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RESUMO 

 

O estudo destaca o caso das mulheres rendeiras do Cariri Paraibano que produzem a renda 

renascença, uma atividade artesanal têxtil originária da Ilha de Burano, em Veneza, na Itália, 

introduzida na região desde a década de 30. Momento em que a região se beneficia 

sobremaneira com o fazer profissional produzido por essas rendeiras. Diante disso, a pesquisa 

procurou responder os seguintes questionamentos: Por que será que apesar da valorização 

comercial da renda renascença, os saberes e fazeres desenvolvidos pelas rendeiras do cariri 

paraibano não estão inseridos no currículo das instituições socioeducativas? E como 

escolarizar os sujeitos dessa região a partir do destaque do arranjo memorial que advém 

dessas práticas socioculturais? Para responder a problemática da pesquisa, o estudo buscou 

desenvolver mecanismos que permitiram evidenciar a memória das mulheres rendeiras do 

Cariri Paraibano, de modo a transmutar o olhar sobre a mulher caririzeira, valorizando, a 

partir dos processos pedagógicos, os saberes e fazeres dos sujeitos locais. Com poucas 

referências históricas, que relatem as relações desenvolvidas em torno deste fazer artesanal, a 

pesquisa revisitou os espaços de vida e lembranças das rendeiras, a partir de um estudo 

qualitativo que reuniu técnicas interpretativas para descrever e explicar os componentes do 

sistema de valores que dão significados às práticas culturais da mulher do campo. Autores 

como Alberti (2006) e Amado & Ferreira (2006) contribuíram com a construção teórica que 

trata do cerne do trabalho com a história oral. As reflexões traçadas evidenciam o percurso 

histórico que concedeu a “fala” status de documento oral. Halbwachs (2003) e Rodrigues 

(2011) são alguns dos autores que colaboram para o exercício de pensar a memória das 

rendeiras, considerando as especificidades das tramas de cada história individual. Morin 

(2011) e Rojo (2010) contribuem no desenvolvimento da ação através da interdisciplinaridade 

que possibilitou a integração e a interação de conteúdos e disciplinas. O trabalho alicerçado na 

tríplice história, geografia e multiletramentos renovou a densidade do olhar por meio de novos 

cruzamentos de interpretações sobre como vivem e resistem, como pensam e estabelecem 

relações próprias, ou apropriadas, as mulheres dessa região. Ao reconhecer e compreender as 

relações que norteiam as práticas sociais instauradas entre os sujeitos da pesquisa. O estudo 

evidencia os aspectos humanos e geográficos do local, dando notoriedade aos sistemas de 

ação e de objetos que se materializam nos seus gestos, nos modos de ser, de viver e de trocar 

bens, símbolos, serviços e sentidos. Discute o papel da escola como lugar de dominação, de 

construção de conhecimento e de identidade cultural e desenvolve um projeto pedagógico, 

ação educativa, que colaborou com o processo de reversão do quadro atual em que se 

encontra inserida a escola. A pesquisa-ação gerou, através do produto, um conjunto de 

aprendizagens que só se tornou possível a partir do diálogo estabelecido entre a cultura das 

humanidades e a cultura científica, que instituiu um ensino voltado para o reconhecimento dos 

valores, das crenças e das tradições dos sujeitos locais. Através da sistematização pedagógica, 

os alunos exercitaram o pensamento crítico e repensaram as suas identidades, a partir do 

reconhecimento de outras identidades (a das mulheres rendeiras). 

 

Palavras-chave: Rendeiras. Renda Renascença. Cariri Paraibano. Memória. Práticas 

educativas. 
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RESUMEN 

 

 

El presente estudio resalta el caso de las mujeres tejedoras de Cariri Paraibano que producen 

el encaje renacentista, una actividad manual textil originaria de la Isla de Burano, en Venecia, 

Italia, establecida en la región desde la década de 30. Momento en que la región se beneficia 

demasiado con el hacer profesional producido por esas tejedoras. Así que, la pesquisa ha 

buscado contestar los siguientes cuestionamientos. ¿Por qué será que pese la valoración 

comercial del encaje renacentista, la sabiduría y quehaceres desarrollados por las tejedoras de 

Cariri Paraibano no están introducidos en el currículo de las instituciones socioeducativas? ¿Y 

cómo escolarizar los sujetos de esa región a partir del relieve memorial que adviene de esas 

prácticas socioculturales? Para contestar esa problemática de la pesquisa, el estudio ha 

buscado desarrollar métodos que han evidenciado la memoria de las mujeres tejedoras de 

Cariri Paraibano, de modo a cambiar la mirada sobre la mujer caririzeira, valorando, a partir 

de los procesos pedagógicos, las sabidurías y quehaceres de los sujetos locales. Con pocas 

referencias históricas, que relaten las relaciones desarrolladas en vuelta de este hacer 

artesanal, la pesquisa revivió los espacios de vida y recuerdos de las tejedoras, a partir de un 

estudio cualitativo que ha reunido técnicas interpretativas para describir y explicar los 

componentes del sistemas de valores que dan significados a las prácticas culturales de la 

mujer del campo. Los autores como Alberti (2006) y Amado & Ferreira (2006) han 

contribuido con la construcción teórica que trata de lo cerne del trabajo como historia oral.  

