para dormir e voltava para 
o serviço e assim ia... quando dormia, aí ia para uma hora da manhã.  
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  Atividade que demanda tempo, rendar se torna entrelaçada com a vida da rendeira, de 

modo que ela produz uma metrificação da vida. Acorda-se cedo e se renda um pouco, uma 

periodização do tempo na atividade, se cuida de outros afazeres e se volta a rendar, isto 

continuamente, até a hora de dormir. Entrelaçado com a vida, rendar é um procedimento 

disciplinar também sobre o tempo, o tempo é medido, dividido, controlado, mensurado de 

acordo com as exigências dessas práticas. 

Também no trabalho com o comércio o corpo passa por procedimentos disciplinares. O 

mais comum na atividade do comércio é que estes corpos tenham sido inicialmente 

disciplinados com a atividade da renda, já que, como vimos anteriormente, a comerciante da 

renda surge de uma dobra do ser rendeira. Além disso, a atividade comercial exige todo um 

conjunto próprio de disciplinarização do corpo, já que é necessário saber como posicionar o 

corpo no espaço do comércio, é necessário saber estabelecer relações corporais nesse espaço, 

saber circular nesses territórios, um conjunto de saberes-disciplinas também no comércio.   

Temos que considerar que estas tecnologias disciplinares do corpo não se abatem sobre 

corpos abstratos, neutros, universais. Elas perpassam e agem sobre os corpos-matérias e que, 

portanto, já trazem, em sua própria materialidade, especificidades que implicam disposições 

diferenciadas dentro das relações de poder. Não podemos esquecer que o campo de existência 

da renda renascença é ocupado principalmente por mulheres, é principalmente o corpo-mulher 

que é transpassado por essas tecnologias disciplinares. Como afirma Butler (2011), o corpo é 

em si uma constituição e este corpo só aparece, permanece e vive dentro dos constrangimentos 

de um esquema regulatório de gênero, isto é, o corpo tomado como objeto das tecnologias 

disciplinares já no campo na renda já é um corpo-mulher, e não um corpo abstrato. 

Se o corpo é uma constituição, que, na atualidade, já surge gentrificado, isso não é 

porque este é um processo natural, mas sim porque a existência de homens e mulheres, e da 

própria dicotomia dos gêneros, está já configurada na malha das relações de poder. As próprias 

tecnologias disciplinares e normativas que se abatem de modo diferenciado nos corpos-

mulheres mantêm em constante produção esses corpos gentrificados (AMIGOT; PUJAL, 

2009). Ao longo desse capítulo, vimos como as relações de poder no campo da renda se abatem 

de modo distintos sobre os corpos a partir de suas constituições de gênero, como o corpo 

rendeira é construído como um corpo-mulher e como o corpo homem-rendeiro permanece uma 

constituição problemática, que fica numa zona de não vivência (BUTLER, 2011), que precisa 

ser escondida e que com frequência permanece apenas enquanto o corpo masculino é jovem, 

de modo que quando este se torna adulto, se volta para outras ocupações.  
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Ao invés de omitir as diferenças que a constituição gentrificada impõe nos mecanismos 

de poder, desde sua ação sobre os corpos, é necessário ter em mente que esses mecanismos 

apenas transpassam e reconstituem corpos já marcados, contextualizados, historizados, 

territorializados (FEDERICI, 2017). É verdade que quando as relações de comércio se 

expandem, se abre espaço para uma constituição não problemática do corpo-homem dentro do 

campo de existência da renda, a do comerciante, mas, a despeito disso, esse campo continua 

marcadamente uma construção de corpos-mulheres, são corpos-mulheres que quase sempre 

fazem funcionar não apenas sua produção, mas também o seu comércio, de modo que o campo 

como um todo é marcado pela condição corpo-mulher.  

Após estas considerações, temos todo um conjunto de tecnologias disciplinares que 

perpassam e constituem os corpos do campo existência da renda, só assim essas práticas se 

efetivam, sua produtividade é maximizada, seus resultados se tornam previsíveis.  No entanto, 

as tecnologias disciplinares não são o único conjunto de procedimentos que direcionam a 

formação e maximização da vida, também existem tecnologias que se voltam para o corpo 

coletivo da socialidade, na formação e manutenção da população: 

 

 

3.5.2 Tecnologias de poder sobre corpo coletivo - biopolíticas  

 

 

Se Foucault (2010. 2017c) traçou proveniências das tecnologias disciplinares no século 

XVII, ele demarca que um pouco mais tarde, na segunda metade do século XVIII, apareceu 

algo novo, uma nova tecnologia do poder que não é disciplinar. Esta nova tecnologia também 

dirige a vida dos homens, no entanto, não considera o homem-corpo, mas sim o homem em sua 

coletividade, homem-espécie, com seus processos biológicos e sua mecânica de ser vivo. Estes 

novos mecanismos vão se dirigir: 

 

[...] a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, o nível de saúde, a duração 
da vida, a longevidade, com todas as condições que podem fazê-los variar, tais 
processos são assumidos diante de toda uma série de controles e intervenções 
e controles reguladores: uma biopolítica da população (FOUCAULT, 2017c, 
p, 150. 

 

Neste segundo feixe, seus processos se voltam para aquilo que pelo qual se constitui a 

espécie humana, seus processos biológicos entram num cálculo político, numa estratégia geral 

do poder. O corpo-espécie passa cada vez mais a ser perpassado pelo poder, interessando-lhe 
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os níveis de nascimento, de saúde, de movimentação, de duração de vida e mesmo de 

mortalidade. É o corpo-sociedade que passa a ser princípio de destaque na organização do 

poder. Nesse sentido, o corpo social deve ser protegido, com um cuidado quase médico 

(FOUCAULT, 2008a).  

Com a biopolítica temos o aparecimento de um novo elemento, uma nova corporeidade, 

a população. As disciplinas conheciam apenas o corpo-indivíduo, de modo que é com a 

biopolítica que esse corpo múltiplo converge em um novo problema de governo, um novo 

problema no campo das relações de poder e da condução das condutas, agora lidando com a 

população (FOUCAULT, 2010). É interessante notar, no entanto, que esse corpo social não se 

refere a uma abstração das vontades, um certo consenso coletivo. O corpo social aqui 

considerado é uma materialidade que surge com próprio investimento do poder sobre os corpos 

dos indivíduos, é ele que faz emergir essa corporeidade coletiva (FOUCAULT, 2014c).  

Ainda assim, no cálculo biopolítico, a população é considerada como um já dado, o 

governo se dirige a um povo que já existe, cujos processos “naturais” podem ser observados. 

No entanto, a população também é considerada como algo que se deve construir a partir do 

governo, de modo que é o que existe, mas ainda não existe suficientemente bem, ainda não é 

como deve ser. A biopolítica se volta, então, para fazer a população ser aquilo que ela deve, e 

seus instrumentos de ação se voltaram justamente para a manipulação de seus processos 

naturais de população. Em termos biopolíticos, governar é fazer com que a população se torne 

rica, produtiva, sólida, protegida das ameaças etc. (FOUCAULT, 2008a, p. 6).   

Quando observamos as primeiras territorializações do campo de existência em Poção, 

onde as práticas de renda renascença no semiárido nordestino iriam ser inventadas e 

desenvolvidas, já demarcamos movimentos biopolíticos de constituição de uma população na 

região. Essa população nascente na região foi cuidada, estimulada, favorecida lentamente por 

um conjunto de biopolíticas. Melo (1991) traçou como um número crescente de dispositivos 

foram postos em funcionamento para um desenvolvimento da vida de uma população na região 

fosse possível. Nesta efetivação de uma população local, foram necessários investimentos 

biopolíticos privados e públicos, pois tanto esferas de aparato estatal, quanto de ações privadas, 

como a da igreja católica, se puseram a cuidar da “saúde” dessa coletividade.  

Como já havíamos argumentado, Melo (1971), que trabalhou com história oral, fez uma 

espécie de levantamento dos acontecimentos considerados importantes na história local, e nisto 

fez um traçado de investimentos biopolíticos. Neste traçado temos os primeiros investimentos 

que perpassam a população, como a construção da igreja, importante coesão “espiritual” nesta 

coletividade nascente, os serviços de correios, meios mais sólidos de ligação externa, serviços 
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de energia elétrica, ainda a motor, inicialmente privados e depois públicos, as primeiras estradas 

e transportes públicos para Pesqueira, o estabelecimento da feira livre, movimentando o 

comércio regional etc. Destaque também é dado aos primeiros farmacêuticos e médicos trazidos 

para a cidade, demonstrando um cuidado com a saúde coletiva local. Em meio disso tudo, 

também traças as primeiras institucionalizações, como o estabelecimento da prefeitura e da 

câmara de vereadores, a chegada de delegados e juízes, simbolizações de esferas centralizadoras 

de um exercício de poder sobre a polução.  Destacam-se mesmo eventos aparentemente pouco 

significativos, como a chegada do primeiro rádio e das primeiras sessões de cinema, ambos por 

inciativa privada, mas que ressoavam, ainda em 1971, como facilitadores da vida local.  

Estes investimentos garantiram que uma vida coletiva local fosse possível e tivesse 

algumas condições de se desenvolver, de modo que não estavam alheios, antes sendo 

perpassados por biopolíticas. Estradas, transportes, motores de energias elétrica etc. 

viabilizaram uma maximização da vida coletiva local, um aumento de suas possibilidades de 

desenvolvimento, assim como a atração de farmacêuticos e médicos e outros investimentos que 

tinham sido feitos na saúde coletiva, pois tudo o que bloqueia e limita a produtividade do corpo 

da população passa também a ser foco de interesse biopolítico, propiciando intervenções, 

tratamento e controle de doenças, redução de mortalidade etc. (FOUCAULT, 2010).   

O campo de existência da renda renascença surge nesse território em plena mobilização 

biopolítica, de modo que sua constituição só foi possível porque havia certo investimento 

biopolítico, no entanto seu desenvolvimento, de início, foi constantemente bloqueado 

justamente pela insuficiência desses investimentos. Se a busca de materiais e o comércio da 

renda inicialmente se efetuou em Pesqueira, foram necessárias as intervenções que garantiram 

uma estrada e um transporte; por outro lado se tinha o bloqueio da insuficiência de investimento, 

o que implicava estradas de barro e transportes em cima de caminhões. Essa relação entre 

possibilidade e bloqueio com as estradas marca as lembranças de mulheres que vivenciaram 

esses traços, como dona Maria e dona Francisca:  

 

(Pesquisador: Já tinha pista pra Pesqueira?) 
 
Não, não, não, não. Estrada de chão, um caminhão só, tinha de pesqueira 
pra´qui. O dono do caminhão chamava-se Manuel Genuíno, casada com uma 
senhora daqui de Poção. Ele casou com ela, levou ela pra Pesqueira, lá ela 
também fazia renascença, e as pessoas... e ele vinha pra Poção no caminhão, 
aqui ele levava as pessoas que iam com a renda vender em Pesqueira, porque 
aqui pouca gente entrava pra vender, pra comprar.  (Dona Maria, 72 anos 
entrevista, 14/10/2019). 
 
(Pesquisador: Tinha pista já, pra Pesqueira?)  
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Tinha não, meu filho, tinha não, num tinha não... era na serra, pra descer 
aqueles caminhão na serra, o maior sacrifício na vida, não tinha não. [...] Tinha 
pracinha, né, aquela pracinha, simplesinha que tinha, né. Depois quando 
Everaldo fez essa praça, foi muito bonito e tudo, num foi. Não tinha não, só 
era aquela praça mesmo. Tinha aqueles banquin, pra gente sentar, tinha o 
coreto, né. Tinha um coreto, né...  um coreto, tinha, muitos anos. Mas a pista, 
foi no tempo de... (Dona Francisca, 84 anos, entrevista, 17/03/2020). 

 

O investimento da construção de uma estrada de terra e o estabelecimento de serviço de 

transporte para Pesqueira possibilitaram uma maior movimentação da população local e deram 

condições para que uma prática da renda renascença se desenvolvesse em conexão com 

Pesqueira. Mas a insuficiência desse investimento, estrada de terra e pouco transporte, implicou 

um bloqueio dessas relações, as pessoas iam vender a renda, mas era o “maior sacrifício do 

mundo”. De lá para cá, se fez a pista de asfalto para Pesqueira, investimento que certamente 

resultou num desbloqueio e foi importante para outros desdobramentos com a vida com a renda, 

como a ampliação da produção e do comércio, o estabelecimento da feira da renda renascença, 

enquanto ela existiu etc. 

De modo semelhante, temos os investimentos no estabelecimento de um serviço de luz 

elétrica na cidade e nos sítios da região. A falta da energia elétrica, ou a sua insuficiência, por 

muito tempo representou um bloqueio à produtividade local com a renda, pois o trabalho que 

continuamente demanda ser feito à noite se realizava apenas sob a luz dos candeeiros e dos 

lampiões, dificultando a prática, diminuindo as forças locais e pondo em risco a saúde da 

população rendeira, que sentiam problemas com o trabalhar sob baixa luminosidade, respirando 

a fumaça. O depender da luz dos candeeiros marcou de tal modo a vida dessa população que 

todas as rendeiras mais velhas relatam experiências parecidas de “assoar” no nariz o preto das 

cinzas da fumaça da queima de querosene necessária à iluminação. Esta situação de bloqueio 

ante a ausência de luz elétrica foi relatada por várias rendeiras, de 84 até 46 anos, como se vê 

em algumas dessas experiências abaixo:    

 

Todos os dias... antigamente eu trabalhava até uma hora da manhã, duas. No 
tempo do motor, aquele motor na frente da casa da tua mãe (minha vó que foi 
comerciante da renda), que tinha ali um motor, um motor véi, a luz era até 10 
horas, eu acendia um lampião e ficava sempre até meia noite tirando desenho 
(Dona Francisca, 84 anos, entrevista, 17/03/2020). 
 
(Pesquisador: E quando a senhora começou a trabalhar tinha energia na cidade 
já?  
Tinha, aqui em Poção já tinha, agora no sítio não tinha não, a gente trabalhava 
com essas lamparinas de vidro, né, eram uns candeeiros, chamava manda, 
porque tem um lapiãozinho que sobe uma luz muito bonita, mas manda, que 
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o candeeiro com aquela manda de vidro, ela é mais apagada, aí a gente 
trabalhava com aquele candeeiro. (Dona Letícia, 72 anos, entrevista, 
18/03/2020) 
 
(Pesquisador: Na época tinha eletricidade?) 
Era no candeeiro, o carvão chega… fumaça… o nariz da pessoa chega ficava 
preto de fumaça no candeeiro, querosene 
(Pesquisador: E a vista era ruim não?) 
Não, na época a vista era boa, era sorte viu?! Eu acho que essas fumaças 
prejudica muito a vista viu, era fogo de lenha, era só o que usava, era 
candeeiro, aquela fumaça chega a renascença ficava escura (Dona Lucia, 64 
anos, entrevista, 21/10/2020) 
 
Era no candeeiro, amanhecia com as ventas toda... cheia de carvão. Era, na 
base do candeeiro. Quem tinha dinheiro pra comprar um lampião, nerá. 
(Pesquisador: A senhora fazia de noite?)  
Era, serão de noite, no candeeiro, assim, numa altura que desse pra enxergar 
em baixo. É... foi sofrido, viu. (Dona Joana, 61 anos, entrevista, 04/03/2020) 
 
Naquele tempo não tinha energia no sítio não, era no candeeiro de fumaça 
naquele tempo, trabalhava a noite inteirinha, já começava na quinta feira pra 
quando fosse no sábado vender aquele serviço que era pra fazer feira, era tanta 
fumaça que nós levava na cara (risos) que quando amanhecia o dia nós pegava 
um pano branco aí coisava assim no nariz e só saia só carvão (risos) da fumaça 
do candeeiro 
(Pesquisador: E era muito ruim trabalhar assim?) 
Não era bem bom não mas era o jeito né, a pessoa tinha que trabalhar (Dona 
Marieta, 59 anos, entrevista, 01/12/2020). 

 
Tinha luz, mas eu já trabalhei com aquele candeeiro de gás com pavio de 
fumaça ainda. Ixe, como era ruim! No sítio, na época no sítio não tinha 
eletricidade trabalhava com o candeeiro. A gente bota assim perto, mas não 
podia botar muito perto porque senão o serviço encardia, mas fazia com aquilo 
ali, acabei com a minha vista, mas depois que veio a eletricidade melhorou 
muito, né (Dona Ana, 46 anos entrevista, 09/03/2020). 
 
 

 Os traçados dessas experiências demonstram um praticar coletivo da renda em bloqueio 

com a insuficiência de um investimento biopolítico. Se tinha apenas energia elétrica na cidade 

a motor, funcionamento até as 22:00. Nos sítios e após o horário de enceramento do 

fornecimento de energia elétrica na cidade, a renda era praticada em meio à luz rarefeita e à 

fumaça. A falta de investimento coletivo implicava uma situação de bloqueio e de adoecimento, 

com as atividades de rendar sendo realizadas com sofrimento e com as peças de renda sendo 

manchadas, peças essas que tradicionalmente são brancas. Novos investimentos biopolíticos 

que possibilitaram a disponibilidade e a acessibilidade à luz elétrica na cidade e nos sítios 

representaram uma situação de favorecimento das práticas de rendar, maximização de suas 

potencialidades de rendar.  
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 Exploramos as estradas e a situação de energia elétrica como exemplos de investimentos 

biopolíticos na população local que operaram diretamente no campo de existência da renda, 

porque fazem parte, de modo claro, das lembranças das rendeiras que acompanharam o 

desenvolvimento de uma vida local. No entanto, certamente muitos outros investimentos 

biopolíticos, de diferentes escalas e origens, foram importantes para possibilitar essa vida com 

a renda. Atualmente, como veremos no capítulo 4, os investimentos biopolíticos em 

aposentadorias, pensões e auxílios financeiros, como o Bolsa Família, são fundamentais na 

manutenção da população local que vive do trabalho com a renda.   

 O desenvolvimento da biopolítica não implicou, no entanto, a supressão e o 

desaparecimento dos mecanismos disciplinares. Ao invés disto, essas duas tecnologias 

participam de múltiplos processos de complementariedade e de conexões entre si. Essa 

compatibilidade tecnológica é possível sobretudo porque tratam de diferentes níveis, escalas e 

superfícies de aplicação, de modo que temos um complexo de relações que agem sobre o 

homem-corpo, tecnologia de individualização na disciplina, e sobre o homem-espécie, processo 

massificante com a biopolítica. Ao invés de suplantar disciplina, a biopolítica surge como uma 

tecnologia que “[...] a embute, que a integra, que a modifica parcialmente e que, sobretudo, vai 

utilizá-la implantando-se de certo modo nela, e incrustando-se efetivamente graças a essa 

técnica disciplinar prévia” (FOUCAULT, 2010, p. 203).  

 Temos, pois, que a grade de afetação biopolítica é efetiva porque ela pôde se conectar 

com os mecanismos disciplinares anteriormente estabelecidos. Se o corpo coletivo dos que 

praticam a renda é perpassado por movimentos biopolíticos, isso só é efetivado plenamente 

porque os corpos individuais foram transpassados incialmente, também, por tecnologias 

disciplinadoras, e daí se formaram corpos produtivos e suscetíveis aos agenciamentos 

biopolíticos. Ainda sobre o acoplamento desses dois conjuntos de tecnologias, Foucault diz:  

 
[...] a disciplina tenta reger a multiplicidade na medida em que essa 
multiplicidade pode e deve redundar em corpos individuais que devem ser 
vigiados, treinados, utilizados, eventualmente, punidos. E, depois, a nova 
tecnologia que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida 
em que eles se resumem em corpos, mas na medida em que ele forma, ao 
contrário, uma massa global, afetada por processos de conjunto que são 
próprios da vida, que são processos como o nascimento, a morte, a produção, 
a doença, etc. (p. 204).   

 

O biopoder age continuamente nessas duas escalas, nesses dois níveis, cercando e dando 

forma à vida em duplo processo de tomada de poder. A assunção da vida pelo poder será 

aprofundada no próximo subtópico.  
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3.5.3 Subjetividade e as formas de existência 

 

 Tal qual formula Foucault (1983), o que está no âmago de todo este conjunto de 

considerações sobre as relações de poder são os processos de subjetivação, o se debruçar como 

seres humanos, envoltos nos jogos de forças, são constituídos enquanto sujeitos, assumem 

determinados modos de existência. Como salienta Lapoujade (2017), não existe Ser sem 

maneiras de ser, de modo que é sempre de formas de vida especificas que estamos tratando ao 

traçar as análises das relações de poder. Nestes jogos, as formas de vida, com seus corpos, 

condutas cotidianas, comportamentos e desejos, se ligam aos sistemas de poder. O poder incita, 

fomenta, bloqueia ou dobra, gerando para o sujeito um “espaço onde se comportar, onde se 

adaptar uma postura particular, onde falar de uma certa maneira, ou trabalhar continuamente 

(FOUCAULT, 2015b).   

Desse modo, as relações de poder envolvem uma multiplicidade de técnicas de 

transformação da vida humana, de intervenção na maneira de viver, nas “almas” dos sujeitos 

(FOUCAULT, 2010; 2017c). Foucault (2014a, p. 29) nos lembra que “é sempre do corpo que 

se trata – do corpo e de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e de 

sua submissão”. No entanto, este corpo só é útil porque há um investimento anterior do poder 

na forma de um sistema de sujeição que “fabrica” um sujeito, que lhe confere uma “alma”. Esta 

sujeição não necessariamente recorre à violência ou à ideologia, correspondendo, mais do que 

uma ação física sobre os corpos e sobre as materialidades, a uma aplicação sutil e tecnicamente 

calculada de força sobre suas forças.  

Nesta perspectiva, a “alma” é um dos efeitos do poder, não uma ilusão ou uma 

construção ideológica, mas algo que é produzido permanentemente no interior do corpo por 

meio do funcionamento dos mecanismos de poder. Essa alma, presente na realidade, porém 

incorpórea, “[...] é o elemento onde se articulam os efeitos de um certo tipo de poder e a 

referência de um certo saber, engrenagem pela qual as relações de poder dão lugar a um saber 

possível, e o saber reconduz e reforça os efeitos de poder” (FOUCAULT, 2014a, p. 32-33). 

Essa alma, efeito e referência das relações poder-saber, liga-se às reflexões sobre o que 

podermos chamar de subjetividade.  

É no dar formar e no governar a vida subjetivamente que as relações de poder atuam. 

Temos que a subjetividade não é algo natural ao sujeito, como uma essência do humano, mas 

antes uma fabricação, uma obra a céu aberto, um objeto de manipulação e constituição em meio 
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às relações de poder (PELBART, 2000).  Esta subjetividade é o efeito, ou a produção, de um 

poder que se aplica diretamente e cotidianamente sobre os indivíduos, categorizando-os e 

marcando-os por sua própria individualidade, impondo uma verdade sobre eles, um modo de 

operação que torna seres humanos em sujeitos.  Nestes temos, a “[...] subjetividade não é 

concebida a partir de uma teoria prévia e universal do sujeito, não é relacionada com uma 

experiência originária ou fundadora, não é relacionada com uma antropologia que tenha um 

valor universal” (FOUCAULT, 2016 p. 13).  

Nessa perspectiva, o sujeito é uma construção, e, como tal, sempre passível de 

modificação e transformação, o que abre um campo de possiblidade para o estudo da 

constituição subjetiva, da construção dos modos de vida, nos territórios e ao longo da história 

(GROS, 2005; CANDIOTTO, 2006). Segundo Pelbart (2000) a apreensão da subjetividade 

como uma produção social e histórica não é algo novo. De acordo com o autor, Nietzsche já 

demonstrava quanta violência foi necessária para moldar o homem em sua forma atual, “[...] 

quanto terror foi preciso para incrustar nesse animal um mínimo de civilidade, de memória, de 

culpa, de senso de promessa e dívida, em suma, de moral!” (PELBART, 2000, p. 12). Desde 

então, como bem observou Foucault (2014), as novas tecnologias que moldam o homem 

puderam abdicar de tanta violência direta em sua tarefa de docilização dos corpos, recorrendo 

a mecanismos disciplinares e biopolíticos mais sutis e mais suaves em sua aplicação.   

Alinhados com estes questionamentos, Guattari e Rolnik (2013) dão destaque em suas 

análises aos processos de fabricação da subjetividade: a subjetivação. Para os autores, a 

subjetividade é algo manufaturado, tal como a eletricidade, o carro, as roupas e assim por diante. 

Do mesmo modo como se produzem produtos, também se injetam representações nos 

indivíduos para se fabricar os modos de subjetividade em dado campo social. A produção de 

subjetividade seria, pois, anterior a qualquer outro tipo de produção e seria também a mais 

importante, já que é base condicional para a existência das demais.  

Nestes termos, as relações de poder foram indispensáveis ao desenvolvimento do 

capitalismo, que necessita tanto dos corpos dóceis e produtivos para a força de trabalho quanto 

do ajustamento entre a população e os processos econômicos. Foram as técnicas do poder, 

presentes em todo o corpo social, atravessando suas instituições, que agiram sobre os processos 

econômicos, sustentando e organizando suas forças. Estas técnicas também agiram com fatores 

de segregação, perpetuando efeitos de dominação e hegemonia. Neste sentido, o capitalismo se 

imbuiu e necessita sempre recorrer aos mecanismos de poder para a sua sustentação e 

desenvolvimento (FOUCAULT, 2017c).  
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Estas técnicas atuam necessariamente produzindo subjetividade, pois o trabalho não é a 

essência ou a natureza do homem, se este trabalha e quer trabalhar é porque está ligado a um 

sistema de sujeição, um sistema de produção de subjetividade. As forças explosivas presentes 

no corpo, que são vida, desejo, necessidade etc., só se tornam força produtiva por meio de seu 

anexo a esses sistemas (FOUCAULT, 2015b). Ao desenhar as relações de força que 

constituíram o campo da renda, traçamos a constituição subjetiva de seus sujeitos, dos seus 

modos de vida, a constituição do ser rendeira e do ser produtor e comerciante da renda, pois a 

produção de subjetividade é a matéria-prima do desenvolvimento das forças produtivas de toda 

e qualquer produção.  

Neste processo, a produção de um trabalhador (bem como a dos demais papéis sociais) 

se estende por toda a vida, iniciando-se desde a vida doméstica na infância e a entrada na escola 

primária até a morte. Passamos continuamente por maquinários de produção de subjetividade, 

somos formados para poder funcionar em meio aos mecanismos sociais que nos cercam 

(GUATTARI; ROLNIK, 2013). Neste processo absorvermos modos de existir por meio dos 

fluxos de imagem, informações, conhecimentos e serviços que acessamos, de modo que 

estamos imersos em uma produção contínua de subjetividade (PELBART, 2002).    

Estas mutações da subjetividade ocorrem “[...] no coração dos indivíduos, em sua 

maneira de perceber o mundo, de se articular com o tecido urbano, com os processos 

maquínicos do trabalho e com a ordem social suporte dessas forças produtivas” (GUATTARI; 

ROLNIK, 2013, p. 34). Devemos observar, no entanto, que a reflexão sobre a subjetividade não 

tem em seu núcleo o indivíduo. O indivíduo não pode ser tomado como referência para os 

processos de subjetivação, pois ela se efetua em todos os processos de produção social e 

material e não no campo individual. Isso implica que a subjetividade é sempre da ordem 

coletiva, em suas múltiplas determinações, não apenas sociais, mas também econômicas, 

tecnológicas, midiáticas etc. (GUATTARI; ROLNIK, 2013). 

Dado seu caráter coletivo, a subjetividade remeteria sempre à sociedade, a um 

determinado campo de existência, à sua tessitura tanto social quanto material. Estes 

deslocamentos implicam não tomar o indivíduo como a centralização e totalização dos 

processos de subjetivação, mas sim como seu ponto terminal, um ponto consumidor de 

determinada subjetividade produzida continuamente por meios dos processos sociais. Esse 

processo realizaria por meio do consumo das formas de percepção, representação e 

sensibilidades produzidas em meio às determinações coletivas de várias espécies, onde o 

indivíduo surge como o reflexo dos efeitos de individualização sobre o corpo (GUATTARI; 

ROLNIK, 2013, p. 41). 
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Isto vai ao encontro do argumento de Foucault (2014b; 2017b), segundo o qual é preciso 

se livrar analiticamente do homem, da ideia do sujeito constituinte, pois este só é possível dentro 

dos próprios processos sociais. Ao invés disto, este autor exorta por esta análise que dá conta 

da constituição do próprio sujeito na trama histórica, uma investigação de seus modos de 

existência. Também nesta investigação dos modos se subjetivação, a escolha metodológica é a 

de não tomar o sujeito como figura central de análise, voltando-se antes para a consideração 

dos elementos coletivos que conduzem a sua constituição, ao traçado histórico dos movimentos, 

operações, territorializações que tornaram possível um sujeito.   

Esse caráter coletivo não pode ser compreendido, no entanto, como a somatória dos 

sujeitos individuais. Trata-se de processos que estão acima e abaixo do indivíduo. No entanto, 

Guattari e Rolnik (2013) compreendem que um caráter de circulação demarca a subjetividade, 

já que esta é essencialmente produzida no social, porém é vivida e consumida por indivíduos 

em suas existências particulares. Nestes termos, a subjetividade transita entre sua produção 

coletiva e sua experimentação individual. O que, por sua vez, permite que, dos traços da 

constituição experimentada individualmente por indivíduos, retracemos o diagrama da 

produção coletiva da subjetividade.  

Algo a se ter consideração é que a forma de subjetividade que nos é dada, essa 

construção mutante e histórica que é o homem, já é em si o efeito de uma profunda sujeição. A 

forma-homem é habitada e trazida à existência por meio dos processos dominantes de 

subjetivação, ela é a prisão das forças da vida e do corpo. Reificar o sujeito em sua forma atual 

é perpetuar os mesmos efeitos que constituíram o que somos agora, é permanecer na “alma” 

prisão, aprisionamento que se realiza por uma determinada individuação da subjetividade 

(GUATTARI; ROLNIK, 2013; FOUCAULT, 2014a).  

Não temos, pois, motivos para lamentar as investidas contra a forma-homem por autores 

como Pelbart (2000), Foucault (2014a) e Deleuze (2014), pois trata-se de denúncias contra o 

que há de aprisionamento e sujeição nessa forma. A questão seria como liberar as forças da vida 

aprisionadas no homem, essa guerra total que encontra seu campo de batalha no próprio corpo, 

na experimentação da vida. O tema da subjetividade perpassa, então, três principais 

determinações: “a forma-homem, historicamente esculpida, às múltiplas forças que batem à 

porta e põem em xeque essa forma-homem, e a ideia do experimentador de si mesmo” 

(PELBART, 2000, p. 13).    

Ao longo deste capítulo, se tratamos de modos de viver, operar e se relacionar no campo 

de existência da renda renascença, se observamos suas relações de forças, suas invenções e 

embates, é porque estávamos, ao mesmo tempo, retraçando um diagrama das suas constituições 
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próprias de subjetividades, das suas mutações e direções ao longo dos seus desdobramentos. 

Mas, antes de celebrar essas formas, retraçá-las é delimitar as linhas de uma determinada prisão 

“subjetiva”, almejando antes reabrir esse campo às forças que batem à porta dos jogos de 

experimentação. Seguindo Lapoujade (2017), se formas ou modos de existência remetem à 

dureza de uma formação ou moderação, podemos pensar a leveza das maneiras de ser.   
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4. TRAÇOS EMERGENTES DO ACONTECIMENTO DA RENDA RENASCENÇA: O 

CORPO, A MAQUINÁRIA E O (NÃO) VIVER DA RENDA  

 

 

4.1 O rizoma produtivo da renda renascença 

 

O campo de existência da renda renascença se experimenta como um rizoma, como um 

emaranhado de linhas em conexão, mas distintas entre si, que não funcionam como uma 

unidade, e sim como umas multiplicidades dispersas no território, onde não é possível distinguir 

pontos centrais, ou iniciais e finais (DELEUZE, GUATTARI, 2011; BARRETO; CARRIERI; 

ROMAGNOLI, 2020). Eu me aproximei do campo de renascença também de modo rizomático; 

seguia o emaranhado de linhas dos meus encontros com as rendeiras, saía e entrava em pontos 

distintos, não estabelecia núcleo para a pesquisa, apenas outras dispersões. Essa pesquisa-

rizoma me levou às ruas espalhadas pela cidade e a esse traçado de suas emergências. 

 

 

4.1.1 O devir-fabril  

 

 

 No capítulo anterior, já havíamos traçado um certo devir-oficina da produção que com 

a renda emergiu do devir-comércio das comerciantes viajantes. Se a tecitura da renda 

renascença em si continuou, e continua, uma atividade manual feita nas casas das rendeiras 

dispersas na cidade e nos sítios, a organização e ampliação das atividades de acabamento da 

produção da peça da renda aplicada ao tecido deram vazão à emergência dos primeiros traços 

de organização em modo de oficina da produção da renda. Esse devir-oficina transpassou as 

práticas com a renda de dona Maria (72 anos, entrevista, 14/10/2019), que foi uma das primeiras 

comerciantes a organizar a produção dessa maneira, traços esses lembrados no seu relato: 

 

Depois... foi aumentando os pedidos, e eu coloquei... eu não chamo de fábrica, 
porque fábrica é onde fabrica a mercadoria, como o meu trabalho é feito à 
mão, foi toda a vida foi feito à mão, eu nunca usei ele em máquina... mas eu 
coloquei pessoas em casa pra fazer a montagem das peças no linho. Foi daí 
que a gente começou a vender renda com linho. 
 
(Pesquisador: E era onde essa... a senhora não chama de fábrica...) 
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Na minha casa, aqui, na minha casa mesmo. Uma casa vizinha. [...] Foi... tá 
com uns 25 anos, 25 anos... foi quando... 94, foi quando eu comecei o botar 
gente pra me ajudar a trabalhar, não tava aguentando... armar e fazer tudo 
sozinha, riscar, bordar, tudo... não tava aguentado, tava muito pesado pra mim, 
aí coloquei uma pessoa, depois coloquei, coloquei outra, cheguei a ter 15 
pessoas, agora eu não quero mais não. Quero ficar menos ainda (Dona Maria, 
72 anos, entrevista, 14/10/2019). 

 

 É interessante que dona Maria recupere a imagem da fábrica para falar de seu modo de 

produzir as peças com a renda, ainda que seja para negar que este seja o modelo do seu modo 

de operar. A necessidade de negar que se trata de uma fábrica indica que ali está ao menos os 

primórdios de um modo fabril de operação, e esses primórdios emergiram justamente da prática 

efetiva do comércio viajante e da necessidade de expansão da escala de produção. Entre o modo 

de praticar a vida com a renda do comerciante-viajante e um princípio de organização fabril há 

um fluxo comercial, estão num mesmo devir-comércio da renda, ainda que se trate de sucessões 

e expressões distintas desse devir. O seu início é por necessidade do comércio, e acontece por 

adição de funcionários e máquinas de renda, ainda no espaço anexo à casa. 

Esse modo oficina de trabalhar a produção tem se mostrado efetivo para um comércio 

da renda, sendo experimentado, em maior ou menor intensidade, por um considerável número 

de produtores e comerciantes da renda, traços dos quais dona Maria (72 anos, entrevista, 

14/10/2019) tem conhecimento:  

 

(Pesquisador: A senhora lembra o que foi surgindo de maior, depois?  
 
A - A maior é a de Cida, né?  
 
(Pesquisador: Mas ela começou depois, né?)  
 
Depois, muito depois.  
 
(Pesquisado: Tive outras pessoas que começaram também?)  
 
Fábrica mesmo, tem as meninas de um antigo comerciante. [...] E agora tem 
essa menina dona de uma nova fábrica, mas é mais bordado agora, não é 
renascença, não. [...] Porque a dona da maior fábrica ali... ela tem máquina de 
lacê, ela tem máquina de fazer bordado, ela tem máquina de meio ponto, ela 
tem... Lá em fábrico mesmo. Lá é muito grande, se você for lá, você fica, o 
barulho é... 

 

 Nessa narrativa Dona Maria recupera esse traçado que vai da oficina anexa à casa ao 

barulho das grandes máquinas de uma fábrica. Se dona Maria foi perpassada por um devir-

oficina, acredito que sua prática não chegou a se dobrar novamente para um devir-fabril. O 

modo de organizar a produção da renda ainda se centra, sobretudo, na otimização por meio do 
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agenciamento de corpos numa produção centralizada. Se as práticas de trabalhar a renda se 

tornaram mais produtivas com sua centralização e organização, elas pouco se diferem do modo 

de operar tradicional das pequenas produtoras locais de renascença. Se imagino que nas suas 

práticas de organização se encontra já o embrião de um modo fabril, este não está ainda 

atualizado nas práticas concretas, ao ponto que ela rejeite a utilização de máquinas no trabalho 

diretamente no acabamento da renda.   

 

Eu só não gosto de mostrar, assim... por exemplo, eu não faço acabamento na 
máquina, A dona de uma fábrica mostrou arremate na máquina, não é, o nosso 
trabalho é feito à mão, então todo o trabalho é feito a mão de acabamento, aqui 
em casa é feito tudo a mão, não quero nada de máquina 

 

 Também perpassada num devir-oficina, nas suas práticas recentes dona Alexandra (64 

anos, 16/10/2019) opera novas dobras e avança na construção de um modo de trabalhar a renda 

que maximiza as potencialidades produtivas de um funcionamento mulher-máquina no trabalho 

com a peça da renda:  

 

(Pesquisador: Nesse Ateliê tem algumas pessoas que trabalham, e tem outras 
coisas? além de pessoas tem máquina? 
 
Tem máquina, tem a pessoa que lava, tem a pessoa que engoma, tem a pessoa 
que alinhava a renascença, tem a pessoa que risca a renascença, tem a pessoa 
que corta, que faz acabamento, que faz... tem a pessoa que costura. 
 
(Pesquisador: e máquina, o que você tem de máquina?) 
 
Tem a máquina de costura, a máquina de meio ponto, a máquina de bordar, 
fui comprando aos poucos, fui atendendo as exigências, a gente vai vendo a 
necessidade, aí vai... 

 

Assim como dona Maria antes dela, dona Alexandra organiza o trabalho de sua produção 

num modo de oficina, mas ele efetua uma outra dobra que a primeira não chegou a efetuar. 

Mais do que somente organizar o trabalho, ela efetivamente maximiza a produção por uma 

função de operação mulheres-máquinas explícita.  Assim como a dobra do devir-oficina se 

efetuou por uma “necessidade” de um comércio viajante que se expandia, a dobra num devir-

fabril também se dá com as “exigências”, uma “necessidade” que leva a outro modo de produzir 

e trabalhar a renda. Se distingo um devir-oficina de um devir-fabril, o faço mais para demarcar 

um uma multiplicidade de modos de organizar a produção da renda do que para demonstrar um 

ponto de ruptura, pois concretamente esse devir vai se instaurando em gradações e modos 

distintos nesse campo de existência.   
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Numa intensificação de um devir-fabril, um comerciante pôs em funcionamento o que 

ficou efetivamente conhecido como a primeira fábrica em Poção. Dona Letícia (72 anos, 

entrevista, 18/03/2020) demarca o traço desse período na sua vivência: 

 

(A condição com a renda) Já tava fraquinha, tava fraquinha, porque, como é 
que diz, assim, eu não vou fizer que foi o fim, mas foi quase uma aparência, 
assim, antes de eu ir embora, um comerciante, é homem rico de Pesqueira 
agora, mas ele era aqui de Poção, ele formou uma casa, o senhor sabe a fábrica 
dele, acolá? Era de renascença, era muita trabalhadeira que ele adquiriu e 
botou naquela fábrica, uns pra trabalhar outros pra cuidar da fábrica, era 
renascença pra caramba, viu. Então, os outros pessoal, que os donos de 
fábrica, pra mim, também montaram... foi quem acabou com a renascença.  

 
 Dona Letícia demonstra um momento que marcou uma ruptura no que se refere à 

concentração e à escola de produção, “era muita trabalhadeira” e era “renascença pra caramba”. 

Mais do que as comerciantes compradeiras anteriores, mesmo com uma organização de um 

modo de produção em oficina, agora é a escala e a concentração de uma produção que guia os 

traços de uma lembrança. 

 O estabelecimento dessa primeira fábrica também marcou a vivência de dona Ana (46 

anos, entrevista, 09/03/2020): 

 

Ia, porque assim, tipo, no sábado de manhãzinha quando era lá para a primeira 
fábrica, de manhãzinha fazia uma fila na calçada né, quando a fábrica abria 
eles pegavam aquela peça que tava pronta e dava as peças para a gente 
trabalhar durante a semana, então se a gente pudesse adiantar a peça no sábado 
à tarde era melhor né, aí caso terminasse a peça no meio da semana já 
entregava e pegava mais. 

 

Um traço na experiência de dona Ana foi a fila de rendeiras que iam aos sábados buscar 

encomendas e entregar as peças prontas. Ouvir dona Ana me lembrou que quando criança 

passava na rua em frente à fábrica e via ali a fila de mulheres esperando, mesmo não sabendo 

que eram rendeiras, e que no mesmo período ouvia mulheres falando em pegar o serviço na 

fábrica. Esse novo movimento de concentração de produção de rendeiras foi uma singularidade 

suficiente para deixar marcas na experiência de vida de pessoas que viviam no campo da renda 

renascença, ainda que não estivessem envolvidos diretamente com a renda. 

Essa intensificação na dobra de um devir-fabril marcou mesmo o traçado dos 

comerciantes que já estabeleciam oficinas antes disso, como lembra dona Alexandra:  

 

Eu acho que foi ele (comerciante que abre a primeira fábrica) que mais que 
deu o maior levante aqui em Poção porque até aí a procura era menor, mas ele 
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como ele tem muita visão ele conseguiu ampliar e o pessoal, e a partir daí o 
pessoal começou a vir para cá também, foi a divulgação maior começou com 
ele. 
 
(Pesquisador: Seu Ateliê foi antes do dele?) 
 
foi, foi, foi. 

 

Dobra na produção, essa intensificação do devir-fabril também foi uma dobra no 

comércio para fora, num comércio de comerciantes agora estabelecidos. Novos modos de 

divulgação, de conexão com pontos de fora, um “pessoal” de fora que começa a vir para cá. Se 

o devir-fabril já se anunciava na otimização dos modos de produção, ele toma corpo concreto 

nessas novas escalas de produção e comercialização que afetou a vivência das rendeiras e das 

comerciantes que viviam no campo da renda.  

Esse devir-fabril implicou não apenas a modificação das escalas e dos modos de 

produção e comércio, mas abriu o caminho para a produção do lacê, material necessário à 

tecitura da renda em Poção. Como já discutimos, os materiais da renda marcam os modos de 

gerir a vida nesse campo da existência. Os materiais são significantes o bastante para as 

rendeiras e comerciantes frequentemente destacarem como mudança nas últimas décadas o fato 

de o lacê, que antes era fabricado no Rio de Janeiro ou em São Paulo, ser agora fabricado em 

Poção. Em geral, quando relatam essa mudança, falam com uma certa nostalgia de um material 

que anteriormente era melhor. Seja como for, temos o relato de um devir-fabril também dos 

materiais em Poção. 

    

Aí na época a fábrica fechou no Rio, aí venderam as máquinas pra o 
comerciante que abriu a fábrica.  

 
(Pesquisador: A primeira fábrica que começou a fazer aqui foi essa mesmo?)  

 
Sim, foi ele sim (Dona Maria, 72 anos 14/10/2019) 

 

(Pesquisador: Que tem fabrica aqui?) 
 
Tem, tem a fábrica maior, tem... Olha, a fábrica maior até máquina de fazer o 
lacê ela tem já, é bem maior. A maior fábrica e a primeira. [...] Antes a gente 
comprava era de São Paulo, a linha ainda é de São Paulo, não, parece que é 
Rio de Janeiro, mas não é daqui a linha não é daqui, agora o lacê é, o lacê é 
daqui. 
 
(Pesquisador: O lacê é da primeira fábrica, é isso?) 
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Tem a fábrica maior também, mas quem iniciou a produção de lacê foi a 
primeira, depois dele aí passou para essa outra (Alexandra (64 anos, entrevista, 
16/10/2019). 

   

 O devir-comércio se estende e se complexifica a tal ponto de possibilitar a produção do 

material da renda pela primeira vez no próprio território. Fluxo de “necessidades” do comércio 

e de golpes de oportunidades, que já vinha num caminho de maximização de uma produtividade 

por uma função mulheres-máquinas, agora se passa à compra de grandes máquinas de produção 

do material. Apenas nesse momento de dobra se ouve o grande barulho das máquinas. Seguindo 

a intensidade desta dobra, outro estabelecimento passa à produção do lacê também na cidade. 

A dobra fabril afeta a produção, em concentração e escalas maiores, o comércio, que atinge 

novos patamares de divulgação e conexão e pontos de fora, e os materiais, que em parte passam 

a ser produzidos dentro do próprio território.  

 Para acompanhar essa dobra-fabril, também é interessante retraçar as vivências da 

jovem dona Elisa (34 anos, entrevista, 10/06/2020), que começou a trabalhar na maior fábrica 

de Poção aos 18 anos e há 4 anos possui sua própria fábrica. A história de Elisa segue um 

traçado comum no campo da renda, sua avó e mãe já trabalhavam com a renascença, e ela 

aprendeu a prática ainda na infância:  

 

(Pesquisador: Tem alguém da tua família que trabalhava com alguma coisa da 
renascença? 
 
Desde pequena minha vó, minha mãe, aprendi com minha mãe desde 
pequenininha, 6, 7 anos já fazia renascença, comece fazendo renascença, 
minha mãe faz até hoje, minha irmã também, aí passou de geração pra geração 

  

O movimento do campo da renda continua a se movimentar em dobras; as praticantes 

de um comércio ou mesmo de um devir fabril ainda relatam com frequência que aprenderam a 

rendar na infância, de modo a efetuar suas próprias dobras até encontrar outros meios de viver 

da renda. Elisa começa uma prática de comércio de renda como funcionária de uma fábrica em 

Poção. Nesses anos que ali trabalhou, ela adquiriu o saber e o conjunto de relações desse 

comércio e relata como uma prática de comércio viajante se fragmenta nessas organizações que 

possuem um porte maior:  

 

(Pesquisador: Quando você trabalhou na fábrica, vendia na fábrica ou 
viajava?) 
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Não, eu viajava, Recife, Maceió, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Salvador, 
Aracaju, vendendo pra os lojistas mesmo, aí eles que vendiam pra o 
consumidor final, a gente vendia pros lojistas e eles revendiam  
 
(Pesquisador: A fábrica até hoje trabalha mais com revendedores ne? 
 