Las reflexiones elaboradas evidencian el rumbo histórico que concedió a “habla” status del 

documento oral. Halbwachs (2003) y Rodrigues (2011) son algunos de los autores que han 

colaborado para el ejercicio del pensar de las tejedoras, considerando las peculiaridades de la 

trama de cada historia individual. Morin (2011) y Rojo (2011) contribuyen en el desarrollo de 

las acciones a través de la interdisciplinaridad que ha posibilitado la integración de los 

contenidos y disciplinas. El trabajo fundamentado en la tríplice historia, geografía y 

multiletramentos ha renovado la densidad del mirar por medio de nuevos cruzamientos de 

interpretaciones sobre cómo viven y resisten, cómo piensan y establecen relaciones que 

direccionan prácticas sociales fundadas  entre los sujetos de la pesquisa. El estudio evidencia 

los aspectos humanos y geográficos del local, dando notoriedad a los sistemas de acción y de 

objetos que se materializan en sus gestos, en sus modos de ser, de vivir y de compartir bienes, 

símbolos, servicios y sentidos. Discute el papel de la escuela como lugar de dominación, de 

construcción de conocimiento, de identidad cultural y desarrolla un proyecto pedagógico, 

acción educativa, que ha colaborado con el proceso de reversión del panorama actual en que 

se encuentra introducida la escuela. La pesquisa-acción ha generado, a través del producto, un 

conjunto de aprendizajes que solamente ha sido posible a partir del diálogo establecido entre 

la cultura de las humanidades y la cultura científica. Que instituyó una enseñanza orientada 

para un reconocimiento de los valores, de las creencias, y de las tradiciones de los sujetos 

locales. A través de la sistematización pedagógica, los alumnos han practicado el pensamiento 

crítico y han reflexionado sus identidades, a partir del reconocimiento de otras identidades (a 

de las mujeres tejedoras). 

 

Palabras-claves: Tejedoras. Encaje Renacentista. Cariri Paraibano. Memoria. Prácticas 

educativas  
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 INTRODUÇÃO 

 

O primeiro vestido que eu possuí foi adquirido através da renascença que 

teci com as minhas próprias mãos (Bium levanta as mãos. Na altura do 

ombro e se emociona).  Comprei também, um chinelo. E daí eu não queria 

mais perder, porque eu vi que era de onde eu poderia me vestir. Por isso, até 

hoje, eu tenho as minhas outras atividades, mas não posso perder a 

renascença (MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 2015). 

 

Mesmo a sociedade passando por uma série de transformações de ordem econômica, 

social, política e cultural, que expressam novas dinâmicas estruturais, a escola ainda é uma 

instituição ultrapassada, que não atende os saberes necessários para uma educação do futuro, 

visto que suas práticas estão a serviço da regularização dos padrões sociais, da lógica 

disciplinar e da lógica do controle. 

Refletir sobre a escola contemporânea e suas atividades educativas de forma a ir 

além do que está aparente não é uma tarefa fácil, considerando que as várias causalidades 

encontradas ao longo do percurso investigativo podem ocultar fatores determinantes que 

influenciam as relações estabelecidas durante o processo de escolarização. 

O espaço social denominado de escola é de interesse central desse estudo. Isso 

porque a escola é um ambiente formal carregado de sentidos e significados que influenciam 

de maneira bastante significativa o desenvolvimento global dos sujeitos em processo de 

aprendência.  

Dada a sua importância para o contexto social e político, a escola contemporânea não 

vem cumprindo com o seu papel, por estar completamente dissociada do mundo e da vida dos 

sujeitos que constituem o seu espaço. Isso porque os acontecimentos do mundo atual afetam a 

educação escolar de várias maneiras, no sentido de enquadrar os sujeitos aprendentes aos 

novos quadros sociais. Nesse contexto, a escola atua ideologicamente de forma 

discriminatória, o que ocasiona a marginalização dos saberes e fazeres locais de grupos que 

ainda têm suas vozes silenciadas. 

O nosso estudo adentra neste cenário com o estímulo de buscar uma forma de superar 

esta perigosa deficiência social, considerando que a escola produz e reproduz as 

discriminações sociais. Para tanto, propõe incluir nas práticas educativas experiências de 

mulheres rendeiras do Cariri Paraibano (mães, tias, avós, irmãs etc.), seus saberes e fazeres. 

A arte da renascença foi trazida por freiras europeias que vieram para um convento em 

Olinda, Pernambuco, e em segredo, ensinaram algumas internas, que ajudavam na limpeza, 
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que aprenderam e transmitiram os seus conhecimentos a algumas mulheres dos municípios de 

Pesqueira e Poção, do Estado de Pernambuco.  

O clima e as terras do Cariri Paraibano nunca foram bons para o plantio, e é 

justamente por isso que foram férteis para o enraizamento da renascença. Férteis porque a 

renda era uma alternativa econômica viável, porque havia ali mulheres de todas as idades 

dispostas ao trabalho, ansiosas para mudarem a qualidade de vida de suas famílias. A renda, 

quando começou a se expandir, foi por muito tempo o único meio de vida, não só da 

comunidade de Poção (município de Pernambuco), mas de várias cidades circunvizinhas, 

chegando a alguns municípios paraibanos, onde se popularizou com o nome de renascença 

(NÓBREGA, 2005). 

Por essa razão, esperamos com este trabalho evidenciar memórias que permitam 

buscar tanto no contexto escolar como através de práticas educativas desempenhadas pelo 

professor, o desenvolvimento de mecanismos de utilidade sócio educacional capaz de gerar o 

ingresso de temáticas que giram em torno da valorização dos sujeitos locais, suas histórias e 

seus saberes.  

Para compreender as tramas que deram origem ao texto fruto dessa pesquisa, 

propomos ao leitor trilhar os caminhos dessa obra carregada de esperança ontológica
1
.  

 

CAMINHOS DA PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa que originou Tessitura de memórias e narrativas de rendeiras 

do Cariri Paraibano na Educação Básica não se aproxima em nada com a proposta inicial 

apresentada ao programa de Pós-Graduação em Formação de Professores. A primeira versão 

do projeto pretendia analisar como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
2
 

(PNAIC) estava colaborando para a construção de práticas pedagógicas cotidianas de 

alfabetização, observando até que ponto essas práticas eram capazes de garantir a 

consolidação dos direitos de aprendizagem nas escolas municipais de São João do Tigre – PB.  

A partir deste projeto, o estudo iria avaliar a política de formação continuada 

organizada pelo Ministério da Educação, como também, refletir os seus resultados em âmbito 

                                                           
1
 O termo esperança ontológica é empregado por Paulo Freire, que afirma que uma das tarefas do educador ou 

educadora progressista é desvelar as possibilidades para a esperança, não importam os obstáculos. A pedagogia 

da esperança faz-se também necessária para o enfrentamento das “situações-limites”, ou seja: os obstáculos e 

barreiras que precisam ser vencidas ao longo de nossas vidas pessoal e social. O nosso trabalho está alicerçado 

nessa perspectiva.  
2
 Compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de 

assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino 

fundamental. Fonte: http://pacto.mec.gov.br/o-pacto 
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local. O interesse em realizar uma investigação sobre tal aspecto educacional se deu por causa 

da participação do pesquisador como orientador de estudo
3
 do programa.   

O trabalho com foco em gêneros textuais por meio de sequências didáticas 

representava uma nova perspectiva de ensino para as professoras participantes, que ao longo 

dos encontros de formação, apresentaram dificuldades teóricas e metodológicas na construção 

das atividades propostas. Essa situação levou o pesquisador a seguinte indagação: em que 

medida a formação do PNAIC está (res)significando as práticas educativas das professoras 

alfabetizadoras?  

Esse seria o caminho da pesquisa neste programa, caso o orientador não tivesse 

desafiado o pesquisador a considerar um novo direcionamento temático. O professor 

Linduarte Pereira Rodrigues argumentou que a problemática levantada, apesar de ser 

relevante, estaria centralizada na análise avaliativa, portanto exploratória, de uma política de 

formação, não propondo a inserção ou desenvolvimento de novas práticas educativas para o 

âmbito da educação básica.  

É sabido que o mestrado profissionalizante sugere que as pesquisas aplicadas ao 

ensino contribuam de alguma forma para as reflexões ou críticas das relações escolares, sendo 

possível, ao final do estudo, a materialização de um produto didático pedagógico, elaborado a 

partir do conhecimento produzido pelo professor pesquisador e, no diálogo entre teoria e 

prática, em prol do desenvolvimento da educação.  

Ao propor uma nova pesquisa, o pesquisador imaginou que o orientador iria indicar 

uma problemática na qual ele como líder de grupo de pesquisa já investigativa, considerando 

que essa é uma prática comum nas universidades. Para a surpresa do pesquisador, o orientador 

se interessou pelas experiências do pesquisador com as rendeiras do Cariri Paraibano.  

Nas orientações, houve a possibilidade de narrar vivências profissionais e 

acadêmicas e, por meio deste processo dialógico, surgiu o interesse de se estudar os saberes e 

fazeres das mulheres rendeiras, atendendo para o fato de se inserir essa temática no currículo 

escolar.  

É importante ressaltar que o surgimento da temática como possibilidade de estudo 

aplicada ao ensino básico não veio de forma aleatória, sustenta-se em uma experiência de 

quatro anos (2005 a 2009) do pesquisador como estagiário do Projeto Renda Renascença do 

Cariri Paraibano. Oportunidade em que o pesquisador conviveu diariamente com grupos de 

mulheres que realizavam o fazer artesanal da renda renascença.  