Isso, lá o forte não é vender aqui não, o forte mesmo é lá fora, o que sustenta 
a empresa são as vendas externas 
 
(Pesquisador: Eles entregam essas mercadorias é?) 
 
A gente já vai com o carro com pronta entrega, já vai com mercadoria pra já 
chegar, tipo na casa da Cultura em Recife, já deixa lá numas lojas, já vai com 
os clientes, já vai leva o caderno, anota e o que ele quer a gente já vai no carro 
e entrega  
 
(Pesquisador: E é frequente as viagens?) 
É toda semana 
 
(Pesquisador: São vários locais né?) 
 
São várias capitais, aí tem várias equipes viajando, cada equipe vai pra uma 
cidade, do mesmo jeito é aqui também tem várias equipes viajando, cada uma 
vai pra um lugar 

 

  Como descreve Elisa, as atividades do comércio da renda em uma organização em devir-

fabril guardam os rastros do modo de fazer comércio do comerciante-viajante, mas agora 

ampliado, organizado, fragmentado em equipes. Mas segue-se uma cartografia semelhante, 

seguem-se os traçados dos pontos de suporte de um comércio da renda lá fora, as relações com 

lojistas e revendedores, as linhas em outros territórios que ganharam o seu traçado ao longo das 

décadas. Mas, para além disso, a vivência de Elisa permite traçar um novo desdobramento desse 

comércio da renda, que leva a direções para fora da própria renda:  

 

Trabalhei 10 anos lá, aí comecei vendendo renascença mas aí foi mudando, a 
renascença foi caindo , o poder aquisitivo das pessoas foi... que renascença é 
um preço justo, mas é valor alto, não é todo mundo que consegue não, aí eu 
comecei vendendo renascença, ela (a dona da fábrica) viu que tava caindo, aí 
ela se inovou e começou com bordado, aí o bordado ganhou um espaço muito 
grande no mercado, aí depois eu saí de lá e comecei vender pra mim, vendi 
também renascença, comecei vendendo renascença e depois só bordado, agora 
é só bordado, renascença infelizmente caiu bastante. 

 

Em sua vivência, Elisa acompanhou os procedimentos de uma dobra do comércio da 

renda que o levou para fora da própria renda. A maximização da produtividade com a renda 

renascença tem seu limite, pois, ainda que mude o trabalho de acabamento em devir-fabril, a 

renda continua sendo trabalho manual e demorado de rendeiras. Diante do funcionamento de 
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um comércio com maiores escalas e que demandava menores preços, se sai do campo estrito da 

renda e se chega ao bordado, trabalho que pode ser mecanizado, maximizado e escalado de 

diversas forças.   

Esse transbordar do campo da renda para fora de si mesmo não é algo apenas recente no 

campo da renda, já que experimentações com outros modos de trabalhar o tecido fazem parte 

também de sua constituição. Já é bem antiga a prática de bordar artesanalmente as peças de 

linho que já contam com o aplique da renda, de modo que a própria referência a uma “peça de 

renascença” geralmente se refere a essa mescla de tecido, renda e bordado. Outro exemplo 

dessas experimentações foi a adoção do trabalho com o ponto ajour por dona Maria (72 anos, 

entrevista, 14/10/2019), que com esse trabalho também transbordou para fora da “renda” o seu 

comércio: 

 

Porque só era renda nesse tempo, hoje não, a gente vende outro trabalho, 
vende ponto ajour, vendo outro trabalho. Mas na época era só renascença 
mesmo, renda pura, não era nem com linho, hoje é... a gente mistura, né. [...] 
Hoje eu tenho máquina pra fazer um ponto ajour, tem máquina. Antigamente 
era tudo na mão, hoje tem a máquina só para o ponto ajour.  
 
O que é o ponto ajour?  
 
O ponto ajour seria um pontinho que eu fazia na mão antigamente e agora a 
gente faz na máquina pra pregar a peça no linho. 

 

As experimentações da vida de dona Maria fazem parte desse traçado do campo da renda 

para fora de si mesmo, um traçado da renda pura à “mistura” com o tecido, para um outro ponto 

que já não tem nada da renda, o ponto ajour. No entanto, ainda que com o ponto ajour, que 

começou como uma prática artesanal neste campo, se tenha desenvolvido uma possiblidade de 

um trabalho à máquina para sua confecção, é apenas com o bordado que grandes máquinas 

começam a ser utilizadas dentro desse campo mais geral da renda. Esses movimentos dão 

indicações de como os desdobramentos do acontecimento da renda renascença vão além da 

prática de rendar que se estabeleceu inicialmente, trata-se de um conjunto de práticas, relações, 

desterritorializações e reterritorializações que seguem caminhos múltiplos. 

Nessa dobra para o bordado maquínico, Elisa (34 anos, entrevista, 10/06/2020) 

experimenta uma nova intensificação. Ela trabalhou na fábrica que começou a incorporar o 

bordado feito em grandes máquinas em seu comércio da renda, mas decidiu sair para abrir seu 

próprio negócio, após um período trabalhando também com a renda, adentrou num modo de 

produção e comércio que se dá apenas com o bordado, efetuando, com sua prática, um 
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transbordar pleno para uma prática de produção e comércio de outra coisa. Ainda que tenha se 

desdobrado da renda, com ela já quase não trabalha: 

 

(Pesquisador: Aí tu deixou de trabalhar com renda renascença?) 
 
Hoje a gente não trabalha mais com a... tem, tem sim, mas pouco, muito pouco, 
95% é bordado. 
 
(Pesquisador: Aí vocês trabalham com bordados feitos em máquinas?) 
 
É, depois eu vou te levar lá nas máquinas, a gente tem a menina lá em cima 
que engoma as tiras, o tecido, né, pra máquina, aí aqui eles bordam, as meninas 
fazem o acabamento aqui na máquina e ali na frente 
(Pesquisador: Aqui então é só acabamento?) 
 
Só acabamento, a produção mesmo é alí do outro lado 

 

 Enquanto conversava com Elisa, nós estávamos num grande salão com diversas 

máquinas de costura; ali estavam quase todas as pessoas que trabalham na fábrica, pois são 

somente os acabamentos que continuam intensivos em mão de obra. Interessante inversão em 

que os acabamentos, em outro espaço da renda, único meio de maximizar a produção com 

algum uso da função mulher-máquina, agora se torna o espaço de produção com mais presença 

humana, já que o bordado passa a se produzir quase que totalmente numa função maquinal. 

Também é interessante notar que se a maioria dos corpos que costuram ainda são de mulheres, 

existem corpos masculinos que costuram e já precisam se esconder ao olhar de pessoas de fora, 

ou mesmo das lentes da câmera de um pesquisador.  
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Figura 21 - Sala de costura de acabamentos na fábrica de Elisa. 

 
Fonte: Acervo do autor  
 

 Nesta sala de acabamentos se dá uma função mulher-máquina um por um, de modo que 

o corpo está sempre presente no seu movimento. O fluxo de trabalho só se efetua continuamente 

nessa relação, corpo, mãos, máquina, tecido, linha. Se há um barulho maquinal, ele ainda é 

suave o bastante para se ter uma conversa sem ter de aumentar o tom de voz. Os corpos estão 

ainda intensivamente ali. 
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Figura 22 - Costureira na fábrica 

 
Fonte: Acervo do autor  
 

 Na sala ao lado de onde se fazem os acabamentos, se operam as máquinas de bordar de 

grande porte. Nesta sala, três ou quatro pessoas, todos homens, circulam entre várias grandes 

máquinas, com cada máquina tendo várias “cabeças”, equipamento de agulhas que efetivamente 

produzem o bordado. Os corpos humanos, todos masculinos, ao menos no momento em que eu 

observei, garantem uma contínua produção, são responsáveis por prover a máquina com o 

tecido e com as linhas, com o padrão de bordado no computador, dar conta dos ajustes 

necessários à produção; mas são as máquinas que bordam e o fazem numa função um-corpo-

várias-máquinas. Na sala das máquinas de bordar o barulho já é da máquina, tem de se falar 

aulo e no ouvido de outra pessoa para se ser ouvido. A relação é outra, mas tudo isso é um 

desdobrar das relações com a renda.  
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Figura 23 - Visão geral de uma sala de máquinas de bordado 

 
Fonte: Acervo do autor  
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Figura 24 - Máquina de grande porte de bordar 

 
Fonte: acervo do autor  
 

 Os traços de uma proveniência no trabalho de uma fábrica só de bordados se notam nas 

atividades de acabamentos. Se o bordar maquinal substitui o trabalho manual das renderias, os 

acabamentos seguem processos semelhantes, trabalha-se com máquinas semelhantes, lembra-

se ainda que o campo se constituiu em torno dos acabamentos destinados as peças de renda. 

 

(Pesquisador: O bordado ele precisa dos materiais iguais aos da renascença ou 
são outros materiais, são outros processos?) 
 
Não, é praticamente a mesma coisa não, mas precisa do tecido pra montar, a 
linha, as pessoas pra tirar as pontinhas de linha pra montar as peças é 
basicamente a mesma coisa 
 
(Pesquisador: O pessoal que já trabalhava na área não teve dificuldade não?) 
 
É, já tinha experiência, só não é manual igual a renascença, né, que é manual, 
é totalmente diferente, a máquina que borda que antes era as rendeiras tudo na 
mão, só que aí tem que fazer o acabamento e tirar as pontinhas de linha 
também. 
 
(Pesquisador: E as máquinas que vocês usam aqui no acabamento são vários 
tipos?) 
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São, são vários tipos, tem reta, tem galoneira, tem de botão, tem interlocke, 
overlocke, de elástico, meio-ponto, ponto ajour. 
 
(Pesquisador: São as mesmas que são utlizadas no acabamento da renascença 
ou tem mais?) 
 
Também, também, todas usa na renascença, a única que não usa é a laser e 
prensa, elas fazem aplique pra o bordado, não tem nada a ver com renascença 
não  (Elisa, 34 anos, entrevista, 10/06/2020). 

  

 Na vivência de Elisa, são as aproximações do campo de existência da renda, o ter 

aprendido a rendar na infância, começar a fazer parte de um comércio de renda para fora, 

retraçar essa cartografia do comércio para fora já desenhada muito antes por outros 

comerciantes. Depois são os distanciamentos, presenciar a instauração de um modo de 

operacional uma produção de bordado maquinal na cidade, e investir nessa dobra ela mesma, 

pondo em operação uma organização sua.  É na intensificação dessa dobra que sua prática 

efetuou uma maximização e otimização, que nunca se fez com a peça da renda, pois tem podido 

explorar a função máquina onde esta é o corpo produtivo principal, num esquema de trabalho 

em três turnos, num fluxo de trabalho permanente, contínuo: 

  

Hoje se não me engano a gente tem 14 máquinas, de lá dessas grandes de 8 
cabeças, dessas (de costura) tem umas 50 ou 100, dessas tem muitas [...] Elas 
(as máquinas grandes) têm... umas delas que têm 8 cabeças e umas que têm 
12, aí borda de uma vez 8 peças, elas adiantam bastante [...] Tem 106 pessoas 
trabalhando aqui hoje, graças a Deus. [...] Aqui tem gente mesmo que trabalha 
os três turnos, de 5h a 13h, de 13h às 21h, de 21h às 5h da manhã (Elisa, 34 
anos, entrevista, 10/06/2020). 
 

Se com a dobra das máquinas de bordar se chega a uma produtividade não 

experimentada antes dentro do campo geral de existência da renda, considerando seus 

transbordamentos para o tecido, o bordado artesanal, o ponto ajour e bordado maquinal, este 

grau de intensificação da dobra-fabril é exceção. Existem apenas quatro estabelecimentos com 

máquinas de grande porte nesse campo, um que trabalha atualmente apenas com a produção do 

lacê, material da renda, um que produz lacê e bordados maquinais, e dois que produzem os 

bordados. Fora a exceção destes exemplos, o que se dispersou pelo território foram diferentes 

graus e modos de produzir a renda entre uma entre uma pequena produção local e devir fabril 

em oficina.  

 

4.1.2 Ainda as rendeiras-pequeno comerciante, o trabalho em casa, as oficinas anexas à casa 
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Figura 25- Casa onde se produz-comercializa a renda 

 
Fonte: Acervo do autor 
 

 As mulheres que se encontram rendando e trabalhando na renda na frente de suas casas 

com frequência não são apenas rendeiras, elas também organizam um pequeno comércio. Em 

algumas ruas se veem as placas de “vende-se renascença”, mas a maioria dessas casas não tem 

identificação nenhuma, a não ser os corpos das próprias rendeiras que às vezes trabalham no 

acabamento das peças junto à porta ou do lado de fora de suas casas.  A renda renascença é 

produzida, encomendada, vendia em toda uma ramificação de organizações artesanais, caseiras, 

frequentemente colocada em funcionamento por somente uma rendeira-produtora-pequeno 

comerciante, que conta só com o próprio corpo e talvez com uma máquina de costura, que 

agencia o trabalho de algumas rendeiras que quase sempre vivem na zona rural.  

 Dona Judite (70 anos, entrevista, 29/10/2019) foi uma das primeiras rendeiras-

comerciantes que eu encontrei enquanto passeava pelas ruas de Poção experimentado como o 

campo das renascenças se desenhava ali. Ela mora numa casa simples, não tem nenhuma placa 

de seu comércio, apenas a encontrei porque ela estava sentada no batente de casa trabalhando 
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numa peça de renda. Dona Judite foi a primeira a me falar desse campo de produção e comércio 

local que ainda existe e sobrevive com a renda. Assim ela me descreveu sou trabalho: 

 

Aí pronto, aí eu vendo os meus servicin, pago o materialzin, compro outro e 
vou tecendo, tecendo, mas eu não deixo de trabalhar não, deixo nada, Deus 
me livre, eu sou... eu sou apaixonada mesmo. Minha renda, minha renda... não 
é eu querendo dizer que as rendas dos outros é mal feita, não... mas minha 
renda é afamada... Se eu vender uma peça de quatro metros você diz que foi 
uma pessoa só que fez, que num é... É eu, e eu tenho mais três meninas que 
faz pra mim.  
 
(Pesquisador: Elas são aqui da cidade?)  
 
Do sítio. agora trabalha bem, viu, trabalha bem... Aí pronto, quando eu posso 
pagar um novelo de linha, dois novelos de linha, eu pago e vou mandando 
fazer umas blusinhas... 
 
Eu já cheguei ter tempo de ter doze meninas trabalhando pra mim. Mas eu 
parei, eu parei porque não vende.. não tem dinheiro, né. Elas trabalha, aí 
quando for no sábado ela tem que... porque tudo gente que precisa mesmo, 
que vive da renascença, e eu não quero esquentar minha cabeça pra no sábado 
elas chegarem atrás de dinheiro eu dizer: "não tenho". 

  

Dona Judite continua o modo de vida e de operacionalizar uma pequena produção da 

renda renascença que se traçou desde as primeiras rendeiras-produtoras. Seu trabalho se move 

pelas possibilidades, o pagamento de um material abre o espaço para o compra de um novo e 

para a continuidade as tecituras. No seu modo de trabalho, há o orgulho com a qualidade 

artesanal do seu produto, o orgulho no reconhecimento de uma renda que é “afamada”, 

qualidade no ponto e na emenda, que faz mesmo uma peça grande, que é feita por algumas 

rendeiras, parecer uma peça única.  

O modo operacional de produção de dona Judite segue os traços tradicionais de trabalho 

com a renda. Ele mesma alinhava as peças de renda, que já vão prontas para serem tecidas por 

rendeiras do sítio que vêm buscar e entregar o trabalho em sua casa. Ainda é a peça alinhavada 

que funciona como meio de encomenda e de ativação do trabalho das rendeiras, meio mais 

trabalhoso e demorado, já que exige uma atividade de rendar, dar os pontos do alinhavo, anterior 

à entrega. Dona Judite (70 anos, entrevista, 29/10/2019) descreve esse modo de organizar uma 

produção com as rendeiras e os limites para a sua prática:  

 

Eu já cheguei ter tempo de ter doze meninas trabalhando pra mim. Mas eu 
parei, eu parei porque não vende... não tem dinheiro, né. Elas trabalha, aí 
quando for no sábado ela tem que... porque tudo gente que precisa mesmo, 
que vive da renascença, e eu não quero esquentar minha cabeça pra no sábado 
elas chegarem atrás de dinheiro eu dizer: "não tenho"... [...] Agora é tudo 
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gente... se chegar da quinta feira... da quinta pra sexta já vou esquentando 
minha cabeça, que é pessoas que trabalha, que no sábado quer um dinheiro 
pra um leite, quer um pra um açúcar, né? Tem que ter. 

 

 A organização dessa produção local segue traços já bem demarcados, com a busca da 

encomenda e a entrega das peças prontas aos sábados. Para que essa produção local funcione, 

é necessário que existam modos de comercializar a renda localmente, já que esses pequenos 

produtores-comerciantes dispersos na cidade não são viajantes, não realizam uma cartografia 

do comércio para fora. Na ausência de meios de um comércio local, não se vende e não há como 

pagar as rendeiras, e aí o agenciamento da tecitura se torna problemático, a ausência dos meios 

de pagar as rendeiras é uma função que “esquenta a cabeça” da quinta para a sexta. Como 

resultado o pequeno modo de produção local diminui mais ainda, e se sustenta nas 

oportunidades. 

 Enquanto conversávamos, dona Judite vai até o seu guarda-roupa e me mostra algumas 

das peças do seu comércio, principalmente peças médias ou pequenas. São poucas peças, muitas 

ainda em processo de finalização, com o tecido já riscado com desenho de bordado, mas ainda 

sem este trabalho.  Enquanto ela me mostrava o seu comércio, eu registrei em imagens algumas 

de suas peças que ela ia dispondo sobre sua cama, ao mesmo tempo que me contava sobre a 

qualidade dos pontos de tal rendeira, sobre que tipo de peça se tratava, sobre o que já estava 

negociado, o que faltava fazer, que peças ainda iam ser trabalhadas e por quem etc. 
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Figura 26 - Peças do comércio de dona Judite dispostas sobre sua cama 

  
Fonte: acervo do autor. 

 

Depois de dona Judite, encontrei outras pequenas comerciantes de renda espalhadas pela 

cidade. As mais bem estabelecidas contam com uma máquina de renda para auxiliar de algum 

modo no trabalho, mas de modo geral utilizam apenas os seus corpos, o material da renda e os 

saberes e processos para agenciar o trabalho das rendeiras disperso no território. A efetividade 

desse modo de vida e de operação da produção depende, no entanto, das condições de uma 

realização do comércio local, já que elas frequentemente não traçam cartografias de comércio 

em outras terras.  

Mas não se trata apenas de agenciar rendeiras nesse modo de produção, pois, com a 

prevalência da peça de renda renascença para ser um(a) mesmo(a) tecido/renda/bordado, se 

impõe a necessidade de outros agenciamentos, como o de uma organização que segue um certo 

devir-oficina para realizar os acabamentos das peças, como as das bordadeiras artesanais, cujo 

trabalho é organizado nos mesmos moldes das rendeiras, e, por fim, como os das pessoas que 

irão lavar, engomar e passar as peças finalizadas. Vê-se que em torno desse comércio local, de 

produtores estabelecidos em diversos graus, se desenha toda uma multiplicidade de meios de 

trabalhar a peça da renda até que esta esteja pronta para o comércio final.  
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Dona Judite (70 anos, entrevisto, 29/10/2019) também me falou dessas outras relações 

necessárias que fazem parte do processo de acabamento das peças: 

 

Aqui o linho... é a menina que trabalha lá perto do hospital, lá perto do campo, 
eu mando pra ela do jeitinho que tá aqui, ela aplica no linho, passa o meio 
ponto e risca. Já vem no jeitinho de eu mandar bordar... faz o bordado, vai 
fazer o acabamento e lavar.  

 
 
 Em sua prática, dona Judite traça também essa cartografia pela cidade; quem trabalha 

fazendo o aplique da renda no tecido, quem trabalha fazendo o bordado artesanal, quem leva, 

engoma, passa, entre outros modos de conhecer o funcionamento do campo da renda. Uma das 

pessoas que trabalha aplicando a renda renascença ao tecido é Isabela (39 anos, entrevista, 

19/10/2020), que assim me relatou sua vivência com a renda:  

 

Com 12 anos eu comecei a trabalhar na maior fábrica, nesse tempo não tinha 
problema, né, com idade, trabalhei 7 anos na fábrica, aprendi tudo o que eu 
sei fazer lá, depós trabalhei 10 anos em uma fábrica menor, trabalhei 10 anos 
fazendo a mesma coisa que eu fazia, aplicando em tolha, vinha toalha de 
renascença grande , bandeja, vestido, tudo o que vier eu aplico e em 2010 eu 
saí de lá e continuei trabalhando em casa, comprei minhas máquinas e 
continuo fazendo o serviço só que para pessoas que não tem funcionário, não 
tem condições de pagar funcionários, eles trazem e eu faço, vou fazendo, eu 
trabalho pra várias pessoas. 

 

 Como é comum neste campo da renda, Isabela começou a rendar ainda na infância e no 

início da adolescência foi trabalhar na maior fábrica da cidade, pois na época “não tinha 

problema com a idade”, onde aprendeu a realizar as atividades de acabamento e depois começou 

a fazer esse trabalho por conta própria. Isabela demarca bem os seus clientes, pequenos 

comerciantes locais que não têm condições de montar uma produção no modelo de uma oficina 

e necessitam de seus serviços para aplicar a renda ao tecido. Nesta função, ela trabalha sozinha 

num dos quartos de sua casa onde dispôs as máquinas de costura necessárias ao aplique.  

 Inicialmente Isabela foi contratada para realizar atividade manuais na fábrica, mas por 

observação da experimentação, seguindo o mesmo processo de um saber encarnado da renda, 

ela aprendeu as técnicas de costura necessárias ao aplique da peça de renda ao tecido, como ela 

descreve:   

 
Eu ia observado os outros fazendo, assim se eu tivesse permanecido naquilo 
sem ter a curiosidade, eu hoje não ia saber fazer o que eu faço, porque foi a 
força de vontade, eu era bem novinha. Pronto, mesmo trabalhar na máquina, 
eu fazia o que, meu horário de expediente eu trabalhava no serviço a mão né, 
aí quando era o que, nessa época ela era muito, eu não sei explicar… eles não 
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tinham aquele… era aberto, nós podia vir a hora que quiser, eu ia em casa 
almoçava, só fazia almoço e voltava pra mim praticar na máquina, aí ela 
deixava porque era hora extra, aí ela achava bom porque dava mais produção 
de graça pra ela 

 

 Aprender por observação e experimentação parecer ter sido um traço desenvolvido 

inicialmente com as vivências de Isabela com a renda. Isso fica demonstrado quando ela narra 

como aprendeu a fazer os desenhos do barbado, outra atividade que atualmente ela faz para os 

comerciantes:  

 

Sempre tive a cópia de outro né, comecei tirando cópia, quando um estraga eu 
ia e tirava a cópia, aí hoje quando precisa de um desenho diferente eu vou 
criando. A renascença eu era criança e aprendi sozinha também, minha mãe 
nunca me ensinou, eu só a observava fazendo, aí quando ela saia eu pegava 
escondidinho pra fazer (Isabela, 39 anos, entrevista, 19/10/2020) 

  

 Na experiência de Isabela, a constituição de um saber-rendeira se desdobrou em outras 

atividades desse campo de existência, ela carregou o traço de construção de um saber corpóreo, 

do observar e fazer, do decodificar e recodificar os saberes em seu próprio corpo por 

experimentação. A partir das suas experimentações nas fábricas, ela decide montar sua pequena 

oficina-quarto e logo encontra uma clientela entre os vários comerciantes locais que não 

puderam intensificar a própria prática num devir-oficina. Aqui, se trata de oferecer a estes 

comerciantes a possibilidade da utilização de uma função mulher-máquina na otimização das 

atividades de acabamento.  