                                                           
3
 O Orientador de Estudo do Pacto é a pessoa responsável pela formação dos professores alfabetizadores no seu 

âmbito de atuação (estadual ou municipal). 
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Ao adentrar no universo de mulheres artesãs caririzeiras, ingressamos em uma 

política local de desenvolvimento, evidencia-se o fato de elas estarem sistematizadas em um 

Arranjo Produtivo Local
4
 que se formou a partir da integração dos atores institucionais, os 

quais direcionaram um plano de ação governamental com o intuito de organizar as mulheres 

rendeiras que utilizavam de suas habilidades manuais para complementar a renda familiar.  

Oliveira et. al. (2005, p. 79) comentam que “a atividade artesanal da renda 

renascença frequentemente representa a única fonte de receita para um expressivo número de 

famílias do Cariri Paraibano”, há pelo menos sete décadas. Com efeito, a partir do ano 2000 

essa atividade começou a se tornar um importante suporte econômico para a região, além de 

se constituir em uma atração para o crescimento do turismo.  

O Programa de Desenvolvimento da Renda Renascença foi implantado em 4 

municípios do Cariri – Monteiro, Zabelê, Camalaú e São João do Tigre – e contou com a 

participação das prefeituras locais, associações de moradores, SEBRAE e outras instituições. 

Nas oficinas instaladas, as jovens com idade entre 12 e 18 anos recebem orientações baseadas 

nas memórias de ofícios de rendeiras da região, para mostrar, através dos seus trabalhos, os 

traços da cultura, das crenças, dos costumes e das tradições do povo nordestino (OLIVEIRA 

et. al., 2005).  

A partir de 2000, o Governo do Estado através do Projeto Cooperar realizou 

consultorias e reuniões com as rendeiras dos municípios de Monteiro, Zabelê, São João do 

Tigre, Camalaú e São Sebastião do Umbuzeiro (que não havia participado da primeira etapa 

do projeto) para viabilizar, em conjunto com o Banco Mundial, o repasse de recursos 

necessários à consolidação da infraestrutura do projeto. Na oportunidade, foram construídos 

cinco prédios, também chamados pelas artesãs de casas das rendeiras. Nas figuras 1 e 2 

podemos observar dois deles.  

 

 

 

                                                           
4
 Esse termo é utilizado para denominar territórios que terão a execução de planos de ações locais, sendo 

utilizado pelos teóricos que discutem desenvolvimento econômico. A noção de desenvolvimento local é posta 

como uma ação coordenada, descentralizada e focalizada que visa ativar e melhorar, de maneira sustentável, as 

condições de vida dos habitantes de uma localidade. Por sua vez, o desenvolvimento estimula a ampla 

participação dos atores relevantes deste processo. O desenvolvimento econômico local funciona como 

constituição de uma ambiência produtiva inovadora, na qual se desenvolvem e se institucionalizam formas de 

cooperação e integração das cadeias produtivas e redes econômicas e sociais, de tal modo que ele amplie as 

oportunidades locais, gere trabalho e renda, atraia novos negócios e crie condições para um desenvolvimento 

humano sustentável (COELHO, 2001, p. 57).  
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Figura 1. Casa da renda do município de São João do 

Tigre - PB 

Figura 2.  Casa da renda do município de São 

Sebastião do Umbuzeiro – PB 
  

Fonte: Mano de Carvalho (2006). 

 

Esses locais serviram de base para as seguintes associações: Associação dos Artesãos 

de São do Tigre (ASSOARTI); Associação dos Produtores de Arte de Zabelê (APAZ); 

Associação Comunitária das Mulheres Produtoras de Camalaú (ASCAMP), Associação de 

Desenvolvimento dos Artesãos de São Sebastião do Umbuzeiro (ADART); Associação dos 

Artesãos de Monteiro (ASSOAM). 

As mulheres desses municípios representam o segmento mais valioso do projeto, o 

capital humano que engloba as habilidades e conhecimentos dos indivíduos que, em conjunto 

com outras características pessoais e o esforço despendido, aumentam as possibilidades de 

produção e de bem-estar pessoal, social e econômico (MARTELETO & SILVA, 2004). 

Em 2005, o SEBRAE juntamente com outros parceiros (prefeituras municipais, 

Banco do Brasil, Projeto Cooperar e Programa de Artesanato Paraíba em Suas Mãos), 

iniciaram o GEOR (Gestão Estratégica Orientada para Resultados) da Renda Renascença, ou 

como era conhecido popularmente Projeto Renda Renascença do Cariri Paraibano. Esta forma 

de gestão é uma das características marcantes no que se refere à lógica dos modelos de 

desenvolvimento local.  

É nesse período que o pesquisador se integra como a pessoa responsável de 

transformar as cinco associações de rendeiras em um só organismo. O pesquisador 

representava a voz das instituições parceiras. Realizava visitas técnicas nas associações para 

identificar possíveis problemas gerenciais, os quais tentava resolver com as presidentes. 