 Para efetuar a função de otimização do acabamento das peças de renda, Isabela (39 anos, 

entrevista, 19/10/2020) precisou incorporar alguns tipos de máquinas de costura ao seu trabalho, 

ainda que trabalhe na sua oficina: 

 

(Pesquisador: Como foi pra comprar as máquinas, a senhora já tinha?)  
 
Não, fui trabalhando em casa e fui comprando aos poucos, não! tinha uma 
daquelas bem antiguinhas do pezinho aí trabalhei e comprei as minhas 
máquinas, era só costura reta, aí comprei a de zigzap, a reta, a de meio ponto 
e overlock, porque assim eu não trabalho em todas ao mesmo tempo mas eu 
necessito das quatro, né, porque sempre vem serviços diferentes aí eu tenho 
que ter. 

 

 Oferecendo esta forma de otimização da produção dos acabamentos, dona Isabela tem 

se mantido por mais de uma década de trabalho. Ela relata sempre haver uma procura por seus 
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serviços de diversos comerciantes da cidade, sempre em mudança, com alguns deles começando 

a fazer essas atividades em suas próprias casas ao longo dos anos.  

 

Figura 27 - Quarto-oficina de Isabela 

 
Fonte: acervo do pesquisador 
 

 A rede de serviços que se desenha pela cidade não é apenas a de oferta dos acabamentos 

com a renda. Dona Jessica (49 anos, entrevista, 27/11/2020) oferece o serviço de lavagem e 

engoma; trabalha com seu irmão, que passa o ferro. Assim como Isabela, dona Jessica começou 

a vida no campo da renascença redando desde criança, mas, quando foi trabalhar na fábrica, 

aprendeu as técnicas necessárias para lavar as peças e se tornou lavadeira da renda. Ela assim 

descreve essa experiência: 

 

Eu entrei na fábrica, não sabia lavar, aí tem a menina que sabia já, que 
trabalhava nisso aí me colocaram, teve a feira do Recife aí já imediatamente 
me encaixaram pra eu ficar lavando, eu passei 12 anos lavando, passei 6 na 
numa menor e 6 na maior, na fábrica foi só pra lavar e botar na goma. 

 

Dona Jessica aprendeu o seu modo de lavar e engomar a renda a partir das práticas com 

as oficinas/fábricas; de modo semelhante, o seu irmão aprendeu a passar a renda nestes espaços. 

Temos nas oficinas/fábricas espaços de concentração, escala e otimizações de prática ligadas à 

renda e ao seu campo de existência. Considerando que é comum que algumas pessoas aprendam 

práticas especificas no trabalho com a renda nestes espaços, é interessante refletir se eles 
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também não operam, ainda que de modo não intencional, como núcleos de formação e 

distribuição de um certo saber e de modos de trabalhar no campo da renda. Neste sentido, o 

devir-oficina afeta a práticas de produção de todo o espaço da renda, mesmo de pessoas que 

não tenham um contato direto, mas que passam a trabalhar, produzir, de modos que se 

iniciaram, se intensificaram ou se disseminaram a partir desses centros produtivos.    

Após anos trabalhando em duas fábricas/oficinas, dona Jessica (49 anos, entrevista, 

27/11/2020) também resolveu oferecer os seus serviços para comerciantes que não podem 

manter lavanderias nos próprios negócios. Ela descreve os traços gerais de seu trabalho:  

 

(Pesquisador: Como é pra lavar em casa, funciona do mesmo jeito? 
 
Do mesmo jeito, tenho um tanquin e aí é a mesma coisa, só não tenho a de lá, 
a grandona que já sai seca, né, a renda. 
 
(Pesquisador: Quando a senhora saiu já foi lavando em casa?) 
 
Saí, já continuei lavando em casa não faltou não sabe, mas é pouca assim, 
quando eles viajam que traz a mercadoria assim.  
 
(Pesquisador: Aí nesse caso a senhora saiu da fábrica e trabalha pro pessoal 
que vende lá fora e que não tem lavadeira, né?) 
 
É, eles vão pro Recife, aí quando eles vendem lá eu já começo de novo né  

 

 Na fábrica, dona Jessica aprende um complexo método de lavagem, que envolve uma 

lavadeira de grande porte e o cozimento das peças de renda no fogo. Em casa, ela segue o 

mesmo método geral, apesar de contar apenas com um tanquinho para auxiliar na lavagem, que 

se torna, em alguma medida, também manual. Traçado também descrito por Jessica (49 anos, 

entrevista, 27/11/2020): 

 
(Pesquisador: E a senhora teve que comprar alguma coisa? A senhora disse 
que tem o tanquinho, né, e teve que comprar alguma máquina?) 
 
Não, eu tô trabalhando só com esse mesmo, com esse aqui dá pra ir, e tem o 
fogo né, o gás vai simbora todin, tem que deixar no ponto certin, não pode 
deixar amarelado, tem que deixar branquin  
 
(Pesquisador: Em casa só com o taquinho e o fogo dá pra lavar?) 
 
Dá pra lavar, eu tô tirando... porque essa máquina é cara, não dá pra comprar, 
por enquanto eu tô só com o tanquinho mesmo, também é pouca coisa, né, não 
é muita [...] eu mesma comecei não tinha nem o tanquinho só lavava na 
mão mesmo, aí eu digo vou comprar um tanquinho pra ir adiantando 
mais né, pra não cair os dedos, é muita peça ai pronto, no tanquinho dá 
pra ir, passei mais de ano lavando só na mão e não fica bem que nem 
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no tanquinho, é muito complicado esse negócio de renascença visse, é 
só pra quem tem paciência porque quem não tem... 

 
 Jessica se insere no campo de funcionamento da renda na cidade utilizando apenas um 

tanquinho, o material para lavar (sabão, goma de mandioca, alvejante...), e seu corpo. Diferente 

da atividade de acabamento, serviço para o qual dona Isabela informou não faltar uma clientela, 

Jessica fala sobre a inconstância da demanda por seus serviços, que ocorre apenas ao fim de 

todo processo produtivo, quando os comerciantes precisam deixar as peças prontas para o 

comércio:  

 

(Pesquisador: Tem muita gente ou é pouca gente?) 
 
Umas 5 pessoas, certinha 5 pessoas. Mas não tem direto, se tivesse direto, 
tirava mais do que um salário visse, mas não tem direto, é quando eles viajam 
que vendem que aí vão coisar de novo, aí já vai mais tempo né, aquela semana 
já fica perdida  
 
 

Ainda que (sobre)viva de um serviço oferecido aos comerciantes da renda, Jessica passa 

períodos inteiros sem trabalho, perde semanas enquanto o processo de produção das peças se 

realiza novamente. Neste modo de funcionar, a única observação que me faz constantemente é 

que o trabalho seria tranquilo caso houvesse todo dia. Como o modo de funcionamento da 

produção e comércio são locais e não se viaja toda semana, ela me diz, não se permite a 

constância no trabalho, ela (sobre)vive de seu trabalho intermitente de lavandeira da renda 

renascença. 
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Figura 28 - Taquinho de lavar peças de renda de dona Jessica 

 
Fonte: Acervo do autor. 
  

O rizoma do campo de produção da renda é complexo, envolve diversas rendeiras na 

cidade e nos sítios, diversas pequenas-comerciantes em diferentes graus de estabilidade, 

algumas lutando para ter o suficiente para comprar o material da renda, outras podendo comprar 

máquinas de costura e otimizando um pouco a produção. Em torno destes, se organiza uma 

renda de serviços, como de acabamento e lavagens, que desenham seus próprios modos de viver 

da renda. No devir oficina-fabril, a maioria dos estabelecimentos são de pequeno porte, 

possuem apenas máquinas de costura e traçam cartografias comerciais por outras terras. Essas 

produções em forma de oficina também recorrem aos serviços de acabamento e lavagem, 

fazendo várias conexões diferentes com os modos de vida da renda na cidade. Rizoma 

heterogêneo, pulsante, que se transforma, com continuidades de modos de vida e 

transbordamentos para fora do próprio campo, toda uma complexa cartografia do tentar viver 

da renda nesse território.  
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4.1.3 A rede e as linhas do dispositivo: multiplicidades e estratégias 

 

 

As relações de força estão dispersas no campo social, envolvem a multiplicidade da 

existência, seus devires e potencialidades. Pode-se imaginar desta leitura cenários 

extremamente fragmentados, onde forças chocam-se umas contra as outras em infinito fluxo de 

imanência e caos. No entanto, apesar da multiplicidade inerente ao campo existencial, relações 

de força sofrem intervenções racionais e organizadas para desenvolvê-las, bloqueá-las, 

direcioná-las, utilizá-las etc., ou seja, elas são objeto de manipulação.  

Existem mecânicas que dão ordem às relações de força, organizam os seus elementos, 

os colocam em relação, inibem ou estimulam as suas direções e intensidades, em suma, dispõem 

e acoplam estas forças em situações estratégicas. Foucault (2017e) dá o nome de dispositivo a 

estas mecânicas que organizam, articulam e atuam sobre as forças da existência. Ao longo do 

traçado com o campo de existência da renda renascença, nas linhas de sua ramificação, vimos 

proliferar todo um conjunto de dispositivos que deram formas às suas relações.  O que é, então, 

um dispositivo?  

O dispositivo está sempre inscrito no jogo de poder, no movimento de suas forças; por 

sua vez, ela também se liga a uma configuração de saber, que emana dele ao mesmo tempo que 

o condiciona. Como já explorado anteriormente, poder e saber entram em uma relação de 

pressuposições mútua, em que o poder suscita modos de saber e o saber dá suporte a efeitos de 

poder. Nesta analítica, o dispositivo é o elo conceitual em que se articulam as considerações 

sobre o poder e o saber, de modo que ele é constituído enquanto “[...] estratégias de relações de 

força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles” (FOUCAULT, 2017e, p. 367).   

O campo da renda se constitui em meio a diversos dispositivo num jogo saber-poder, os 

modos de tecer a renda constituem certamente um campo de saber, no entanto, demarcam todo 

um jogo de relações de poder, de governo das condutas. Um certo governo das condutas das 

rendeiras só é efetivo porque há a produção de um saber, um saber do processo de produção da 

renda, um saber dos seus intricados modos de utilizar as encomendas como índices de início de 

produção. Por exemplo, para as pequenas rendeiras-comerciantes, o saber alinhar as peças e o 

saber cartográfico sobre as rendeiras da região é o que possibilita todo o agenciamento destas 

últimas e possibilita uma determinada gestão das condutas por meio das encomendas. Essa 

imbricação do saber-poder ocorre nos dois sentidos, pois a condução da conduta da rendeira 

pela encomenda só é efetiva porque esta também é perpassada pelo saber tecer e ler as 
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necessidades da encomenda. Essa operação da encomenda se torna um dispositivo de saber-

poder, de ponto a ponta em suas relações, que ativa as produções locais da renda.  

Esse funcionamento do dispositivo é que permite a Abadía (2003) o delinear o enquanto 

esquema primordial para o pensamento e a análise, já que traz duas importantes implicações. 

Incialmente ele demarca a necessidade de a análise voltar-se para as práticas concretas, de 

lançar o olhar para os lugares onde elas se efetuam, onde são vivenciadas e experimentadas, 

como nas práticas de encomenda. O segundo deslocamento relevante diz respeito justamente à 

compreensão da relação entre poder e saber, já que o próprio dispositivo se converte numa 

matriz possível de análise para produção, circulação e recepção do saber, como também já 

vimos. 

 O dispositivo abarca as relações de saber-poder, ele é um conjunto ou uma rede que põe 

em relação uma multiplicidade de elementos heterogêneos do plano social. Dada sua amplitude, 

existe uma generalidade nos elementos que se articulam no dispositivo, que podem ser “[...] 

discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas” 

(FOUCAULT, 2017e, p. 364). Nestes termos, o dispositivo engloba tanto o dito como o não 

dito, todas as dimensões envoltas nas práticas concretas na existência.  

Este movimento recoloca a questão da relação entre o discurso e o existencial, se 

distanciando de perspectivas que, sobretudo a partir da “virada linguística”, assumem um certo 

logocentrismo, reservando um lugar central na análise social unicamente aos aspectos 

discursivos (LAZZARATO, 2014). Ao invés disto, o dispositivo permite um mapeamento que 

perpassa e entrelaça os elementos discursivos e não discursivos, pois sua natureza é relacional, 

privilegiando a análise dos modos como os diferentes elementos heterodoxos são dispostos e 

interagem entre si (RAFFNSØE; GUDMAND-HØYER; THANIN, 2016). 

  A natureza das relações entre estes elementos heterogêneos, que podem ser discursivos 

ou não, é a de um jogo com suas afetações recíprocas, ocorrendo mudanças de posições e 

mesmo transformações de suas funções. Neste jogo, um discurso pode funcionar como 

programa de ação para uma instituição, bem como uma justificativa para uma prática que 

permanece no silêncio, ou ainda como uma matriz de inteligibilidade que possibilita uma nova 

interpretação e um novo campo de racionalidade para a prática (FOUCAULT, 2017e). Práticas 

discursivas e não discursivas entram nesse jogo de afetações, trocam suas posições, mudam sua 

função, movem o próprio dispositivo. 

Foucault (2017e) também compreende o dispositivo como uma formação que em 

determinado momento histórico teve como função dar resposta a uma urgência. Há um 
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imperativo funcional na matriz do dispositivo, ele tem uma função, produz efeitos. Nestes 

temos, o primeiro ponto a destacar sobre a gênese de um dispositivo é a predominância de um 

objetivo estratégico. Voltando ao nosso exemplo, os modos de encomendar a renda surgiram 

por objetivo estratégicos bem demarcados, incialmente ensinar àquelas que ainda não sabiam 

com alinhavar as peças, e como ele produziu efeitos, tornou possível uma coordenação do 

trabalho, que posteriormente foi ativar uma tecitura que se realiza dispersa no território. Ainda, 

com as novas escolas de produção, os pedidos passam a ser feitos apenas com a entrega do 

risco, que sozinho colocará um conjunto de ações em movimento: a rendeira agora terá que 

comprar os materiais, realizar o alinhavo, tecer a renda, entregar o cangaço (peça apenas de 

renda) etc.).  

 Com indica esse processo de constituição de novas relações, o dispositivo só se constitui 

e se mantém enquanto tal por meio de um processo de dupla face. Foucault (2017e, p. 365) 

denomina uma destas faces de sobredeterminação funcional, “[...] pois cada efeito, positivo ou 

negativo, desejado ou não, estabelece uma relação de ressonância ou de contradição com os 

outros, e exige uma rearticulação, um reajustamento dos elementos heterogêneos que surgem 

dispersante”. Assim, os elementos do dispositivo estão em contínua interação, os efeitos dos 

acontecimentos em qualquer um de seus elementos impõem rearticulações, reajustamentos e 

reorganizações contínuos. Um aumento da escola de produção impõe outro meio de passar as 

encomendas, que impõe outro jogo de relações com os materiais, que impõe outro meio de 

produzir a tecitura etc.  

 O outro lado desse processo corresponde ao preenchimento estratégico, o que implica 

que o dispositivo está continuamente sendo embutido de sentido estratégico. Isto implica que o 

dispositivo, tendo surgido como resposta a uma urgência, pode suscitar efeitos totalmente 

inesperados, que não são resultados de nenhuma astúcia estratégica de antemão. Ainda assim, 

estes efeitos podem ser aproveitados por uma nova estratégia, que ocupa os espaços deixados 

vazios, de modo que o dispositivo ou continuamente se acopla a sentidos estratégicos ou deixa 

de existir. Assim sendo, identificar dispositivos envolve o questionamento de quais foram os 

elementos que interviram numa racionalidade, numa determinada forma de organização 

(FOUCAULT, 2017e).  

 Temos os dispositivos móveis do campo da renda, podemos pensar no dispositivo do 

comércio para fora, que surge da necessidade de comercializar a produção local e resulta na 

intensificação da escala de produção para entender as novas demandas de um comércio para 

fora. São necessidades que levam à modificação do próprio produto, que passa a mesclar renda 

e tecido, possibilitando uma produção mais rápida do que aquela da renda pura. Movimento 
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que desemboca na operação de um dispositivo de acabamento das peças de renda, organização 

de um processo de aplicação da renda ao tecido e cujas modificações efetuaram um devir 

oficina-fabril. Como se vê, o campo da renda se organizou como um conjunto de dispositivo 

mutáveis, uns em relação aos outros.   

 Em sua consideração do dispositivo, Deleuze (1990) enfatiza o aspecto ou o caráter 

heterogêneo, múltiplo, disperso e instável desta noção. O dispositivo surge como um novelo ou 

emaranhado de múltiplas linhas. Estas linhas são de distintas naturezas e não se fecham em um 

dispositivo único, acabado, homogêneo, ao invés disto, elas seguem distintas direções, se 

aproximam e se distanciam umas das outras e, ainda que formem processos, estes estão sempre 

em desequilíbrio, são instáveis. Cada linha é submetida a variações de direção e como tal se 

quebram, se bifurcam, assumem novas derivações.   

 Quais são, pois, os vetores ou tensores destas linhas? Para Deleuze (1990) eles são uma 

multiplicidade de objetos visíveis, anunciações passíveis de formulação, exercício de forças e 

sujeitos que ocupam determinadas posições. O autor, então, exorta para uma análise que se 

instale nestas linhas, em seus vetores, que não se contentem apenas em compor os dispositivos, 

mas que o atravessem e o arrastem em todas as direções. Linhas estas que mudam de direções, 

que se ligam, que se quebram, e que, por fim, arrastam o próprio dispositivo. Busca-se, por 

meio da análise, apreender esse fluxo que é o dispositivo, esta estabilidade sempre envolta de 

instabilidade, suas linhas de sedimentação, mas também de ruptura, sua mutação constante em 

um território.   

 O uso de linhas para refletir o dispositivo, ao invés de elementos ou componentes, pode 

indicar uma certa predileção por sua dimensão espacial, linhas que se dispersam sobre um 

plano, sobre um território. Nesta direção Deleuze compreende que desemaranhar as linhas de 

um dispositivo é um trabalho no terreno, um exercício de cartografar, ou mapear, terras 

desconhecidas.  Temos a aproximação do dispositivo com o rizoma de Deleuze e Guattari 

(2011), pois este, assim como o dispositivo, é sempre múltiplo e heterogêneo, suas linhas 

seguem caminhos e se conectam de modo inesperado e variado. Ao acompanhar os movimentos 

de territorializações e desterritorializações do campo da renda, nós acompanhamos, também, as 

linhas de seus dispositivos móveis.  

Deleuze (1990) entra em concordância com Foucault (2017e), ao considerar que o 

dispositivo engloba duas grandes dimensões, o dito e o não dito, ou o anunciável e o visível, 

como prefere o primeiro autor.  No entanto, Deleuze (2000) desenvolve mais o caráter destas 

dimensões e sua relação com o dispositivo. No que tange à dimensão do visível, cada 

dispositivo teria seu regime de luz que distribui o visível e o invisível, iluminando certas partes 
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e deixando outras na escuridão, fazendo nascer ou desaparecer objetos que só existem ligados 

a este regime. Esta dimensão de visibilidade do dispositivo compõe os objetos, desenhando e 

arquitetando a realidade de um determinado modo específico (ABADÍA, 2003).  

A outra grande dimensão do dispositivo incorpora o anunciável, as linhas que 

distribuem os diferentes elementos das enunciações. É este regime de anunciação que demarca 

o que e como algo pode ser anunciado, o que pode ser pensando e o que é impossível de o ser. 

Deste modo é ele quem define uma ciência, um gênero literário ou mesmo o Estado e os 

movimentos sociais em determinado período. Neste desenvolvimento, os dispositivos são 

verdadeiras máquinas de fazer ver e fazer falar, sua história se confunde com a história dos 

regimes de visibilidade e dos regimes de anunciação. Sua análise permite abarcar o processo 

que trouxe à existência práticas, objetos, eventos sociais etc., ou seja, permite traçar a fabricação 

destes elementos na rede de relações de poder-saber (ABADÍA, 2003; DELUZE, 2000; 

RAFFNSØE; GUDMAND-HØYER; THANIN, 2016) 

Assim como Abadía (2003), acredito que estas duas grandes linhas trabalhadas por 

Deleuze, visibilidade e enunciação, se ligam e rementem de algum modo à dimensão do saber. 

Temos que os dispositivos da renda, dispositivos de comércios, dispositivos de produção, 

dispositivos de matérias, dispositivos de tecitura etc. demarcaram os jogos do visível e do 

dizível deste campo. Demarcam um modo de visibilidade de corpos, de materiais, de processos, 

de produtos, de comércios, tudo o que se vê é operado neste campo. Por sua vez, marca também 

sua dizibilidade, o que pode ser anunciado neste campo, que discurso é construído por e para 

todos esses elementos. Em seu conjunto, trata-se da produção do saber do campo da renda. 

Indo além disso, Deleuze (2000) propõe uma terceira grande linha do espaço interno do 

dispositivo, já que este sempre implica linhas de força, isto é, a dimensão do poder, que seria 

invisível e indizível. Mas aqui também são realizados interessantes desdobramentos, 

considerando que as linhas de força vão de um ponto ao outro das linhas citadas anteriormente, 

efetuam diversas operações de ida e vinda envolvendo os trajetos de uma linha com outra, 

penetrando as palavras e as coisas numa batalha incessante. As linhas de força estão em todos 

os lugares do dispositivo, não porque se estendam para toda parte, mas porque elas são 

produzidas em toda relação de um ponto ao outro (FOUCAULT, 2017c). Temos os jogos de 

força, que ainda que distinto das formas do saber, do visível e do dizível, põem em movimento 

o dispositivo, o tornam mutável, instável, um contínuo devir.  Mas o que produz esse 

movimento nas relações de força? 

A análise precisa recorrer a algo para dar conta das modificações no mapa e das 

orientações possíveis dos dispositivos, já que nunca se trata de linhas de força imutáveis, 



189 
 
intransponíveis. Esta é a função das linhas de subjetivação, que ocorrem quando uma força ao 

invés de entrar numa relação linear com outra força se volta a si mesma, age sobre si mesma, 

se automodela. Trata-se de uma criação, pois este trabalho sobre si mesmo não é algo pré-

existente, mas uma produção de subjetividade no dispositivo, um processo de subjetivação que 

se faz à medida que o dispositivo o permita ou torne possível. Logo se percebe que Deleuze 

(2000), aqui, não utiliza subjetivação no seu sentido mais amplo, que seria qualquer processo 

de constituição e fabricação de subjetividade, mas em um sentido bem específico, como um 

processo de automodelação, uma produção de si, um rompimento com a serialização e repetição 

das formas dominantes.  