Durante as visitas, levava encomendas, acompanhava o processo de produção, bem como as 

recolhia para entregá-las aos clientes. Realizava o acompanhamento e o monitoramento dos 

cursos e capacitações.   
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No escritório do SEBRAE/Monteiro, o Projeto tinha uma sala para realizar o 

atendimento aos clientes. Esse ambiente, também, tinha outras funcionalidades: realizavam-se 

as listas de controle das peças que iam para as feiras de artesanato estaduais, nacionais e 

internacionais; prestava-se conta das vendas; e desenvolvia-se o planejamento e 

monitoramento das ações previstas pelo GEOR.  

Durante o período de vigência do projeto, as rendeiras tiveram a publicação de um 

catálogo com suas peças, o acompanhamento de um design para criação de uma coleção e 

participações importantes em feiras como Craft Design em São Paulo e Mão de Minas em 

Minas Gerais. Em relação aos clientes, destacam-se dois: as grifes Cavalera
5
 e Despi

6
, 

considerando que esses ocasionaram mudanças estruturais do modo de fazer renda 

renascença. 

As rendeiras participaram de encontros de mulheres (Figura 3), foram mestras dos 

cursos de aperfeiçoamento, para melhorar o acabamento e os pontos das rendeiras que ainda 

não eram associadas (Figura 4), tiveram as associações visitadas por técnicos do SEBRAE e 

artesãos do Estado de Pernambuco (Figura 5 e 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Visionário, Alberto Hiar uniu música, moda e arte, sendo o merchan de diversas bandas que estavam 

começando nos anos 90, como Ratos de Porão e Sepultura. Através dessa pegada rock and roll Alberto conheceu 

Igor Cavalera, ex-baterista do Sepultura, e juntos fundaram a CAVALERA, em 1995. Com a ideia de 

transformar o humor e o universo pop em moda, Hiar invadiu as passarelas da principal semana de moda da 

América Latina, a São Paulo Fashion Week. Sempre com muita irreverência e ousadia a marca realizou diversos 

desfiles em locais inusitados, o que traz um ar de manifesto à CAVALERA. Em todas as apresentações, suas 

coleções são repletas de simbolismos, com design e matérias-primas que fazem da CAVALERA uma das marcas 

jovens. (texto retirado do site da grife: http://www.cavalera.com.br/portugues/historia.html)  
6
 Despina Filios produz biquínis no Rio de Janeiro desde 1987. Em 2002, a empresária já formada em fashion 

design aposta em bikinis mais glamorosos iniciando carreira mundial e vendendo para conhecidas marcas 

internacionais. Suas criações conseguem destaque nas capas das melhores revistas de moda e publicações 

especializadas como a Sports illustrated, nos estrelados catálogos da Victoria's Secret, e nas vitrines das 

boutiques e lojas de departamento mais consagradas do mundo. Em 2007, a estilista lançou sua própria marca 

(texto retirado do site da grife: http://www.despi.com.br/marca.html)  

http://www.cavalera.com.br/portugues/historia.html
http://www.despi.com.br/marca.html
http://www.despi.com.br/marca.html
http://www.despi.com.br/marca.html
http://www.despi.com.br/marca.html
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Figura 3. Participação das rendeiras em um encontro 

de mulheres no município de Mãe d’Água – PB 

(2005). 

Figura 4. Acompanhamento do curso de 

aperfeiçoamento do Distrito de Santa Maria, no 

município de São João do Tigre - PB (2006). 

 

 

Figura 5. Acompanhamento da Visita Técnica 

realizada pelo SEBRAE/Caruaru a Associação dos 

Artesãos de São João do Tigre - PB (2006). 

Figura 6. Visita as rendeiras do Clube de Mães em 

Camalaú - PB (2006). 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.  

 

A experiência adquirida pelo pesquisador deste estudo com as rendeiras do Cariri 

Paraibano gerou dois importantes trabalhos acadêmicos. O primeiro
7
, com objetivo de analisar 

a política de desenvolvimento fomentado pelo Projeto Pacto Novo Cariri. O segundo
8
 buscou 

refletir se os empreendimentos das rendeiras eram de cunho solidário ou se eram organizações 

que serviam para dinamizar as relações de trabalho do sistema capitalista.  

Em ambos, conclui-se que as rendeiras estão presas a um jogo político institucional 

que ao invés de promover a autonomia e melhoria da qualidade de vida, submete-as a um 

processo de vulnerabilidade marcado pela precarização do trabalho.  

                                                           
7
 Projeto Pacto Novo Cariri: uma abordagem geográfica acerca das mulheres rendeiras no Cariri Paraibano. 

Especialização, Universidade Estadual da Paraíba – Centro de Humanidades: Departamento de História e 

Geografia, 2010. Orientador Prof. Dr. Francisco Fábio Dantas da Costa.  
8
 Solidários ou capitalistas? O caráter dualista dos empreendimentos das mulheres rendeiras do Cariri 

Paraibano. Especialização, Universidade Federal de Campina Grande – Centro de Humanidades: Unidade 

Acadêmica de Sociologia e Antropologia, 2010. Orientador Prof. Dr. Severino José de Lima. 
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O orientador do estudo corrente, atento às narrativas do pesquisador, pergunta-o se a 

escola em suas práticas educativas utiliza as histórias de vida das rendeiras, seus saberes, 

como forma de construir o conhecimento contextualizado e local, elementos aliados para a 

efetivação de um currículo escolar que dialoga com a cultura local. O pesquisador responde 

que durante a sua trajetória profissional na educação básica
9
, percebeu que as escolas não 

haviam desenvolvido qualquer prática pedagógica que valorizasse os saberes das rendeiras do 

Cariri Paraibano.  