Como tal, a linha de subjetivação é uma linha de fuga, ela escapa às linhas anteriores e 

a si mesma. Não constitui um saber nem um poder, mas um processo de individualização de 

grupos e indivíduos que escapam às relações de forças e aos saberes constituídos. Trata-se de 

uma espécie de domínio sobre si mesmo que conduz à produção de novas relações de poder e 

de novas formas de saber. As linhas de subjetivação estão nas bordas extremas de um 

dispositivo, esboçando a passagem para um outro, suscitando as linhas de ruptura. Nunca se 

está fora do poder, mas podem-se estabelecer novas relações, novos caminhos, novas 

orientações estratégias nos dispositivos. 

A leitura de Agamben (2005, 2009), por sua vez, relembra que o dispositivo tem um 

caráter técnico dentro da estratégia de análise. O dispositivo surge constantemente como aquele 

que dispõe das coisas, que as arranja de um determinado modo em concordância com uma 

estratégia (FOUCAULT, 2008b). Neste sentido, Agamben (2005, 2009) faz referência à 

utilização do termo grego oikonomia na teologia cristã durante os primeiros séculos da igreja.  

Oikonomia significa a administração da casa, sua gestão, seu governo. Como tal é uma atividade 

prática, uma práxis, que se efetua quando se lida com problemas concretos e particulares de 

gestão em cada situação.  

 O termo grego oikonomia foi traduzido por padres latinos por dispositio, que deu 

origem ao atual termo “dispositivo”. Para Agamben (2005, p. 12), a função do dispositivo 

foucaultiano é próxima à do dispositivo utilizado na teologia, já que em ambas estaria implícita 

a noção de um certo modo de dispor os elementos, em que: 

  

“[...] a referência a uma oikonomia, isto é, a um conjunto de práxis, de 
saberes, de medidas, de instituições cujo objetivo é de administrar, 
governar, controlar e orientar, em um sentido em que se supõe útil, os 
comportamentos, os gestos e os pensamentos dos homens”.  
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Por estas considerações, a apreensão de Agamben (2005, p. 13) do dispositivo amplia 

ainda mais o seu escopo e passa a designar “qualquer coisa que tenha de algum modo a 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os 

gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes”. A ênfase abre a possiblidade 

pensar a feira da renda renascença como um dispositivo que dispõe corpos, processos e produtos 

de toda a região em determinadas relações e movimentos, como pensar o rolo da rendeira que 

dispõe o seu corpo, o coloca em um determinado jogo de posicionamentos que favorecem o 

rendar. De modo que o traçado do acontecimento da renda é um traçado de todo um conjunto 

de dispositivos de saber-poder 

 

 

4.1.4 Os aspectos maquínicos do dispositivo: o governo do conjunto homens-coisas  

 

 

A partir de suas considerações sobre o governo dos homens por dispositivos, Agamben 

(2005, 2009) propõe uma divisão do existente entre os seres viventes, ou as substâncias, e os 

dispositivos que capturam os seres viventes continuamente. Uma divisão entre a ontologia dos 

seres de um lado e a práxis de um governo dos dispositivos, que busca conduzi-los, do outro. 

Entre estes dois grandes grupos estão os sujeitos, que surgem como o resultado da relação entre 

os viventes e os dispositivos. Desse modo, todo dispositivo implica uma subjetivação, já que é 

por meio desta que ele realiza seu governo.   

Ainda que Agamben (2005, 2009) apreenda bem a relevância dos processos de 

subjetivação na reflexão do dispositivo e sua analítica tenha como foco os efeitos de governo, 

sua divisão marcante entre os seres viventes e os dispositivos deixa escapar uma potencialidade 

da noção de governo desenvolvida por Foucault (2008b), cuja finalidade é dispor de um 

complexo homens-coisas. É verdade que se governam os sujeitos, mas estes também são 

governados em suas relações, imbricações e conexões com as coisas, tais como as riquezas, os 

territórios, as tecnologias e mesmo os costumes (FOUCAULT, 2008b).  

Não se governam apenas os viventes, mas todo um complexo de homens e coisas, de 

seus fluxos e movimentos. Isso foi visto ao longo de toda a consideração do campo da renda, 

onde as condutas eram sempre governadas por meio de imbricação com as coisas, se governam 

os materiais para conduzir as condutas das rendeiras, se governam os produtos para conduzir a 

conduta de comerciantes, se governam fluxos de comércio para conduzir a conduta dos 

produtores da renda. Em todo lado há uma imbricação sujeitos-coisas, há efetivação de 



191 
 
processos que perpassam entre eles. Pensar a rendeira é pensar o sujeito-renderia, mas também 

sua relação com os materiais, o rolo, a linha e a agulha, em um processo de tecitura. Do mesmo 

modo, comerciante se efetua na rua em relação com o processo de produção, em relação com 

os fluxos de comércio no território, com os produtos da renda, etc.  

Estas observações podem contribuir para ir além dos limites de uma perspectiva 

antropocêntrica (LEMKE, 2014), que supõe uma dicotomia entre humanos e não humanos, 

fazendo referência a uma esfera humana essencialista, autônoma e original. Este 

antropomorfismo é incapaz de detectar que o que tornou o homem possível foi a relação e a 

interação entre as forças que estão dentro e fora do corpo.  Desconsidera-se o papel que as 

máquinas, tecnologias, objetos e coisas tiveram na criação do próprio humano (PELBART, 

2003b). É exatamente esta camada da existência que os dispositivos, sempre heterogêneos e 

multidimensionais, permitem captar, especialmente se considerarmos os seus desdobramentos 

maquínicos.  

O dispositivo, em sua heterogeneidade e complexidade, permite não apenas considerar 

o governo dos vivos, mas também acompanhar os traços da disposição deste complexo homens-

coisas. Enquanto máquina de fazer ver e falar e máquina de governo, o dispositivo opera o 

desligamento da ideia de que os homens e o mundo são instâncias separadas (ABADÍA, 2003). 

Neste sentido, um refinamento desta análise pode ser alcançado a partir de reflexões sobre o 

maquínico, já que esta noção, de acordo com Guattari (1995), potencialmente rompe a cortina 

de ferro entre os sujeitos e as coisas. 

A consideração do aspecto maquínico do dispositivo enriquece a apreensão da 

subjetividade, indicando duas dimensões de análise a partir dos sistemas homem-máquinas.  A 

primeira destas dimensões é a da sujeição social, ou subjetivação, já discutida anteriormente, 

que possibilita tanto a constituição de um sujeito individuado, com seu sexo, profissão etc., 

quanto a atribuição de papéis na divisão do trabalho. No entanto, o elemento original, no que 

se refere aos agenciamentos maquínicos, é a consideração de uma apreensão completamente 

diferente da subjetividade, uma servidão maquínica que mobiliza os seus aspectos funcionais e 

operacionais por meio de uma dessubjetivação (LAZZARATO, 2014).  

A dimensão da servidão maquínica não toma mais o indivíduo, nos seus papéis definidos 

de trabalhador, cidadão ou consumidor, mas antes o admite apenas como uma engrenagem, uma 

peça componente dos maquinários sociais, seja na empresa, no mercado financeiro, no sistema 

de comunicação ou no Estado. Isto ocorre porque há uma dupla apreensão do poder sobre a 

subjetividade, de modo que enquanto a sujeição social produz indivíduos, a servidão maquínica 

age sobre estes mesmos indivíduos decompondo-os, tornando-os “divíduais”. É o dividual que 
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se torna mais um componente de sistema maquínico, sendo indistinguível dos elementos não 

humanos em sua operacionalidade (GUATTARI; ROLNIK, 2013; LAZZARATO, 2014).   

 Temos a produção subjetiva de rendeiras, produtores e comerciantes no campo da renda, 

mas também a decodificação e a desterritorialização destes sujeitos na composição de um 

maquinário da renda que os agencia em seus processos como força física, intelecto, memória, 

cognição, percepção, sensações etc. Os seus elementos de subjetividade são agenciados nos 

fluxos maquínicos que permitem ao funcionamento deste campo de existência, um maquinário 

que põe em movimento os corpos, as habilidades e os desejos desses sujeitos em suas relações 

com os materiais, com os territórios, com os processos, e produz uma operação da renda e do 

comércio da renda, produz o seu próprio campo de organização.  

A renda já começa maquínica, o seu primeiro núcleo produtivo agenciava os corpos, 

comerciantes, rendeira-mestre e rendeiras trabalhadeiras, em relação com diversos materiais, 

num fluxo que produziu a renda e um modo de existência. Com os seus desdobramentos, vimos 

a maquinária da renda se tornar mais complexa, agenciar outros territórios, outros corpos 

(lojistas e consumidores de fora), outros objetos (máquinas de costurar e bordar), outros fluxos 

(novos modos de produção e comércio) etc. A intensificação de um funcionamento maquínico 

da renda se dá em meio ao seu devir-fabril, à maximização de sua produtividade, que 

desemboca no trabalho em três turnos das máquinas de bordar. 

Nestes termos, a produtividade capitalista depende não apenas do agenciamento dos 

elementos humanos (força física, inteligência, percepção, criatividade), mas também do 

agenciamento do desempenho “intelectual” (softwares, protocolos, fluxos, organizações, 

codificações) e físico das máquinas. A produtividade capitalista depende, em grande parte, da 

servidão maquínica, e o capitalismo explora não apenas a diferença entre trabalho humano pago 

e dispendido, mais-valia no sentido clássico, mas também a diferença entre a sujeição e a 

servidão, uma mais-valia maquínica (LAZZARATO, 2014). 

Algo que deve ser observado é que apesar de distintos, a sujeição social e a servidão 

maquínica estão em relações de complementariedade e interdependência. O maquinismo 

necessita de “[...] órgãos sociais para a tomada de decisões, gestões, reação, uma tecnocracia e 

uma burocracia que não podem ser simplesmente deduzidos do funcionamento das máquinas 

técnicas (LAZZARATO, 2014, p. 35). Ainda que a servidão maquínica atue por meio da 

dessubjetivação, ela necessita que a sujeição continuamente produza sujeitos (trabalhadores, 

burocratas, estudantes, consumidores etc.) para que possa funcionar.  

 Isso implica que a consideração maquínica não suplementa, substitui as considerações 

sobre subjetividade, pois a produção subjetiva continua como base para se imaginar qualquer 



193 
 
produção possível. Ao invés disso, trata-se de uma complexificação da compreensão de como 

a subjetividade é agenciada em processos que estão acima dela, nos fluxos e coordenações 

sociais, e abaixo dela, nos usos das forças físicas e intelectuais do corpo.  

 

 

4.2 O (não) viver da renda  

 

 

4.2.1 A vida asfixiada   

 

 

Eu criei 4 filhos na renascença, hoje não dá mais, você fazia alguma coisa, 
você vendia, não é que era tão bem, mas assim vendia, hoje você faz e não 
vende, o material hoje come o dinheiro todo. Eu comprava assim, tanto fazia 
como comprava assim e botava linho, bordava, lavava, engomava e levava pra 
vender (Patrícia, 49 anos, entrevista, 09/12/2020) 
 
Eu criei, não foi só com dinheiro da renascença, mas eu criei três filhos. [...] 
Eu criei com sacrifício, mas dava para criar uma família antigamente. Hoje 
não dá para viver de renascença, hoje você sofre viu?! O pessoal não valoriza 
mais (Dona Ana, 46 anos, entrevista, 09/03/2020) 

 

 Enquanto conversava com rendeiras o que mais ouvi foi que não dá mais para viver da 

renascença; elas me falavam de uma vida asfixiada com a renda, uma vida que não pode mais 

ser vivida. Se me falam de um período em que conseguiam viver da renda, fazem em termos 

bem biopolíticos: dizem que criaram os filhos todos com o dinheiro da renda, que da renda se 

fazia um modo de vida, sempre difícil, sempre em luta para se efetuar, nos serões para vende-

las e conseguir o dinheiro da feira da semana, mas se criava uma vida, se criavam os filhos, a 

vida respirava.  

 Dona Mariana (47 anos, entrevista, 25/11/2020), que também criou filhos vivendo da 

renda e agora se encontra em situação asfixiada de vida, traça esses acontecimentos em sua 

vida:  

 
Hoje eu tô com 47, criei meus 4 filhos com renascença. 
 
(Pesquisador: Desde criança a senhora já vendia?) 
 
Desde criança que eu sempre trabalhei, nunca dependi de ninguém não, até 
hoje nunca dependi de ninguém, sempre trabalhando. 
 
(Pesquisador: Vocês faziam pra comprador?)   
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Teve tempo que eu fiz pra mim, pra vender pra mim mesmo, quando o pessoal 
do Cruzeiro vinha (Turistas que compravam a renda), vinha do Recife pra 
vender no Recife, em Arcoverde, eu tinha assim as pessoas de encomenda, 
mas teve um tempo que deu uma parada em renascença aí eu tive que parar. 

 

  

Doma Mariana remonta os traços de um momento em que a própria cidade funcionava 

como dispositivo de comércio local, em que existiam aberturas para vender sua renda para 

diferentes modos de compradores que vendiam o produto em outros territórios, compradores 

turistas que vinham até aqui comprar e compradores da terra que cartografavam outros 

territórios. No entanto, a renda renascença deu uma “parada”, as condições de efetuar a vida 

com a renda desse mundo deixaram de existir. Ela “parou” sua prática, continua apenas tecendo 

por encomenda de alguns comerciantes, o que constitui um modo de viver “asfixiado”, como 

ela explica: 

 

Rapaz, hoje em dia tá difícil visse, o caba tem que se virar de um jeito, de virar 
de outro, porque só na renascença não dá não, se ela voltasse a ter o valor que 
ela tinha antes pras rendeiras né, aí muita gente comprava, saia pra fora com 
a renascença pra vender, que a gente tinha as pessoas certas pra vender, muita 
gente vinha pra comprar, era diretamente lá no Cruzeiro (compradores de fora) 
comprando, mas agora... (Mariana, 47 anos, entrevista, 25/11/2020) 

 

Essa asfixia tem operado por movimentos de esgotamentos dos meios de viver de um 

comércio local. A cidade deixa de funcionar como um dispositivo efetivo de comércio para as 

rendeiras e pequenas comerciantes, e, correlato a este movimento, a feira da renascença se 

extinguiu. Os modos de viver com a renda no próprio território se metamorfosearam, com o 

estreitamento de aberturas antes utilizadas por rendeiras e pequenas comerciantes para efetivar 

distintos modos de viver da renda. Com essa quantidade estreita de venda, rendeiras têm apenas 

tecido de acordo com as oportunidades de encomenda, como aconteceu à prática de dona 

Marieta (59 anos, entrevista, 01/12/2020): 

 

(Pesquisador: Hoje em dia a senhora só faz encomenda pra comprador?) 
 
Não, hoje em dia é assim, vamos supor, tô fazendo essa barrinha aqui mas já 
é de encomenda aí a não ser de encomenda eu nem faço porque não vende  
A senhora disse que antigamente dava pra viver com a renascença? 
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 Que emergências têm asfixiado os modos de vida com a renda? Esse momento foi 

marcado, também, por uma intensificação nos devires oficina-fabril, como retraça em sua 

própria experiência dona Jessica (49 anos, entrevista, 27/11/2020): 

 

Oxe, renascenço antigamente dava pra viver tranquilo, quando meus filhos 
eram pequeno, eu vivia do renascenço, mas depois foi afracando, botaram as 
fábricas, aí faz um novelo de linha por R$25,00, na semana você faz dois 
novelo de linha, fica R$50,00 POR SEMANA, AÍ DÁ PRA QUÊ? ME DIGA. 
Na semana que o bojão seca você paga o bojão e fica sem aquele, aí não pra 
viver mais de renascenço. 
 
(Pesquisador: E a senhora acha que ficou pior depois das fábricas?) 
 
Depois das fábricas, porque antes dava um trocadin, mas depois dessas 
fábricas... 

 

 Mais do que operar apenas uma intensificação no modo de trabalhar os acabamentos 

com as peças da renda, ou mesmo a produção maquinal do bordado, as intensificações dos 

devires oficina/fabril implicaram redesenhos do modo de funcionamento do próprio viver da 

renda local. Se o campo local da renda renascença se abria em uma multiplicidade de modos de 

viver da renda, como a venda para diversos compradores locais e externos na cidade e na feira, 

a intensificação do modo oficina/fabril redefiniu essas relações e provocou o estrangulamento 

de muitas delas. Dona Lucia (64 anos, entrevista, 21/10/2020), que experimentou na própria 

vivência estes deslocamentos, demarca o conjunto de seus traços:  

 

O problema foi depois dessas fábricas, foi as fábricas que abriram aí, vem as 
pessoas diretamente, os compradores de fora, eles vêm diretamente pra 
fábrica. Aí a fábrica vai, passa pra o povo ir fazendo e paga uma merrequinha 
e se a pessoa for chegar com o serviço lá eles não compram, eles querem um 
desenho que saia lá de dentro pra fazer do jeito deles e quando a pessoa chega 
lá os desenhos da pessoa eles nem querem, e só querem barato demais, 
baratíssimo que não dá pra nada, eles paga que tem hora que quando tira o 
material se você olhar, misericórdia, ali é uma tristeza, mas antes não, você 
fazia, tinha os comprador na rua, eles compravam bem, às vezes vinha gente 
até que não era Brasileiro, vinha aí pra feira, falava até outras línguas, nós nem 
entendia, e nós ia vender e ele entendia a fala de nós (risos) e nós não entendia 
a deles, mas eles falavam um pouco enrolado, difícil nós entender quando 
falavam com a gente, mas quando eles falava que nós não entendia… quando 
eles iam falar com o parceiro deles, eles falavam a língua deles, quando eles 
iam falar com a gente eles tentava e nós dificilmente entendia mas negociava 
assim mesmo com eles (risos) mas agora com essas fábricas acabou, os 
compradores vem direto pra lá, vem comprador famoso aí da capital, para logo 
nas casas pra eles comprar, de vez em quando eu to lá, tem alguma coisa pra 
resolver lá e eu só vejo os bichão chegar lá, aí acabou com os coitadin que 
fazia renda pra feira. 
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 Do traçado de dona Lucia temos ao menos três deslocamentos principais no campo de 

existência da renda a partir da intensificação do devir fabril; primeiro, o deslocamento nas 

relações entre o comércio local e os compradores de fora; segundo, o deslocamento nas relações 

entre os compradores da própria terra e as rendeiras-comerciantes; e, por fim, o deslocamento 

nas relações entre compradores da terra, agora principalmente na forma oficina/fabril, e as 

rendeiras por encomenda. No primeiro destes deslocamentos, o comércio com compradores de 

fora, que antes se realizava disperso pela cidade e nos momentos da feira, agora se centra em 

alguns estabelecimentos oficina/fábrica. As pessoas que vinham de fora tinham que efetuar sua 

própria cartografia na cidade, encontrar os comerciantes de renda, com frequência apelando às 

“guias” da cidade. Agora estes compradores vão até esses estabelecimentos, que funcionam 

como focos centralizadores, ao invés de integrar um dispositivo de comércio pela própria 

cidade. Antes desse deslocamento, existiam “os comprador na rua, eles compravam bem”, todo 

um plano de abertura de possiblidades de se viver da renda que passou a ser asfixiado.  

 A percepção desse deslocamento, dessa asfixia das relações com os compradores de 

renda, fica claro nos relatos abaixo expostos:  

 

Aí pronto, veio essa fábrica, quando abriu essas fábricas, aí a feira acabou-se. 
A gente mesmo se queixa muito da fábrica.  
(Pesquisador: O que foi que mudou com as fábricas?) 
Porque não vem mais comprador, né, não vem mais como vinha antes, num 
vem não (Dona Judite, 70 anos, entrevista, 29/10/2019).  

 

(Pesquisador: Depois da fábrica que diminuiu, então, o movimento?). 

Foi a fábrica, porque elas fábrica de tudo no mundo, num é, coisa que uma 
pessoa trabalhava fazendo um mês, elas fazem em três horas, aí faz o mundo 
todo. Quem vem lá de fora comprar não chega no comércio, fica lá. Não chega 
nem aqui na casas, fica ali, que as fábricas é tudo na beira da estrada, num é 
(Dona Letícia, 72 anos, entrevista, 18/03/2020). 

 

  As renderias que realizavam também o seu comércio logo perceberam essa afetação do 

devir-fabril nesse campo da existência, os compradores não vêm mais, não chegam mais ao 

comércio, às casas, ficam nestes estabelecimentos. Se as oficinas-fábricas podem oferecer uma 

melhor produtividade, fazer em três horas o que as rendeiras fazem em um mês, tendo como 

relata dona Letícia, o que de fato asfixia o modo de vida de um comércio local é sua função de 

centralização, esta função de atração das oficinas-fábricas sobre os compradores de fora, e, 

como consequência, a inviabilização do funcionamento do comércio local, comércio nas casas 

das, com estes compradores.  
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Figura 29 - Fábrica e oficina da renda na entrada da cidade 

 
Fonte: Acervo do autor  
 

 O segundo deslocamento se deu na relação entre as rendeiras-comerciantes e os 

compradores para revenda na própria região, que majoritariamente assume uma forma oficina-

fabril em algum grau. Se estes compradores que viajavam com a renda em outros territórios 

eram os principais responsáveis por pôr o comércio local em movimento, a centralização e o 

aumento de escala de sua produção fizeram com que eles preferissem operar apenas, ou ao 

majoritariamente, com sua própria produção, com as suas próprias encomendas às rendeiras, ao 

invés de comprar a renda pronta. Como havia afirmado Dona Lucia (64 anos, entrevista, 

21/10/2020): 

 

se a pessoa for chegar com o serviço lá eles não compram, eles querem um 
desenho que saia lá de dentro pra fazer do jeito deles e quando a pessoa chega 
lá os desenhos da pessoa eles nem querem, e só querem barato demais, 
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baratíssimo que não dá pra nada, eles paga que tem hora que quando tira o 
material se você olhar, misericórdia, ali é uma tristeza. 

 

Os estabelecimentos na forma oficina-fabril trabalham com seus próprios modos de 

produção, seus sistemas de encomenda da tecitura por meio da engrada dos riscos, pouco 

querendo a compra de peças das rendeiras-comerciante, e, quando compram, oferecem preços 

baixos.  Esse descolamento também é percebido pelas compradeiras, como dona Maria e Josefa, 

que possuem estabelecimentos em algum nível de devir fabril e relatam sobre suas compras o 

local que existiu com a feira:  

 

A gente tinha uma feira muito boa de renascença, muito boa, muita gente 
vendendo renda na feira. Uma feira boa, boa mesmo. Essa feira foi... à medida 
que a gente foi saindo pra vender lá fora a feira foi se acabando, se acabando.  
Porque as pessoas já tinham a quem entregar renascença, faziam em casa e já 
tinham a quem vender, aí vinham aqui (Dona Maria, 72 anos 14/10/2019). 
 
Eu participava da feira, eu ia lá pra comprar pra vender, só que é mais 
confortável em casa, né, porque você vai fazendo outra atividade e hoje a feira 
deixou de existir justamente por isso, porque o pessoal não tem... em casa você 
vai... (Alexandra, 64 anos, entrevista, 16/10/2019) 

 

As duas compradeiras demonstram como à medida que seus comércios se estabeleceram 

e ganharam escala, deram preferência a trabalhar apenas com as encomendas de tecitura que 

faziam as rendeiras. Ao invés de participar do comércio local, agora era mais cômodo efetuar a 

relação apenas por encomendas às rendeiras, que iam buscar os riscos e entregar as peças 

prontas em suas casas. Esse movimento suscitou a centralização do comércio em alguns pontos-

nódulos, os estabelecimentos em modo de oficina-fabril, e favoreceu a asfixia dos outros 

espaços de vida, como feira da renda renascença, o comércio de rendeiras-pequeno-

comerciantes etc. Isso intensificou ainda mais a diferenciação na relação entre comerciante-

comprador e rendeira comerciante, com o primeiro assumindo uma posição ainda mais 

privilegiada na condução da relação, podendo estabelecer os preços para a compra ou decidir 

não comprar mais em definitivo, como traçado por Ana (46 anos, entrevista, 09/03/2020):  

 

Porque para ganhar dinheiro não adianta você tentar porque não vende, a não 
ser que você saia para vender fora, porque tipo a vizinha aqui ela gastou 
R$1.600,00 para fazer um vestido, ela tentou vender aqui no comércio de 
Poção e botaram R$1.000,00 e ela gastouR$1.600,00. O vestido ficou perfeito. 
 
(Pesquisador: Nem um dinheiro do material o pessoal não quer pagar? 
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Não quer pagar. O pessoal aqui não valoriza, então fica difícil para gente, só 
quem realmente necessita é quem faz porque se tiver outro meio de vida não 
dá para fazer não. 

 

O último deslocamento se dá na relação entre estabelecimentos oficina-fabris e as 

rendeiras que tecem por encomenda. A asfixia de outros modos de viver da renda faz com que 

as rendeiras tenham como única opção trabalhar na tecitura por encomenda, sendo os 

estabelecimentos centralizados os principais agenciadores dessas rendeiras. Também esta 

relação, estabelecimento agenciador/rendeira trabalhadeira, se dá a partir de uma 

sobredeterminação cada vez mais diferencial, já que às rendeiras resta apenas o tecer, e para 

um número reduzido de agenciadores, já que o comércio local, que também demandava o seu 

trabalho, se asfixia.  

Esses traços conduzem ao contexto de pagamento de uma “merrequinha” às rendeiras, 

como havia definido dona Lucia (64 anos, entrevista, 21/10/2020) e aos questionamentos de 

Jessica (49 anos, entrevista, 27/11/2020), que indagava: aí faz um novelo de linha por R$25,00, 

na semana você faz dois novelos de linha, fica R$50,00 POR SEMANA, AÍ DÁ PRA QUÊ? 

ME DIGA”. Demarcar a impossibilidade de sua vida se torna a reivindicação dentro do campo 

da renda renascença. As rendeiras, que experimentam essa impossibilidade nos seus corpos, 

calculam e tentam fazer ouvir sua situação de não vivência.  

Se o pagamento por rolo de linha permite considerar os ganhos imediatamente, pois 

apenas se tece, as oficinas/fábricas adotam mais frequentemente o pagamento por peça de lacê, 

porque este funciona apenas pela entrega do risco, ficando sob responsabilidade da rendeira a 

compra do material, alinhavo e tecitura. Também neste modo de encomenda do trabalho as 

rendeiras fazem os seus cálculos para relatar a sua situação de invivência, como protesta dona 

Ana (46 anos, entrevista, 09/03/2020):  

 

Quando você vai tecer uma peça de lacê você ganha um real, quanto você vai 
lucrar em cima disso? Compra (o material), alinhava a peça e quando você 
vende que chega na fábrica, aí embaixo, que vai entregar a peça, você lucra 
um real. A vizinha, quando chegou o sábado, que entregou a peça, que ela 
calculou direitinho, foi até uma mulher que fez os cálculos, aí veio o que, 90 
centavos de lucro. 

 

A asfixia dos modos de viver da renda, a partir das recentes emergências nesse campo, 

conduz a uma sobrevivência por meio da acoplamentos com biopolíticas gerais, de fora desse 

campo, como os dispositivos de previdência social, e um cenário de crise de subjetividade 
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interna. No meio disso, nesse campo de existência, se ouve a reivindicação de vida, por meio 

da declaração constante: “não dá pra viver da renascença”.    

 

 

4.2.2 “Não dá pra viver da renascença”: biopolíticas, vida e morte 

 

O que a gente dá graças a Deus hoje é o bolsa família (Dona Joana, 61 anos, 
entrevista, 10/03/2020) 

  

 Se para muitas mulheres que vivem no campo da renascença o viver da renda se torna 

inviável, como então elas sobrevivem? A articulação do campo renascença com biopolíticas 

gerais destinadas à seguridade social se tornou elemento necessário para a sobrevivência de 

muitos dos corpos que vivem nesse campo, mas que já não conseguem viver dele. A maioria 

das rendeiras e pequenas comerciantes locais que encontrei neste campo contavam com um 

dispositivo biopolítico para sua sobrevivência, sejam eles o Bolsa Família, as aposentadorias, 

as pensões, entre outros.  

Foucault (2010) já destacava como instrumentos biopolíticos geralmente são aplicados 

sobre os incidentes que bloqueiam as forças da população, emergindo uma variedade de 

mecanismos de seguridade social para lidar com questões como a velhice e a doença. No campo 

da renda, estes instrumentos são articulados com as próprias condições do seu funcionamento, 

de modo que na ausência destes não existiria condições de vida para uma parte de sua 

população. Podemos traçar a vivência de Dona Letícia (72 anos, entrevista, 18/03/2020), que 

apenas sobrevive e busca comercializar suas peças porque conta com um Benefício de Prestação 

Continuada (BPC):  

 

A aposentadoria minha é uma brincadeira, minha aposentadoria é um 
benefício, apesar que eu tiro o salário completo, mas não tenho direito 
a empréstimo, não tenho direito a décimo, porque o homem aqui do 
sindicato negou a gente ser agricultura [...] Se eu não tivesse um salário, 
mas se eu não vendesse a 300, vendia a 200, né, mas como eu tenho um 
salário, que é da mão de Deus, e posso juntar uma ou duas até vender. 

 

 Como uma rendeira-comerciante, dona Letícia se mantém apenas porque conta com o 

BPC, ainda que saliente que gostaria de ter se aposentado como agricultora, já que o trabalho 

com a agricultura, assim como com a renda, fez parte de sua vida. É esta segurança de vida 

mínima que permite que dona Letícia não venda suas peças ao preço pedido no asfixiado 
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comércio local e possa aguardar surgir uma condição favorável para a sua venda. Na ausência 

disto, como único meio de vida, ela teria que vender suas peças aos preços pedidos e certamente 

não ter meios de ser manter nesse campo.  

 Também dona Jessica (49 anos, entrevista, 27/11/2020), que trabalha como lavadeira da 

renda para os comerciantes locais, traça como esses dispositivos funcionam na sua vida:  

 

(Pesquisador: A senhora tem auxilio, alguma coisa? 
 
Tem auxílio, o bolsa família  
 
(Pesquisador: E se não tivesse o bolsa família, a senhora acha que dava pra 
viver? 
 
Ficava difícil, o que ajuda mais é o bolsa família, visse, porque tem bujão, tem 
luz, tem feira, tem tudo, só da lavagem que vai passa um mês, não é toda 
semana, se tivesse direto dava, mas não tem. 
 
(Pesquisador: Mesmo assim a senhora acha melhor do que fazer a renda? 
 
Melhor do que fazer a renda 

   

Ainda que dona Jessica tenha participado do campo da renda como rendeira-

comerciante e como lavadeira, ela demarca como o instrumento do Bolsa Família se torna o 

elemento “que mais ajuda” na sua sobrevivência, já que ela encontra a insuficiência dos meios 

para viver nos modos de vida nesse campo que conseguiu acessar. Ainda que tenha buscado 

outros meios de viver dentro do campo da renda, ela permaneceu na situação de constatar, no 

corpo e na experiência, que não dá para viver da renascença.  

 Também Mariana (47 anos, entrevista, 25/11/2020), uma rendeira por encomenda, 

encontra modos de sobreviver graças a um benefício que um filho recebe e garante condições 

mínimas para a família: 

 

(Pesquisador: A renda da senhora tá sendo só da renascença?) 
 
Não, eu tenho uma renda, mas não é minha, né, é do meu filho, ele tem um 
benefício que é com o que a gente mais sobrevive, é com esse dinheiro, o 
remédio dele é caro. 
 
A senhora tem bolsa família? 
 
Eu tinha, mas cortaram, só sobrevivo com esse renascenço e o benefício, só a 
renascença seria impossível.  
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São diversos os instrumentos biopolíticos que atravessam o campo da renda renascença 

e possibilitam uma sobrevivência para parte de sua população. Sem estes, “só a renascença seria 

impossível”. Diante de um contexto em que grande parte de sua população se vê exposta à 

impossibilidade de ganhar a vida e sobrevive graças às conexões com dispositivos biopolíticos 

gerais, o que se observa é uma crise de vida, uma crise de subjetividade, que é sentida pelas 

pessoas que vivenciam esse campo como a recusa ao seu trabalho, como o não querer trabalhar 

com a renda. 

Dona Laura (80 anos, entrevista, 18/03/2020) demarca essa situação de crise da 

subjetividade rendeira: 

 

Tem muita né, rendeiras, só que a maior parte não quer trabalhar porque não 
vale mais a pena, aí eles não ligam pra trabalhar, tá barato demais, só querem 
comprar de graça porque não tem onde vender, aí o pessoal não quer fazer 
mais não, é algum que faz 
 
(Pesquisador: O pessoal mais velho? 
 
Somente o pessoal mais velho, essa rapaziada não quer trabalhar mais  
 
(Pesquisador: No sítio também?) 
 
No sítio também, é os mais velhos 

 

 A crise da subjetividade rendeira é uma crise material, os meios necessários para viver 

esse modo de vida já não se apresentam, não existem meios para se vender a própria renda com 

a asfixia do comércio local, e o pagamento do trabalho de tecitura por encomenda não 

possibilita uma vida. A impossibilidade de viver leva à rejeição do modo de ser rendeira, a 

constituição rendeira entra em declínio. O mais comum entre as pessoas que vivem o campo da 

renda é que suas filhas(os) não participassem desse campo, não soubessem rendar, não 

soubessem comercializar, ganhassem sua via por outros meios. Expressão da crise desse modo 

de viver que é lida como o “não querer trabalhar”.  

 Diante dessa experiência de crise subjetiva, as pessoas que vivem esse campo têm uma 

sensação de fim de mundo, ou mesmo a certeza de que a renda renascença vai acabar: 

 

Olha, em poucos anos não vai mais nem 50 anos, o pessoal não vai nem saber 
como é que foi feita a renascença, pode ter certeza disso, ela vai deixar de 
existir por isso, porque também é um trabalho, que por exemplo, a gente que 
compra e vende, a gente ainda ganha alguma coisa, mas que produz mesmo a 
renascença não ganha nada, a pessoa não consegue fazer um salário mínimo 
(Dona Alexandra, 64 anos, entrevista, 16/10/2019). 
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 Percebe-se o problema da crise de subjetividade e de sua materialidade na 

impossibilidade de se viver da renda. Ter traçado a constituição dessa crise levanta a reflexão 

sobre uma impossibilidade de viver em meio a um governo da vida, um governo que move os 

seus instrumentos na direção da maximização das forças da vida, tanto individuais quanto 

coletivas, mesmo que seja apenas para torná-la útil ao máximo, tanto política quanto 

economicamente (MACHADO, 2017). Essa impossibilidade de viver nos remete à reflexão 

sobre a função da morte dentro de um modo de governar a vida biopolítico, algo paradoxal, 

pois, como Foucault (2010, p. 208) já demarcava, com as tecnologias do biopoder, é a vida que 

entra em seus cálculos, de modo que ele “[...] já não conhece a morte. No sentido estrito, o 

poder deixa a morte de lado”.   

Apesar disso, é no momento de desenvolvimento dessas tecnologias da vida que se vê 

multiplicar um poder de morte em escalas nunca vistas antes, corporificado em guerras 

sangrentas nos campos de concentração. Diante dessa aparente contradição, Foucault (2010, p. 

214) se questiona:  

 

Como um poder como este pode matar, se é verdade que se trata 
essencialmente de aumentar a vida, de prolongar sua duração, de multiplicar 
suas possibilidades, de desviar seus acidentes, ou então compensar suas 
deficiências? [...] dar a ordem de matar, expor à morte não só seus inimigos, 
mas mesmo seus próprios cidadãos? Como esse poder que tem essencialmente 
o objetivo de fazer viver pode deixar morrer? Como exercer o poder da morte, 
como exercer a função da morte, num sistema político centrado no biopoder? 

    

Para se debruçar sobre a operação da morte dentro de um governo da vida, Foucault 

(2010) recupera uma leitura particular da temática do racismo. Segundo esta leitura, é o racismo 

que possibilita a ativação da função da morte num governo biopolítico. O racismo teria se 

tornando um mecanismo fundamental dentro do funcionamento dos estados modernos, de modo 

que quase não há “[...] funcionamento moderno do Estado que, em certo momento, em certo 

limite e em certas condições, não passe pelo racismo” (FOUCAULT, 2010, p. 214).  Assim, se 

introduz uma reflexão sobre o racismo dentro de um regime de biopoder, não que ele tenha 

surgido apenas neste momento histórico, mas que ele passa a funcionar de um novo modo nos 

mecanismos de poder de um governo da vida.  

 Desse modo, essa é uma leitura bastante específica do racismo, compreendido como o 

meio de introduzir um corte no domínio da vida, uma separação, linhas divisórias entre quem 

deve viver e quem deve morrer. A raça, nesta concepção, surge como um instrumento de 

fragmentação da vida biológica, que é vista agora como diversa, hierarquizada, considerada 
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valorativamente como boa ou má, superior ou inferior. É, em suma, “[...] uma maneira de 

defasar, no interior da população, uns grupos em relação aos outros” (FOUCAULT, 2010, p. 

214). Esta seria uma primeira função do racismo num regime biopolítico, criar divisões 

biológicas dentro da própria população, objeto de um governo, subdividindo-a em grupos e 

subgrupos.  

Um ponto importante a considerar é que tirar a vida assume um aspecto amplo de 

instrumentos e mecanismos que subtraem da vida, e não apenas o assassinato. De modo que, 

“[...] por tirar a vida não entendo simplesmente a assassinato direto, mas também tudo que pode 

ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de multiplicar para alguns o risco de morte ou 

pura e simplesmente, a morte política, e expulsão, a rejeição, etc.” (FOUCAULT, 2010, p. 216). 

Logo, a partir das considerações da noção de racismo, vemos surgir toda uma problemática das 

tecnologias de morte e de violência num governo biopolítico, não se restringindo nem à ideia 

comum de raça, concebida como etnia, nem aos instrumentos diretos de assassinato, o que 

permite uma ampla apreensão desta operacionalização em suas funções de fragmentação, 

reclusão, agressão e exposição à morte da população.   

Tomando a reflexão sobre a função da morte no biopoder de Foucault (2010), podemos 

traçar o funcionamento de uma exposição à morte, pela impossibilidade de viver, que é efetuada 

dentro do campo da renda renascença. Ao longo da constituição desse campo, vimos também a 

constituição de princípios diferenciadores de sua população, introduções gradativas de um 

princípio de distinção entre a parte da população que participa de um devir-comércio-para fora-

oficina-fabril, os compradores, e parte da população que participa de um devir-trabalhadeira, as 

rendeiras e afins, que trabalham a partir dos agenciamentos dos compradores. Como já 

havíamos visto, Silva (2013) percebeu a presença de um princípio diferenciador no campo da 

renda desde suas primeiras histórias, num modo de operar que ele definiu como a distinção 

entre rendeiras-mestras e rendeiras trabalhadeiras. 

Alguns autores deram continuidade à reflexão sobre o biopoder e sua função de morte.  

Agamben (2002; 2004), por exemplo, se debruça sobre o funcionamento do Estado de exceção 

e constituição de uma vida que se torna plenamente matável, uma tanatopolítica; por sua vez, 

Mbembe (2017) analisa as ações políticas contemporâneas que submetem continuamente 

populações inteiras à guerra, à violência e à morte para conceber a noção de necropoder e 

necropolítica; no cenário específico do Brasil, o Coletivo Ruptura (2019) destaca como as 

relações de poder aqui perpassam dispositivos que não incidem apenas sobre vida, mas também 

continuamente  sobre a morte, com práticas sumárias de torturas, desaparecimentos, execuções.  

Ainda que essas reflexões sejam importantes, aqui propomos um outro meio de pensar a 
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continuidade desse pensamento, não se debruçando sobre sua operação de assassinato, mas sim 

na exposição à morte, na ausência das condições de viver.  

A operacionalização de um princípio de fragmentação interna da população que busca 

viver da renda permite que ela seja organizada, estruturada, disposta de um modo que implica 

a retirada de condições necessárias à vida de parte dessa população, sem provocar maiores 

problemas ao funcionamento produtivo deste campo como um todo, a não ser a percepção de 

um “suicídio” desse campo de existência, com o fim anunciado da renda renascença, atrelada à 

situação de não vivência que sua própria organização produz. Instaura-se o princípio 

diferenciador entre quem deve viver e quem deve morrer, ou melhor, na operação específica do 

campo da renda, entre quem deve ter as condições de viver e quem pode ser exposto à 

impossibilidade da vida pela ausência de condições.  

No traçado da operacionalização de uma condição de impossibilidade de vida, pode ser 

frutífera a consideração da Butler (2019, p. 40) sobre a precariedade:  

 

A “precariedade” designa a situação politicamente induzida na qual 
determinadas populações sofrem as consequências da deterioração de redes de 
apoio sociais e econômicas mais do que outras, e ficam diferenciadamente 
expostas ao dano, à violência e à morte [...] a precariedade é, por tanto, a 
distribuição diferencial da condição precária. 

 

 Deslocamos a reflexão de Butler (2019) para pensar uma situação de distribuição 

diferencial da condição precária micropoliticamente induzida, isto é, resultante da constituição 

e da disposição de um determinado campo local da existência, como o da renda renascença. 

Neste campo, pela forma como ele é estruturado, como suas relações são desenhadas, como 

seus recursos são produzidos e apropriados, ocorre essa operacionalização que distribui as 

condições de vida de modo diferenciado, e, no limite, expõe parte dessa população à morte, 

pela ausência de condições de vida. Falamos de um traçado da distribuição diferenciada da 

condição precárias neste campo de existência.  

 O pensamento de Rolnik (2018) também é útil nesse traçado, pois ela se debruça sobre 

os acontecimentos que instalam o intolerável e que sufocam as condições de viver, movimentos 

de um capital que se apropria da própria vida, de seus próprios impulsos de criação e 

transformação. Nessas investidas do capital, a vida é “cafetinada”, pois as suas forças vitais são 

cooptadas, seu potencial de produção de modos de vida é extraído em proveito da reprodução 

de capital, uma exploração do potencial coletivo cultural e subjetivo. No campo de existência 

da renda, vemos ocorrer essa extração de todo seu potencial criador, cultural, subjetivo e 

coletivo em prol de uma reprodução ampliada de um devir-fabril-capital. São estes reclames de 
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uma “cafetinagem” da vida que demanda cada vez mais uma intensificação da distribuição 

diferenciada da condição precária.  

 Esse traçado do desenho da produção de uma condição de “impossibilidade de viver da 

renda” perpassa a estruturação e a disposição desse campo com base numa fragmentação da 

população que nele vive, uma fragmentação diferenciada, que permite operar a distinção entre 

os que devem possuir as condições de viver e os que são expostos a sua impossibilidade. Este 

quadro implica a distribuição diferenciada da condição precária, já que alguns sofrerão mais do 

outros por uma deterioração das condições de viver a partir deste campo e serão expostos de 

modo diferenciado à impossibilidade de viver. Isso se dá no contexto em que a própria vida, 

suas potencialidades criadoras, culturais e subjetivas, são exploradas em proveito da reprodução 

do capital. Temos o traçado de uma vida “expropriada”, uma asfixia da vida que efetivamente 

é sentida nos corpos como a impossibilidade de vivê-la. 

 

 

4.2.3 As sobrevivências – a vida que vive apesar de tudo 

 

  

Traçar os contornos da impossibilidade de viver da renda, do intolerável nesse campo 

da existência, de seus modos expropriação da vida e da distribuição desigual da condição 

precária, parece deixar a análise numa encruzilhada, numa situação sem saída. No entanto, a 

despeito desse traçado da não vivência, as trabalhadeiras do campo da renda continuam vivas e 

criando para si espaços de sobrevivência, numa reivindicação de vida. No momento em que o 

poder se investia sobre a vida, Foucault (2017b) observou que as forças que resistem se apoiam 

exatamente na própria vida, fazem dela o objeto em disputa, reivindicam as condições 

necessárias à vida, suas necessidades fundamentais e a possibilidade do exercício de suas 

múltiplas virtualidades.  

Diante de um contexto em que parece não haver espaço para a resistência, Didi-

Huberman (2011, p. 42) nos exorta a retornar à análise para a potência da vida, pois, “[...] uma 

coisa é designar a máquina totalitária, outra coisa é lhe atribuir tão rapidamente uma vitória 

definitiva e sem partilha”. Isto implica que ainda que tenhamos que identificar, cartografar e 

mostrar os movimentos que criam condições que asfixiam a vida, não devemos assumir sua 

vitória definitiva, o seu controle absoluto sobre ela. Não devemos nos ofuscar pelo brilho 

intenso dos seus projetores, pois eles nos impedem de ver as emergências “das aberturas, dos 

possíveis, dos lampejos, dos apesar de tudo” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 42).  
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Pensar a vida enquanto potência nos conduz a uma resistência que não ocorre por meio 

das grandes promessas de salvação, com seus grandes projetores de luz, mas sim uma que se dá 

nas pequenas luzes, nos lampejos, como uma nuvem de pequenos vaga-lumes. Existe uma 

potência da vida que permanece nos homens e mulheres que “[...] irradiam às vezes seus 

desejos, seus gritos de alegria, seus risos, como lampejos de inocência” (DIDI-HUBERMAN, 

2011, p. 20).  Essa potência se mostra, então, como centelhas de luzes de vaga-lumes, pequenos 

movimentos de resistência e sobrevivência no cotidiano.  

De modo semelhante, Courpasson e Marti (2019) destacam as existências dos espaços 

de sobrevivência, onde as pessoas criam possibilidades de manter seus modos de vida apesar 

dos contextos de adversidades. Trata-se da afirmação da dimensão produtiva das práticas não 

opositivas de resistência, práticas que não necessariamente são contra um inimigo, mas a favor 

da criação de alternativas que afirmam a vida, que efetuam a possibilidade de os despossuídos 

alterarem as relações de poder por meio da concreta organização de suas sobrevivências diárias. 

Os autores observam que desconsiderar essas formas de resistência pode levar as análises a 

negligenciar formas coletivas de resistência que provavelmente fazem diferença em contexto 

de opressão. 

As trabalhadeiras do campo da renda sobrevivem, e como sobrevivem, continuam sua 

reivindicação por vida. Neste nível, sua resistência pode se efetuar pela busca dos meios de 

continuar e transformar seus modos de vida com a renda renascença, pelas buscas de rotas de 

fuga. Pois, como afirmam Deleuze e Guattari (2003, p. 23), “não se trata de liberdade por 

oposição a submissão, mas apenas duma linha de fuga, ou melhor, duma simples passagem, «à 

direita, à esquerda, onde quer que seja», a menos significante possível”. É de encontrar saídas 

que se trata, modos de viver apesar de tudo, apesar da exposição a uma condição de 

impossibilidade de vida. Como já havíamos demarcado, essas mulheres agenciam todas as 

biopolíticas que podem para sua sobrevivência: 

 

Agora, já hoje em dia não dá pra viver só disso, desse renascenço, porque tem 
renascenço e eles compram muito, mas muito barato. A sorte agora é essa da 
aposentadoria dos velhos, né, veio essa bolsa família pras crianças, e as 
pessoas que tem filho, num é, gente jovem, ajuda, né. Aí faz um novelinho, 
uma coisa, aí dá pra viver (Dona Letícia, 72 anos, entrevista, 18/03/2020). 