Diante disso, a pesquisa procurou responder os seguintes questionamentos: Por que 

será que apesar da valorização comercial da renda renascença, os saberes e fazeres 

desenvolvidos pelas rendeiras do Cariri Paraibano não estão inseridos no currículo das 

instituições socioeducativas? E como escolarizar os sujeitos dessa região a partir do destaque 

do arranjo memorial que advém dessas práticas socioculturais? 

Dada à situação, o pesquisador se viu em frente ao desenvolvimento de um estudo 

que promovesse tanto a valorização de práticas femininas, de mulheres que vivem em meio a 

relações de exploração e submissão, quanto à produção de uma tecnologia de ação ao 

exercício de práticas pedagógicas que valorizem tais saberes em âmbito escolar da Educação 

Básica.    

Frente a tal desafio, o projeto é construído e intitulado de Tessitura de memórias e 

narrativas de rendeiras do Cariri Paraibano na Educação Básica. Com o objetivo geral de 

desenvolver um produto que permitisse evidenciar a memória e as narrativas das mulheres 

rendeiras de modo a transmutar o olhar sobre a mulher caririzeira, o produto fruto desse 

estudo busca valorizar, a partir dos processos pedagógicos, os saberes e os fazeres dos sujeitos 

do campo.  

Nesse contexto, o trabalho de pesquisa possibilitou observar que a escola, em suas 

atividades educativas, não garante a abordagem dos saberes e fazeres locais. Ela não valoriza 

os conhecimentos desenvolvidos pelos sujeitos do campo e se omite, por meio de um 

currículo formal (de cunho tradicional), de evidenciar as identidades locais dos sujeitos que 

circulam no entorno da escola. 

A partir dessa constatação, a composição deste trabalho buscou atender aos seguintes 

objetivos específicos: 

 Evidenciar a memória e as narrativas das mulheres rendeiras para compreender e 

valorizar as práticas sociais desempenhadas por elas; 

                                                           
9
 Pedagogo (2010-2015) no município de São João do Tigre – PB e Professor da Educação Básica (2011-2015) 

no município de Zabelê – PB. 
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 Discutir o papel da escola como lugar de dominação, de construção de conhecimento e 

de identidade cultural;  

 Analisar o currículo da escola e as práticas educativas dos professores em torno dos 

saberes e fazeres locais; 

 Desenvolver um projeto pedagógico que colabore com o processo de reversão do 

quadro atual em que se encontra inserida a escola, valorizando os gestos, os modos de 

ser, de viver e a troca de bens simbólicos, serviços e sentidos dos sujeitos do campo.  

À medida que se realizou a relação entre o processo de investigação e os construtos 

ontológicos, epistemológicos e metodológicos do design dissertativo desse estudo, refutou-se 

alguns dados, mas também afirmou-se as seguintes hipóteses:  

 A fraca identidade profissional para com as trabalhadoras, uma vez que não há uma 

nítida divisão entre os fazeres domésticos e o trabalho de tecer a renda renascença, faz 

com que o trabalho do fazer da renda renascença torne-se doméstico, sem uma 

avaliação de custo de benefício, sem possibilidade de carreira ou promoção, deixando 

as rendeiras excluídas dos benefícios sociais e do reconhecimento de sujeitos 

relevantes para o fomento da economia local, o que reforça a condição de precariedade 

e de exclusão. 

 Muitas dessas mulheres rendeiras são chefes de domicílios com carências e 

precariedades material, intelectual e afetiva, com casos isolados de violência 

doméstica. Além disso, por estarem em uma sociedade na qual se predomina a 

dominação masculina ficam a mercê de seus parceiros de forma submissa.  

 Por serem vistas como sujeitos de submissão, a escola não valoriza os saberes e 

fazeres dessas mulheres, colaborando para a reprodução do silêncio e do esquecimento 

que essas sofrem em suas comunidades.   

Todavia, em nossa pesquisa, vislumbramos a promoção de uma discussão que 

valorize o papel das mulheres rendeiras do Cariri Paraibano na sociedade caririzeira, em que a 

escola se abre para a promoção de discussões que valorizem os saberes e fazeres dos sujeitos 

do campo. 