 

 Se marcam sempre a impossibilidade de viver da renda, ao invés de se resignarem, elas 

fazem ouvir uma reivindicação de vida, enquanto buscam agenciar todos os modos de 

sobreviver acessíveis. As aposentadorias, o Bolsa Família e os benefícios se tornam meios de 
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sobreviver e continuar seus modos de vida, meios de continuar suas existências, de continuar 

seu trabalho todos os dias: 

 

Só, dá pra viver, tem a bolsa família...  
 
(Pesquisador: Então a senhora vive só com dinheirinho da renda, da bolsa 
família...?  
 
É, da bolsa família, só a renda mensal que eu tenho. 

 
(Pesquisador: E a senhora trabalha todo dia com renascença?)  
 
Todo dia, aqui oh, todo dia, todo dia (Dona Joana, 61 anos, entrevista, 
04/03/2020)   

 

 Ainda que não aparente, essa modalidade de sobrevivência é antes de tudo política e 

histórica; ela trata desse acontecimento em que a política encarna os corpos e seus modos de 

existência, em que a própria vida se torna a possibilidade de resistência.  Essas luzes menores 

são em tudo políticas e coletivas, trazem em si a potencialidade revolucionária que emanam das 

suas condições marginalizadas. No entanto, tais como o brilho dos vaga-lumes, suas 

iluminações são frágeis, fugazes, de modo que quanto mais intensamente brilhem as luzes de 

expropriação da vida, mais se anuncia o fim de suas resistências, a morte dos vaga-lumes. Ao 

invés de um desespero político, temos que seguir os rastros dessa contínua sobrevivência, pois 

as resistências, os vaga-lumes “[...] desaparecem de sua vista porque o espectador fica no seu 

lugar que não é mais o melhor lugar para vê-los” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 47). 

 Os devires-trabalhadeiras também sobrevivem das oportunidades, dos encontros 

furtivos, das encomendas de tecituras que vêm mesmo dos contatos com outros territórios:  

  

Gosto muito de trabalhar com renascença, gosto muito, muito mesmo, mas 
hoje já não dá né... essa blusa mesmo (a peça na qual está trabalhando) veio 
de Jataúba (cidade do interior de Pernambuco) pra eu fazer. 
 
(Pesquisador: Encomenda então? 
 
Encomenda, ela pediu pra mim fazer e mandou já completo, o risco e já 
linhavado, tô fazendo só pelo novelin pra ela, ela pediu pra fazer essa blusa, a 
blusa completa, toda, toda toda, vai pagar a peça a R$45,00 e o novelo a 
R$35,00, PRA QUEM NÃO TEM EMPREGO FIXO É UMA AJUDINHA 
NÉ (Mariana, 47 anos, entrevista, 25/11/2020) 

 

 Como havíamos demarcado, esta sobrevivência é política, nela se anuncia o modo de 

vida e se anuncia a impossibilidade de vida, se anuncia o gostar de renascença e o fato que a 
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renascença já “não dá”, que se vive apenas dos golpes de encontros com uma encomenda de 

tecitura que represente uma “ajudinha”. Também as rendeiras-comerciantes, que vivem do 

asfixiado comércio local, usam das possibilidades para sobreviver, aproveitam todos os 

encontros, as relações no emaranhado local com a renda. 

 
(Pesquisador: E agora tá vendendo pra quem?)  
 
Não, agora, eu sempre, quando aparece uma pessoa, vem aqui: "você tem uma 
blusa?", "Tenho", "Tem uma passadeira?", "tenho", aí pronto quando aparece 
uma pessoa, vende (Dona Judite, 70 anos, entrevista, 29/10/2019). 
 

 Dona Judite sobrevive de todo um conjunto de relações com pessoas que aparecem, 

traça seu meio de vida pelos encontros de um comércio possível, das pessoas de Poção que 

moram fora e vindo à cidade levam sua renda para vender fora, mesmo em outros estados. 

Enquanto cria um espaço de sobrevivência, dona Judite (70 anos, entrevista, 29/10/2019), 

continua suas reivindicações:  

 

Demora, demora... Meu fi, renascença é suadim, viu? E o povo não dá valor... 
o povo não dá valar ao trabalho da gente não. [...] A gente faz porque precisa, 
mas a gente perde o gosto de trabalhar porque o povo não dá valor ao trabalho 
da gente, né, dá não, não dá mesmo. 
 

 Sobrevivem e sentem a asfixia da vida, sentem que a vida é expropriada, que não é 

valorizada, ao ponto de perderem o gosto do trabalho. Mas se sentem as asfixias, elas também 

traçam experimentações, como uma tentativa de reativação da feira de Poção que foi iniciada 

pelo governo municipal: 

 
Ainda, outro dia o prefeito inventou de levantar a feira de renascença e todo 
mundo foi, e eu fui, até vendi umas pecinhas, viu. E pedi tanto a Deus para 
que aquela feira segurasse, mas o pessoal num... não teve não (Dona Letícia, 
72 anos, entrevista, 18/03/2020).  

 

Diminuiu, agora mesmo... agora mesmo tão resgatar a feira, mas até agora tá 
devagar, mas tá tendo, mas só que não tem comprador.  
 
(Pesquisador: A senhora vai?) 
 
Vou, uma vez eu levei umas pecinhas, mas não vendo, mas fico por lá, porque 
a gente tem que acreditar, né, a gente tem que acreditar que pode voltar. Eu 
não desisto não, eu vou, sempre vou. Aí outro dia tinha uma menina que faz 
umas barrinhas, bem bonitinha, aí o preço delas deu pra mim, eu comprei, 
umas toalhinhas, pra elas ir criando gosto também (Dona Judite, 70 anos, 
29/10/2019) 
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 Sobreviver implica apostar, experimentar, buscar sempre estas linhas de fuga. Inserem-

se nas aberturas, ainda que estas tentativas fracassem. Elas buscam efetuar a feira, vendem o 

que podem, compram o que podem, tentam mesmo “dar gosto” às outras pessoas desse campo 

de existência. Reativar a feira se mostrou inviável, porque as forças que mantinham o espaço 

da primeira feira já não existem, Poção já não atrai um escorregamento dos territórios vizinhos, 

os compradores que vêm de fora ficam nas oficinas/fábricas, os comerciantes que viajam para 

fora preferem trabalhar com sua própria produção. Ainda assim, se trata de encontrar caminhos, 

de resistir e permanecer criando seus modos de existência, pois, se denunciam que o seu 

trabalho não é valorizado, elas resistem “porque tem que acreditar que pode voltar”.  

 Também houve experimentações entre as rendeiras-comerciantes locais em condições 

um pouco mais bem estabelecidas.  Estas mulheres se organizaram em uma associação chamada 

“Mulheres de Renda”, ligada à Caritas, instituição da Igreja Católica. Como associação de 

comerciantes-locais, ela se volta principalmente para atividades que abram possibilidades do 

comércio de renda para estas mulheres. De modo mais significativo, a Associação burca auxiliar 

suas membras a participarem de feiras e eventos de artesanato, principalmente da Feira 

Nacional de Negócios do Artesanato (FENEARTE), realizada em Recife/PE.  
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Figura 30 - Espaço sede da associação "Mulheres de Renda". 

 
Fonte: Acervo do autor.  
 

Dona Josefa (68 anos, entrevista, 04/11/2020) participa dessa associação e relata os 

traços de sua experiência:  

 

(Pesquisador: A senhora nunca viajou não?) 
 
Só participei da FENEARTE 
 
(Pesquisador: E a senhora conhecia cliente lá que fazia encomenda depois?) 
 
Ah eu conheci muitas pessoas. Foi através dessa feira que as coisas melhorou, 
conheci muito, muito, as pessoas ligam muito pra mim, aí eu faço roupa pra 
muita gente de fora, conheci mais na Fenearte, AÍ AQUELAS PESSOAS vai 
passando meu contato: “ahh peguei contato seu, uma colega passou...” aí vou 
fazendo. 
 
(Pesquisador: Como que a senhora foi pra Fenearte, foi pela associação ou a 
senhora mesma que conseguiu? 
 
Foi pela associação (Dona Josefa, 68 anos, entrevista, 04/11/2020). 
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 Dona Josefa rastreia como uma abertura de um comércio possível, a ida à Fenearte, 

modificou seu modo de viver da renda. Essa abertura operou um contato direto com 

compradores de outra região, além de pôr em movimento um meio de estabelecer clientela para 

além desses contatos, já que funcionaria um boca-a-boca entre as clientes. A abertura de uma 

linha de possiblidade mudou o modo de viver, abriu um caminho para a melhoria, uma 

experimentação coletiva, participação em uma associação, possibilitou uma reelaboração, um 

“foi aí que melhorou”. 

 Dona Diana (65 anos, entrevista, 24/11/202), que também participa da Associação e que 

também experimentou a feira, relata: 

 

Muito bom porque além de vender lá, são 12 dias de feira, ainda tem também 
as pessoas que encomendam e aquela cliente geralmente fica cliente, é na 
Fenearte que vendo pra consumidor e também vêm muitos lojistas de outros 
estados, geralmente elas compram pra até o próximo ano lá mesmo, compram 
quantidade boa que é pra que elas acham que não vale a pena pagar frete, aí 
elas já vêm com esse interesse de comprar o suficiente até a outra Fenearte 

 

 A participação na Feira propicia às comerciantes o desenho de toda uma nova 

cartografia, o contato com os consumidores finais, com lojistas de outras regiões, o 

estabelecimento de novos pontos de suporte, pois “o cliente geralmente fica cliente”. Essa 

experimentação surge de um caráter coletivo, o se organizar em uma associação, e dá reforço à 

continuidade coletiva, já que elas atuam também com as colegas em outros momentos, como 

nos envios de peças para fora: 

 

(Pesquisador: A senhora manda pelo correio?) 
 
É, mando pelo correio, às vezes eu trabalho com uma pessoa do Recife 
também, a casa da cultura aí eu mando pelas minhas colegas Dona Josefa 
(Dona Josefa, 68 anos, entrevista, 04/11/2020). 

  
  O participar da associação possibilitou experienciar, criar para si outros modos de vida 

da renda, que se fundam, também, em uma experiência coletiva. A resistência como um ato 

coletivo e territorial de criação, um estabelecimento de novas relações pelo território, de novos 

modos de existir e experimentar esse território (DASKALAKI; KOKKINIDIS, 2017).  A 

experimentação com a associação “Mulheres de Renda” demonstra como aberturas nos jogos 

de relações podem implicar na constituição de novos modos de viver da renda, em todo um 

outro modo de traçar suas relações no território local e fora. No entanto, sua constituição ainda 
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é bem limitada, trabalha-se com um tipo específico de rendeira-comerciante, ainda local, mas 

com certo nível de estabelecimento.  

Existe toda uma multiplicidade de modos de vida com a renascença que estão fora desses 

moldes, o que produz a reflexão sobre que outros modos de coletividade, outros modos 

compartilhados de viver a renda, existem virtualmente no campo da renda renascença, mas 

ainda não encontram condições de emergir nas práticas concretas, ainda não encontraram meio 

de se territorializar. Em todas as partes do campo da renascença existem esses nós nas relações 

a serem desembaraços, essas virtualidades, esses outros modos de viver nesse campo que 

esperam as condições de se efetuarem. O que se esperam são os atos de criação do novo, pois, 

como afirma Deleuze (2014), a invenção, a mutação e a criação são instâncias da resistência, 

de modo que resistir sempre seria um ato de criar, um rompimento com a repetição, a entrada 

num novo jogo de forças, a emergência de um outro modo de viver e organizar esse campo.   

Além das experimentações comerciais, de modo interessante, a “Mulheres de Renda” 

se mobiliza para ensinar meninas da região a rendar a renascença, diante de uma percepção da 

crise subjetiva neste campo: 

 
Porque o sonho da gente era colocar uma escola para ensinar renascença pra 

renascença não acabar, nós coloquemos, começamos a escola da gente, só que 

veio a pandemia antes da escola acabar, até o mês de fevereiro nós ainda 

ensinamos, era ali onde tem a churrascaria antiga, tem o consultório de Dr. 

Marcelo é depois, nas Caritas, mas a gente ainda vai quando passar essas 

coisas vai continuar, a gente quem somos as professoras, era menina de mais 

assim 10, 12 anos abaixo (Dona Josefa, 68 anos, entrevista, 04/11/2020) 

  

 A associação se mobiliza diante de percepção da crise de subjetividade, sentida como o 

acabar da renda. Num embate contra essa sensação de crise “sonham” com a operacionalização 

de uma escola de renda, um meio de estimular, facilitar, propiciar condições para que o saber 

incorporado da renda continue sendo compartilhado, preservado e disseminado na região.  Esse 

sentir da crise subjetiva parte para um reconhecimento de que a própria subjetividade se torna 

um campo em disputa (FOUCAULT, 1983). No entanto, para além do reconhecimento da crise, 

é necessário compreender que a subjetividade é uma constituição prática, material, cuja crise é 

uma reivindicação de vida, reivindicação de outros modos de viver da renda, já que os traçados 

anteriormente são insuficientes para lidar com o contexto de impossibilidade dessa vida.   
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Figura 31 - Rolos de renda de meninas que aprendiam a rendar na escola da "Mulheres de Renda" 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Como já vimos, a subjetividade é transformável e modificável, uma produção que se dá 

em meio aos jogos e tecnologias das relações de poder. No entanto, não apenas isso, neste 

embate subjetivo, nós, enquanto indivíduos ou coletividade, podemos atuar sobre nossa própria 

subjetividade, entrar numa relação de governo de nossa própria vida e propiciar novas maneiras 

de existência. O campo da existência da renda renascença surgiu da prática de mulheres que 

constituíam para si novas subjetividades, novas maneiras de vida no seu território. Se nos seus 

próximos desdobramentos esse campo foi constituído também como o intolerável e a 

impossibilidade de viver, há sempre a possiblidade de abertura dessas condições por novas 

experimentações, pela constituição de outros modos de viver da renda, que se movam pelas 

linhas de fuga, pelas possibilidades de vida, para constituir outras multiplicidades de modos de 

n/da renda.  

Foucault (2016, p. 34) denomina técnicas de si os procedimentos que possibilitam a 

criação de outros modos de vida, os meios para que indivíduos e coletividades possam atuar 

sobre a estética de suas existências, isto é, “[...] pela gestão da própria vida, pelo controle e 

transformação de si por si, alcançar determinado modo de ser”. Ao invés de uma sujeição às 

relações e esquemas de poder estabelecidos, ao atuar sobre si, ao fabricar sua própria vida, o 

sujeito, que pode ser também coletivo, entra numa relação biopoética, de criação de sua vida. 
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Trata-se de uma luta pela reapropriação da pulsão de vida, de sua vitalidade criadora, da 

reabertura dos modos de existência (ROLNIK, 2018).    

Guattari e Rolnik (2013) caminham em direção semelhante ao refletir sobres os 

processos de singularização subjetiva. Ainda que estes autores compreendam que a produção 

de subjetividade se dá sempre de modo coletivo, o processo de experienciar a subjetividade, 

por sua vez, entraria em um jogo entre dois polos extremos. No primeiro destes polos o 

indivíduo consome a subjetividade assim como a recebe, submetendo-se a uma relação de 

alienação ou opressão, uma relação de sujeição social. A alternativa seria o indivíduo, em sua 

experimentação, reapropriar-se dos elementos da subjetividade, adentrando uma relação de 

expressão ou criação, tal qual uma biopoética. A segunda forma de experimentação da 

subjetividade seria a marca do processo de uma singularização, e se atualizaria por 

empréstimos, associações e aglomerações de dimensões de diferentes espécies. 

Deste modo, existem sempre os pontos de ruptura, os focos de resistência, as 

possibilidades de criação frente à experimentação do intolerável. Estes processos de 

singularização se distinguem por sua tentativa de automodelação, com suas próprias práticas e 

saberes. Ainda que criar fissuras nas condições estabelecidas de subjetivação implica criar as 

suas próprias referências, um modo próprio de experimentação da vida, isso não caminha para 

um isolamento, já que é sempre de empréstimos que se trata, de modo que o que interessa é o 

que se faz a partir dos elementos tomados dos meios dominantes de subjetividade. Ao invés de 

desconexões totais, entra-se num jogo dos possíveis, de distâncias e enlaces em níveis diversos 

com as redes dominantes (PELBART, 2002; GUATTARI; ROLNIK, 2013). 

Assim, são dos próprios elementos existentes dentro do campo da renda renascença que 

se fazem empréstimos para criar outros modos de vida, o que passa por novas experimentações 

dos seus modos de produzir, de comercializar, de distribuir os ganhos com a renda, de se 

organizar coletivamente etc.  Trata-se de um apelo para experimentar os modos de viver a renda 

não como eles estão dispostos, mas os rearranjos de suas possiblidades, de suas saídas, uma 

criação a partir do que já existe, de novos modos de ser rendeira e comerciante da renda 

renascença.   

Como se vê, esse embate subjetivo não se traduz num retorno nostálgico aos modos de 

subjetividade passados, mas, ao contrário, “[...] é necessário criar condições para criação de um 

novo tipo de subjetividade, que se singulariza e que encontra as vias da sua especificação” 

(GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 58).  É necessário o recurso ao novo, a produção de novos 

desejos e crenças, de novas formas de cooperação e conexão. São essas criações que permitem 
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romper as condições do intolerável no presente, renunciando à cópia e reafirmando a potência 

do ser, a potência criadora da vida (AGAMBEN, 2007; PELBART, 2003a).   
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5 EXPERIMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - CORPOS QUE RENDAM  

 

 

A característica da imagem seria, então, a de afirmar as coisas em sua 
desaparição, a de tornar presente a ausência que a funda (LEVY, 2011, 
p. 28).  

  

Neste capítulo, convidamos o leitor a um passeio imagético pelo campo da existência 

da renda renascença. Temos que, tal qual a literatura para Levy (2011), o “mundo” não aparece 

nessas imagens, mas nelas se desdobra. Acessamos os sujeitos e objetivos dobrados em seu 

reflexo pois estes são ao mesmo tempo eles próprios e sua imagem, onde a imagem funciona 

como a dobra do ser, outra versão do ser. A dobra-imagem é o outro do mundo, mas um outro 

também real, pois o real é ao mesmo tempo o real e o imaginário. O convite é para que o leito 

experimente, vivencie essa dobra, o outro desse mundo, e torne presente em seu imaginário, de 

múltiplos modos, esse outro do mundo, que, enfim, retornando para o seu mundo, efetue suas 

próprias dobras imaginárias.  

 

 

5.1 O corpo-rendeira  

 

  

 Passear com atenção pelas ruas de Poção é encontrar mulheres rendendo nas portas de 

suas casas, às vezes na rua mesmo. Essas mulheres tornam a cidade mais estética, a enfeitam 

sempre com uma vida de renda, com os movimentos dos braços, com a tecitura incompleta nos 

rolos. Nos encontros que tive com essas mulheres elas me contavam de suas vidas e teciam, o 

que foi uma oportunidade para fotografar esses momentos de vida.  
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5.2 O corpo-renda  

 

 Nos passeios pela cidade em que adentrei o campo de pesquisa quase sempre encontrei 

as peças de renda sendo tecidas, eu me encontrava com o processo, poucas vezes com a peça 

pronta. Neste experimento fotográfico do corpo-renda mostro esse processo da linha que toma 

forma na tecitura, algumas ainda informes, outras já acabadas. 
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5.3 O corpo-cidade 

 

 

 Não só os corpos das rendeiras enfeitam a cidade de Poção, por onde se olha, há a 

presença da renda. Na maioria das casas onde a renda é produzida e comercializada não existem 

placas nem indicações, mas ao se passar pelas ruas é possível encontrar as placas em frente a 

uma casa comum “Vende-se renascença”. Além disso, a gestão municipal percebeu a afetação 

que a renda renascença tem sobre a cidade, a auto identificação subjetiva que ela produz, e 

escolheu, de modo interessante, enfeitar alguns de seus instrumentos de cuidado com sua 

estética. Assim foram enfeitados as ambulâncias e o ônibus que atende a demanda da Secretária 

de Saúde para transportar os doentes para outras cidades com maior infraestrutura hospitalar. 

Também a entrada do Conselho Tutelar é adereçada com a imagem da renda. Por fim, uma 

praça recém inaugurada numa área mais carente da cidade recebe a estética da renda em sua 

placa. A imagem da renda é mobilizada pela gestão da cidade, sobretudo quando os aparatos 

são do cuidado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – A TESE PORVIR, A RENDA PORVIR  

 

 

O argumento desta tese foi o de que a invenção e os desdobramentos de práticas de 

rendar a renda renascença constituíram um acontecimento produtor de modos de 

organizar, de subjetividades e de maquinários sociais no semiárido nordestino.  Sua 

efetuação foi o traçado de uma genealogia e uma cartografia desse acontecimento enquanto um 

campo de existência local, um desenho diagramático dos embates de forças na história para 

emergir e se desenvolver em práticas concretas. Nas palavras de Foucault (2011), se tratou de 

um traçado do campo atual das experiências possíveis, uma ontologia da atualidade.  

 Com que linhas, traços e afetações nos encontramos? Debruçamo-nos sobre os 

seguimentos que dão forma a esse campo de experiências, desde as primeiras territorializações 

do povoado de Poção, terra que naquele momento era toda experimento, era toda tentativa de 

territorialização, toda jogos de acontecimentos cujo esboço Melo (1971) foi um dos poucos a 

fazer. Daí seguimos as linhas de autores que se ocuparam de traçar as peripécias dos bordados 

e das rendas na Europa, como Nóbrega (2005), Oliveira (2010), Silva (2013) e Moraes (2018). 

Mas nosso olhar sempre esteve voltado para a terra do semiárido nordestino, pois se as práticas 

e técnicas da renda encontram proveniências na Europa, é no semiárido nordestino que são 

tomadas de empréstimo para produzir um evento novo, para produzir o acontecimento da renda 

renascença.  

 Nos dramas das origens da renda, temos a relação de Maria Pastora e Elza Medeiros, a 

Lala, e como estas mulheres jogaram com os temas do segredo, das práticas de ver e das práticas 

do fazer, para a constituição de um saber-fazer que rompeu com o segredo e se disseminou pela 

região. A partir daí os caminhos, de uma escola da renda para as estradas de terra que eram 

atravessadas por caminhões que carregavam as rendeiras que iam buscar os materiais e entregar 

as encomendas em Pesqueira, município vizinho, daí para a expansão da prática de rendar para 

outras cidades do Agreste pernambucano e do Cariri paraibano. A renda se territorializa, 

encontra suas condições, emerge um acontecimento.  