O estudo, por estar pautado em uma pesquisa qualitativa, reuniu técnicas 

interpretativas para descrever e explicar os componentes do sistema complexo de significados 

existentes dos sujeitos e do campo de pesquisa. As bases epistemológicas das metodologias 

qualitativas “tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social” 
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(NEVES, 1996, p. 01). Nesse sentido, o desenho metodológico do estudo (Figura 7) 

contribuiu para a constituição de três momentos processuais que deu corpo ao estudo: 

 

Figura 7.  Desenho metodológico da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor e orientador (2016). 

 

No primeiro momento, o foco se deu na realização das pesquisas bibliográficas para 

poder fundamentar as discussões acerca das questões levantadas. Esse procedimento 

metodológico possibilitou um amplo alcance de informações, auxiliando na construção de um 

processo reflexivo que permitiu ao pesquisador aproximar-se do desvendamento do real e a 

apreensão da sua essência (LIMA & MIOTO, 2007). 

Os trabalhos de pesquisa bibliográfica são definidos por Noronha e Ferreira (2000, p. 

191) 

 
Como estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área 

temática, dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão geral ou um 

relatório do estado-da arte sobre um tópico específico, evidenciando novas 

ideias, métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na 

literatura selecionada. 

 

A coleta de dados sobre o universo de estudo foi de fundamental importância para a 

construção iconográfica da renda renascença do Cariri Paraibano, deu-se a partir de pesquisas 

em livros, periódicos, teses, dissertações e artigos científicos, disponíveis na rede digital, e 
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complementada pela pesquisa documental em materiais diversos. Segundo Lima e Mioto 

(2007, p.41), para o desenvolvimento desta etapa, a leitura foi apresentada "como a principal 

técnica, pois é através dela que se pode identificar as informações e os dados contidos no 

material selecionado, bem como verificar as relações existentes entre eles de modo a analisar 

a sua consistência”. 

Para obter uma análise crítica do recorte espacial que se pretendeu investigar, 

utilizou-se da estrutura teórico-prática do “Estudo de Caso”. Nesta etapa da pesquisa, André 

(1984) destaca que o estudo de caso é uma investigação sistemática de uma instância 

específica e que pode ser uma pessoa, um grupo, uma escola, uma instituição, etc. A partir do 

estudo de caso foi explorado as nuances descritivas e explicativas do universo das mulheres 

rendeiras e do cotidiano da escola campo desta pesquisa. Este procedimento metodológico 

desencadeou os próximos dois momentos da pesquisa. 

No segundo momento, a observação participante contribuiu para compreensão do 

universo pesquisado, tendo em vista que o trabalho de campo nos proporcionou uma maior 

aproximação com os gestos e com os modos de ser, de viver e de trocar bens simbólicos, 

serviços e sentidos. Em seguida, a história de vida das mulheres rendeiras deram subsídios 

para evidenciar as subjetividades contidas na memória e nas narrativas que colocaram esses 

sujeitos em evidência. 

O terceiro momento, que aconteceu no ambiente escolar, apoiou-se na pesquisa-ação. 

Esse procedimento metodológico foi escolhido porque possui aspectos estruturantes 

relevantes, tais como: a realização concomitante de investigação e de ação; a participação 

conjunta entre pesquisadores e pesquisandos; e o objetivo de mudança ou transformação 

social. O que ficou a cargo do desenvolvimento de um projeto pedagógico. 

Dividida em três partes, nitidamente delimitadas, o primeiro capítulo, Pressupostos 

metodológicos e levantamento iconográfico da arte da renda renascença do Cariri 

Paraibano revisita, os espaços de vida e lembranças das rendeiras, e evidencia o processo 

histórico que fundamenta conceitualmente a história oral como ferramenta analítica utilizada 

para descrever o objeto escolhido. Culmina em narrativas que dão o sustento deste trabalho. O 

segundo capítulo, Semiárido, memória e currículo: contexto das práticas cotidianas situa o 

cenário que ambientaliza as relações sociais estabelecidas pelas rendeiras. Enfoca a memória 

na sua relação com a história e de sua dimensão sociológica, com intuito de compreender, a 

partir das lembranças, os fenômenos sociais. Reflete sobre a escola e as políticas curriculares 

que estruturam os processos educativos do território que abriga essas mulheres. Por último, o 

terceiro capítulo, Interdisciplinaridade nas práticas educativas materializa uma ação 
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pedagógica que busca promover meios de (res)significar as práticas educativas, a partir da 

apresentação e análise de um projeto didático pedagógico.   

O projeto didático com base na interdisciplinaridade permitiu o entrecruzamento das 

seguintes áreas do conhecimento: ciências humanas, sociais e naturais. A geografia, como 

disciplina, alicerçou o trabalho educativo desenvolvido, pois criou-se um diálogo estruturante 

entre as dimensões físicas e humanas dos aspectos geográficos do campo de pesquisa, o que 

contribuiu para as atividades pedagógicas produzidas a partir das relações entre o professor 

pesquisador e alunos participantes.  