 Acompanhamos as dobras desse acontecimento, como a renda se territorializou em 

terras do semiárido. Vida local que era, e é, marcada pelo trabalho na terra, por uma agricultura 

e pecuária de subsistência; com as práticas de rendar é retrabalhada uma vida do trabalho na 

terra e na renda, numa coisa e na outra. A renda só se alastrou por onde encontrou esse modo 

de vida, só de disseminou pelos territórios de mulheres que vivem e trabalham a terra, a renda 
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desterritorializa o semiárido, permitindo outro modo de vida, mas ela se reterritorializa no 

próprio semiárido, encontra suas condições nesse lugar.  

E essa renda não foi inventada, dobrada, posta em prática por corpos neutros. São os 

corpos de mulheres que deram e dão corpo a esse acontecimento. Foram mulheres que 

inventaram essas práticas e criaram as linhas de comércio, são os corpos de mulheres que são 

perpassados pelas forças das práticas de rendar e que, com mais frequência, seguem outros 

caminhos da renda, como a organização e coordenação da produção e do comércio. Se, nas suas 

dobras, homens passaram a viver também da renda, mais comumente no comércio, o corpo-

renda é o corpo de uma mulher, pois é por seus corpos que a prática permanece e avança, são 

os seus corpos que são atravessados, é por meio dos seus corpos que as relações são construídas. 

É um corpo de uma mulher com história e território, a mulher trabalheira do semiárido, o 

acontecimento da renda renascença é o acontecimento da mulher trabalhadeira que aprendeu a 

rendar.  

Também acompanhamos as dobras de um comércio, como a comerciante da renda se 

desdobra da própria rendeira, que passa a organizar e coordenar uma pequena produção com 

outras rendeiras. Pequena rendeira comerciante que opera uma gestão pelos materiais, que 

prepara as encomendas alinhavando as peças de renda, o que permite ativar a prática de tecer 

de rendeiras dispersas nos territórios, na cidade e nos sítios. A rendeira comerciante se converte 

numa cartógrafa local, traçando relações com rendeiras e comerciantes que vendem para fora. 

Acompanhamos uma nova dobra, pois, quando essa comerciante se lança sobre novos 

territórios, busca continuar assentamentos de um comércio da renda em outras cidades e 

estados, dobra de um comércio viajante.  

Dobra do comércio que também dobra a produção, já que demanda maiores escalas. As 

encomendas não mais são efetuadas pela peça alinhavada, mas por riscos, simplificando o 

processo, já que as próprias rendeiras compram os materiais e efetuam a alinhavo. A 

comerciante viajante se centra nas atividades de acabamento, na aplicação da renda pura no 

tecido, o que abre espaço para um devir-oficina no modo de trabalho, se contratam funcionários, 

se começa a utilizar máquinas de costura, se traçam meios de maximizar a produtividade nos 

processos de acabamento. Por “necessidade” de um comércio que se expande se dobra um novo 

devir-oficina de trabalho nesse campo de existência.  

O comércio local também experimenta aberturas de possiblidades, com a 

experimentação de uma cooperativa, que deixou poucos rastros, além das memórias nostálgicas 

de rendeiras que nela encontraram um trabalho regular e mais seguro. Mais significativo, talvez, 

foi a experimentação da feira de renascença em Poção, que marcou os meios locais de viver da 
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renda, já que possibilitava encontro entre as rendeiras-comerciantes, os compradores que 

viajam para fora, os compradores de fora, as pessoas das cidades vizinhas que viviam da renda 

etc. A feira se constituiu uma reconfiguração periódica do espaço, operando o deslizamento dos 

territórios anexos, dos sítios e outras cidades, justapondo corpos e relações que de outro modo 

não se encontrariam. A feira se converteu, para muitas rendeiras, em modo de vida, uma vez 

que se saía da feira da renda diretamente para a feira dos mantimentos, onde os serões de 

rendeiras para terminar as peças da sexta para o sábado, dia da feira, se ligava diretamente às 

condições de viver. 

A feira de renascença foi constituída num momento de experimentações e aberturas com 

a renda, momento em que comerciantes viajantes traçavam suas cartografias e expandiam o 

comércio da renda, mas ainda estavam imbricados no comércio local. Momento, também, em 

que a própria cidade de Poção se converteu num dispositivo efetivo de comércio da renda, com 

compradores de renda que vinham de fora e precisavam desbravar, eles mesmos, o comércio 

local da renda, de modo que agenciavam as próprias rendeiras, que, como “guias”, os levavam 

para as casas de comerciantes. Momento experimentação e possibilidade, momento da feira, 

dos compradores de fora que esperavam as rendeiras do sítio nas entradas da cidade, onde os 

encontros furtivos na rua, entre uma rendeira que trabalha sua renda na porta de casa e um 

comprador que passa, se tornavam as encomendas de tecitura.  

Traçamos as emergências de um devir-fabril nesse campo a partir de uma dobra e uma 

intensificação nos modos de trabalho em oficina. Esse modelo se espalha pelo território, a 

produção local da renda passa a se concentrar e ser regida pelo funcionamento desses 

estabelecimentos oficina-fabris. Devir que abre espaço para a chegada de grandes máquinas e 

para o início da produção de parte do material da renda no próprio território, material que 

sempre foi marcante nas práticas da renda e que vinham do Rio de Janeiro ou de São Paulo. 

Devir que também leva ao transbordamento do próprio campo da renda renascença, que passa 

a trabalhar com outras tecituras, mais dóceis, uma maximização da produtividade por poderem 

ser maquinadas, como o ponto ajour, e mais recentemente e de modo mais significativo, o 

bordado feito em grandes máquinas.  

No campo de existência da renda, o que sempre se impôs foi a supernecessidade do 

corpo da mulher, a renda renascença só se faz com o corpo da mulher que tece ponto a ponto. 

Mesmo nas atividades de acabamento, em que se passa a agenciar uma função mulher-máquina 

de costura, a relação uma por uma, a possiblidade de maximização da produtividade é limitada. 

É apenas com o transbordar desse campo que se atingem novos patamares produtivos, é apenas 

com as grandes máquinas de bordar que a função máquina é estendida nesse campo, agora em 
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uma função de um corpo para muitas máquinas, funcionando três turnos por dia. A realização 

de um devir-fabril implicou os barulhos das grandes máquinas nesse campo da existência. 

 No entanto, essa intensificação do devir fabril é a exceção; o que se vê, ainda, nesse 

campo de existência, é um rizoma de pequenas rendeiras-produtoras da renda, oficinas em 

diversos graus de intensificação e oferecimento de serviços para atender a essa multiplicidade 

de modos de vida com a renda. Nesse jogo, os pequenos produtores de renda e comerciantes 

agenciam pequenas oficinas de acabamento das peças de renda, oficinas, muitas vezes, só do 

corpo de uma mulher, que trabalha aplicando a renda ao tecido, que agencia um função mulher-

máquina para os que não podem manter suas próprias oficinas. Também se agenciam serviços 

de lavar, engomar e passar a renda, e de bordadeiras artesanais, que, como as rendeiras, se 

espalham pela cidade e pelos sítios. Ainda existe toda uma multiplicidade de viver da renda, 

todo um rizoma para além de um devir-fabril.  

 Mas estas emergências trouxeram também a instalação do intolerável nesse campo, ao 

menos sua intensificação, por uma condição de impossibilidade de viver, uma produção de 

asfixia da vida com a renda. Destacamos três deslocamentos para essa asfixia a partir da 

intensificação do devir-fabril:  primeiro, houve o esvaziamento nas relações entre o comércio 

local e os compradores de fora, já que estes últimos passam a se relacionar diretamente com os 

estabelecimentos oficinas-fabris, ao invés de traçar a cartografia do comércio local; segundo, 

se redefinem as relações entre os compradores da própria terra, agora oficinas-fabris, e as 

rendeiras-comerciantes, já que não se trata mais de comprar a renda, e sim de organizar sua 

própria produção centralizada; e, por fim, se deslocam as relações entre as oficinas-fabris e as 

rendeiras, já que estas passam a depender desse número reduzido de compradores e são 

obrigadas a aceitar as condições impostas por eles.  

 Esse cenário de uma asfixia da vida se impõe porque há uma fragmentação da 

população, um modo de gerir diferencialmente suas relações, um modo de operar a existência 

do campo da renda, indicando que parte da população deve ter acesso aos meios de viver da 

renda, e que parte da população pode ser exposta à impossibilidade de viver da renda 

(FOUCAULT, 2010). Trata-se de uma distribuição diferenciada da condição precária nessa 

população, uma parte dela sofre as consequências da deterioração das condições de se viver da 

renda (BUTLER, 2019). Isto se opera como uma expropriação das forças vitais desse campo da 

existência, que são cooptadas, e seu potencial de produção de modos de vida é extraído em 

proveito da reprodução de capital, numa exploração do potencial coletivo cultural e subjetivo 

(ROLNIK, 2018). 
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Mas se traçamos o intolerável, também demarcamos as sobrevivências, como as 

trabalhadeiras do campo da renda criam espaços de sobrevivências, agenciam biopolíticas, as 

aposentadorias, o Bolsa Família, os benefícios, para sobreviver com seus trabalhos e suas 

reinvindicações por vida.  Sobrevivência que é política e histórica, ela trata desse acontecimento 

em que a política encarna os corpos e seus modos de existência, em que a própria vida se torna 

a possibilidade de resistência (DIDI-HUBERMAN, 2011). Não apenas sobrevivem como 

experimentam uma tentativa de retorno da feira, experimentam uma associação que abre outros 

modos de vida para pequenas comerciantes locais, experimentam modos de adentrar um embate 

por seus modos de vida, uma luta no campo também da subjetividade.  

Luta subjetiva que se efetiva nas experimentações e criações de outros modos de viver 

e organizar nesse campo da existência. Luta que busca operar a reapropriação da pulsão de vida, 

de sua vitalidade criadora, a reabertura dos modos de existência. Isso implica criar a própria 

existência, entrar numa relação biopoética, ou singularizadora, usar dos próprios elementos 

existentes dentro do campo da renda renascença como empréstimos para criar outros modos de 

vida, para operar novas experimentações nos seus modos de produzir, de comercializar, de 

distribuir os ganhos com a renda, de se organizar coletivamente. 

Esta genealogia e cartografia não chega ao fim com estes traçados, pois, se 

acompanhamos suas forças e linhas, se nos debruçamos sobre a sua segmentarização é, também, 

para indicar a sua arbitrariedade, indicar suas linhas e pontos frágeis, indicar a perpétua 

possiblidade de sua transformação. Ao invés de simplesmente apresentar a história, a função 

genealógica é, como já lembrava Foucault (2019, p. 88), “mostrar perpetuamente como o que 

parece evidente em nossa vida cotidiana é de fato arbitrário e frágil, e que podemos sempre nos 

revoltar”. Por sua vez, Deleuze e Guattari (2011) nos lembram que o mapa deve ser ancorado 

no real, como tal deve estar sempre aberto, podendo ser conectado, recortado, desmontado e 

constantemente modificado toda vez que é utilizado na exploração do território.   

Uma tese escrita como genealogia e cartografia da renda renascença só pode se efetuar 

como uma tese do porvir, uma tese da renda porvir, tese que se inscreve como uma tentativa de 

situar historicamente a fragilidade da constituição atual, de contribuir para a insurreição contra 

o intolerável desse atual e para as possibilidades de experimentação de outros modos de viver 

a renda, outros modos de viver da renda. Diante do intolerável, o que se reivindica é uma outra 

forma de vida, o arriscar não ser mais “como se é”, experimentar e praticar outras maneiras de 

viver (FOUCAULT, 2019).  

Nesse esquema de pensamento, resistir é adentrar em um devir-outro, seguir as linhas 

de uma ética que chama a vida para sua transformação, que acredita no mundo enquanto 
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abertura para um outro mundo, para uma outra maneira de ocupar a terra (LEVY, 2011). Um 

apelo ético não enquanto conjunto de valores e regras, uma codificação moral prescritiva, mas 

uma ética que é da constituição de nós mesmo de um outro modo, constituição que fazemos de 

nós mesmos em relação ao real que se efetua (FOUCAULT, 2018). Neste sentido, o campo de 

existência da renda se constitui como uma experimentação ética, experimentação de outros 

modos de viver no semiárido, e que agora, diante do intolerável, reivindica novas relações ética, 

novos modos de viver, novas experimentações, um movimento de desbloqueio de suas formas, 

já que por todos os lados existem emaranhados que precisam ser desmanchados (DELEUZE, 

2000). 

 No que tange aos Estudos Organizacionais, almejamos contribuir com os movimentos 

que já entram num devir-outro da área, a partir de reflexões sobre o cotidiano (CARRIERI; 

PERDIGÃO; AGUIAR, 2014; CALLEFI; ICHIKAWA; 2021), a história (BARROS; 

CARRIERI, 2015; JOAQUIM; CARRIERI, 2016) e o território (SOUZA; SOUZA, 2014; 

CAVALCANTI, 2016; BARRETO; CARRIERI; ROMAGNOLI, 2020). Retraçamos essas 

questões num estudo que se debruça sobre os acontecimentos, sobre as inversões dos jogos de 

força na história, sobre as segmentações no território, um repensar dos estudos organizacionais 

não apenas como estudos locais, mas também o estudo do que produziu, deu forma e 

territorializou o local.  
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Figura 32- Rendeira de barro nas mãos de uma rendeira 

 
Fonte: Acervo do autor.  
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APÊNDICE A – CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

Primeiras aproximações  

 

 O embrião para esta tese surgiu como uma sugestão do meu orientador, que apreciou 

um presente que lhe dei de renda renascença. Considerando esta sugestão, em julho de 2018 

tomei a iniciativa de passear pela cidade de Poção-PE, território inicial para as práticas com 

esta renda, e conversar de modo livre com rendeiras e algumas comerciantes. Tal 

reaproximação foi necessária, pois ainda que tivesse convivido ao longo da minha vida com 

pessoas que viveram e vivem da renda renascença, sendo natural de Poção, nunca havia me 

debruçado de modo sistemático sobre esta prática e seus praticantes. Nesses passeios pela 

cidade, delineei minhas compreensões iniciais sobre o espaço de vida com a renda, sobre a 

constituição de uma prática e de seus modos de organizar. Ainda que basilares para a posterior 

produção da pesquisa de campo, as conversas desta primeira exploração não foram registradas 

para além de um reconhecimento local inicial, da determinação de espaços na cidade de foco 

na prática da renda, dos contatos iniciais para entrevistas posteriores, da demarcação de espaços 

necessários para a visitas que viriam a seguir etc.  

 

O método dos encontros 

 

 Uma produção efetiva da tese se iniciou em julho de 2019, quando sistematizei um 

método de pesquisa por passeios atentos pala cidade e encontros com praticantes da renda 

renascença dispostas neste espaço. A cidade de Poção é de pequeno porte, com pouco mais de 

onze (11) mil habitantes, de modo que é possível realizar “passeios” por toda a sua extensão 

urbana. Tomei por base minhas explorações inicias deste território para traçar espaços de 

preferência para a pesquisa de campo, já que concentravam um maior de número de pessoas 

que trabalhavam com a renda. Nestes espaços, foi comum encontrar rendeiras trabalhando 

sentadas em batentes na frente de suas casas, sozinhas ou em grupos de duas ou três, na maioria 

das vezes. Após uma apresentação inicial, onde me apresentei, expliquei os interesses da 

pesquisa e solicitei permissão para registrar (gravar áudios) da nossa interação, assim sendo, 

iniciei entrevistas/conversas sobre a vida e as práticas com a renda renascença. Para dar maior 

liberdade às entrevistadas de selecionarem que narrativas de suas vidas com a renda eram mais 
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relevantes, não segui uma estrutura rígida de entrevista, antes busquei apenas manter as 

reflexões nos aspectos que circundam a prática de rendar e comercializar a renda.  

 Por este método de passeios e encontros tive contato com setenta e cinco (75) praticantes 

da renda renascença, entre rendeiras, pequenas comerciantes, comerciantes estabelecidas e 

proprietárias  de oficina/fábrica. Estes encontros ocorreram de modo fragmentado entre outubro 

de 2019 e dezembro de 2020 aproveitando as oportunidades disponíveis, já que a ida ao campo 

coincidiu com a incidência da pandemia da Covid-19. Ainda que todos estes contatos afetaram 

a produção de um corpo de dados para a tese, dezenove (19) destas entrevistas foram transcritas 

e constantemente revisitadas ao longo do trabalho de análise e escrita. Das entrevistas 

transcritas, treze (13) foram com rendeiras e pequenas comerciantes locais, uma (1) com uma 

riscadeira (pessoa responsável pelo desenho da renda renascença), uma (1) lavandeira (pessoa 

responsável por lavar e realizar algumas atividades finais com a peça da renda), e quatro (4) 

com comerciantes/proprietária de oficinas/fábricas de renda. A entrevistada de maior idade 

tinha oitenta e quatro (84) anos e a mais jovem tinha trinta e quatro (34) anos, com uma média 

geral de sessenta (60) anos entre as entrevistadas.  

   É interessante destacar que optamos pelo uso de pseudônimos na identificação das 

entrevistadas, almejando garantir o conforto e segurança para a narrativa durante a entrevista, 

já houve a garantia do anonimato. Esta escolha se mostrou acertada quando uma das 

entrevistadas enfatizou que preferia que seu nome não fosse associado à sua narrativa, já que 

temia sua leitura em contextos não favoráveis. Uma tabela-resumo das entrevistas/transcrições 

pode ser apreciada abaixo:  

 

Tabela resumo das entrevistas/transcrições  

Entrevistada 
(Pseudônimo)  

Data da 
entrevista  

Idade  Principal ocupação com a 
renda renascença 

Outras 
ocupações  

Dona Maria  14/10/2019 72 Comerciante  Funcionária 
pública  

Dona 
Alexandra  

16/10/2019 64 Comerciante  Professora  

Dona Judite  29/10/2019 70 Rendeira/pequena 
comerciante  

  

Dona Joana  04/03/2020 61 Rendeira    
Dona Fabiana  09/03/2020 80 Rendeira    
Dona Marisa  09/03/2020 72 Rendeira    
Dona Ana 09/03/2020 46 Rendeira    
Dona Bia  10/03/2020 43 Rendeira   
Dona Cristina  10/03/2020 73 Rendeira  Funcionária 

pública  
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Entrevistada 
(Pseudônimo)  

Data da 
entrevista  

Idade  Principal ocupação com a 
renda renascença 

Outras 
ocupações  

Dona 
Francisca  

17/03/2020 84 Desenhista- faz o risco    

Dona Letícia  18/03/2020 72 Rendeira/pequena 
comerciante  

  

Elisa 10/06/2020 34 Dona de fábrica    
Isabela 19/10/2020 39 Dona de oficina    
Dona Lucia  21/10/2020 64 Rendeira  Trabalha na roça  
Dona Josefa  04/11/2020 68 Rendeira/Pequena 

comerciante 
Costureira  

Mariana 25/11/2020 47 Rendeira   
Jessica  27/11/2020 49 Lavadeira   
Marieta  01/12/2020 59 Rendeira    
Patrícia  09/12/2020 49 Rendeira  Vende lanches  

Fonte: Elaboração do autor.  
 

Produção de imagens/fotografias 

 

 Desde minhas primeiras explorações no campo de existência da renda renascença, fui 

afetado pelo apelo imagético desta prática e de seus praticantes. Como resposta a essa afetação, 

busquei integrar a captação de imagens (fotografias) à realização das entrevistas e à observação 

do campo. Ao invés de buscar uma representação neutra dos sujeitos, práticas e objetos da 

renda, as fotografias compuseram, interligadas ao texto, uma faceta da construção narrativa da 

tese. Coerente com esta construção narrativa interligada, texto e fotos, todas as fotos que 

perpassam esta tese foram autorais (captadas pelo autor). Ressaltamos que junto ao pedido de 

autorização para a registro das conversas e entrevistas, sempre houve o pedido de autorização 

para a captação das imagens.  

 

Levantamento de teses e dissertações 

 

 Paralelamente à imersão no campo de pesquisa, foi realizado um levantamento da 

produção acadêmica de teses e dissertações que se debruçaram de algum modo sobre a renda 

renascença. Esta produção pré-existente foi incorporada no trabalho de pesquisa de campo e na 

análise e escrita da tese. A tabela a seguir resume os principais achados deste levamento:   
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Tabela – Levantamento de teses e dissertações 

Tipo de 
Publicação  

Ano  Título  Instituição Área Campo de 
pesquisa 

Autores 

Dissertação  2002 Desmanchando 
novelos e 
tecendo sonhos: 
a vida das 
rendeiras de 
Camalaú 

Universidade 
Federal de 
Campina 
Grande 

Ciências 
Sociais  

Camalaú  
– PB 

Albuquerque, 
Else de Farias 

Dissertação  2004 Brasões de 
saberes 
populares: 
memória das 
rendeiras do 
Cariri Paraibano 

Universidade 
Federal da 
Paraíba 

Educação  Monteiro 
– PB 

Fechine, Ingrid 
Farias 

Tese 2010 Tessituras da 
voz: cultura e 
memória da 
"Renascença" na 
voz das 
rendeiras da 
Paraíba, Brasil 

Universidade 
Federal da 
Paraíba 

Linguística Monteiro 
– PB 

Oliveira, Ingrid 
Farias Fechine 

Dissertação  2013 Rendas que se 
tecem, vidas que 
se cruzam: 
tramas e 
vivências das 
rendeiras de 
renascença do 
Município de 
Pesqueira/PE 
(1934-1953) 

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 

História  Pesqueira 
– PE 

Silva, Gezenildo 
Jacinto da 

Dissertação  2015 O 
Funcionamento 
do APL de renda 
renascença no 
agreste central 
de Pernambuco: 
suas 
potencialidades 
e fragilidades  

Universidade 
Federal Rural 
de 
Pernambuco 

Administra-
ção e 
Desenvolvi-
mento Rural 

Agreste 
pernam- 
bucano 
– PE    

Silva, Antonia 
Felix Lessa 

Dissertação  2016 Tessitura de 
memórias e 
narrativas de 
rendeiras do 
cariri paraibano 
na educação 
básica 

Universidade 
Estadual da 
Paraíba 

Formação de 
Professores  

Cariri 
paraíbano 
– PB   

Ferreira, Rafael 
de Farias 

Dissertação  2017 Renascença: 
representação 
histórica, social 
e visual do fazer 
renda em 
Pernambuco 
 
 
 
 
  

Universidade 
Federal de 
Pernambuco 

Design Poção 
 – PE 

Mendonça, Ana 
Flávia da Fonte 
Netto de 
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Tipo de 
Publicação  

Ano  Título  Instituição Área Campo de 
pesquisa 

Autores 

Tese  2018 Renascença 
extraordinária: 
dinâmica social 
e produtiva em 
transformação 
no Cariri 
Paraibano 

Universidade 
Federal da 
Paraíba 

Sociologia Cariri 
paraíbano 
– PB   

Moraes, Carla 
Gisele Macedo 
Santos Martins  

Dissertação  2018 O aspil de 
artefatos e 
confecções de 
algodão colorido 
da Paraíba e o 
desenvolvimento 
local integrado e 
sustentável 

Universidade 
Estadual da 
Paraíba 

Desenvolvi-
mento 
Regional  

Campina 
Grande  
– PB   

Bu, Thayse 
Andrezza 
Oliveira do 

Dissertação  2019 A renda 
renascença na 
Paraíba: enredos 
de cultura, moda 
e  
Desenvolvi-
mento 

Universidade 
Estadual da 
Paraíba 

Desenvolvi-
mento 
Regional  

Cariri 
paraibano 
– PB   

Silva, Fabiana de 
Miranda 

Fonte: Elaboração do autor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