Utilizando-se da analogia feita por Paul Ricoeur (2014) em A memória, a história, o 

esquecimento, convidamos o leitor a navegar nesse que é um veleiro de três mastros: história, 

geografia e multiletramentos, que embora aborde temáticas distintas, sustenta, de forma 

entrelaçada, os velames desta embarcação, destinada a uma só e única navegação: a educação.  
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CAPITULO I 

 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS E O LEVANTAMENTO ICONOGRÁFICO DA ARTE 

DA RENDA RENASCENÇA DO CARIRI PARAIBANO 
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1 A MULTIDISCIPLINARIDADE DO MÉTODO 

 

Os aspectos teórico-metodológicos de um trabalho científico representam a essência 

do processo da pesquisa. A escolha da história oral como método de investigação ocorreu com 

base na possibilidade de evidenciar, a partir da oralidade, a história de vida das mulheres 

rendeiras do Cariri Paraibano.  

Para garantir o zelo científico do estudo, realizamos um exame exaustivo em torno 

do método. Os autores como Alberti (2006), Amado & Ferreira (2006), Pereira (2013), 

Santhiago & Magalhães (2013) contribuíram com a construção teórica que trata do cerne do 

trabalho com a história oral. As reflexões traçadas através dos textos analisados evidenciam o 

percurso histórico que concedeu a “fala” status de documento oral.  

Em seguida, o corpus que sustenta este capítulo relata as especificidades do trabalho 

de campo, apresentando o universo da pesquisa, os objetos e suas simbologias e de como se 

deu a escolha das entrevistadas. O resultado do processo de objetivação gerou aquilo que se 

constitui essência ao a ação educativa deste trabalho: as narrativas das mulheres rendeiras.  

 

1.1 TRAJETÓRIA, DESAFIOS E FECUNDIDADE DA HISTÓRIA ORAL 

 

Para evidenciar a memória e as narrativas das mulheres rendeiras do Cariri 

Paraibano, de modo a compreender o universo simbólico de seus saberes e fazeres, é 

necessário um método que possa privilegiar a subjetividade dos depoimentos, tornando-os as 

principais fontes de pesquisa.  

A partir de minuciosas análises dos possíveis procedimentos metodológicos capazes 

de transformar o testemunho oral no elemento estruturador da investigação, considerou-se que 

a história oral é a dimensão metodológica que possibilita ampliar o conhecimento sobre as 

experiências e as práticas desenvolvidas pelas rendeiras. Isso porque “poucas áreas, 

atualmente, têm esclarecido melhor que a história oral o quanto a pesquisa empírica de campo 

e a reflexão teórico-metodológico estão indissociavelmente interligadas” (FERREIRA & 

AMADO, 2006. p. xi). Além disso, “ela consiste na realização de entrevistas gravadas com 

indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e conjunturas do passado 

e do presente” (ALBERTI, 2006, p.155).  

Outro fator relevante é o seu caráter multidisciplinar, que a permite estabelecer um 

diálogo fecundo com diversas disciplinas das ciências humanas (história, antropologia, 
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sociologia). Não obstante, mantém uma “relação estreita com categorias como biografia, 

tradição oral, memória, linguagem falada, métodos qualitativos etc.” (ALBERTI, 2005, p.17).  

Por ser relativamente um método novo, a história oral, segundo Amado & Ferreira 

(2006), possui uma baixa quantidade de livros e artigos em português, mesmo tendo adquirido 

notoriedade nas discussões acadêmicas.  

Além disso, Alberti (2005, p.17) aponta que a história oral “dependendo da 

orientação do trabalho, pode ser definida como método de investigação científica, como fonte 

de pesquisa, ou ainda como técnica de produção e tratamento de depoimentos gravados”.  

Amado & Ferreira (2006) também tratam das variantes que configuram o status da 

história oral. Elas, assim como Alberti (2005), evidenciam a sua postura metodológica e 

técnica, no entanto, mais uma variável é acrescentada em suas discussões - a história oral 

como disciplina.  

Nesse contexto, o presente capítulo busca suscitar as trajetórias, os desafios e a 

fecundidade da história oral, para posteriormente explicitar o seu direcionamento nesta 

pesquisa. 

 

1.1.1 A origem da História Oral e o seu percurso histórico  

 

A oralidade, como fonte geradora de conhecimento de certos acontecimentos ou 

conjunturas, sempre esteve presente, mesmo que de forma menor, nos registros da história. 

Alberti (2006, p.156) destaca que os historiadores da Antiguidade, Heródoto, Tucídides e 

Políbio, já utilizavam “esse procedimento para escrever acontecimentos de sua época”.  

Essa prática pode ser observada no artigo de Lima & Cordão (2010) que discute a 

construção do gênero discursivo na história e historiografia antigas, e também no artigo de 

Leopold von Ranke, que apresenta Heródoto e Tucídides como os “dois fundadores de toda 

ciência e arte histórica” (RANKE, 2011, p.252).     

Lima & Cordão (2010, p. 271), por exemplo, descrevem que Heródoto a partir de 

suas investigações “promove todo um jogo comparativo entre as informações orais de 

diversos povos a que teve acesso”. Isso foi possível porque “Heródoto era, antes de tudo, um 

viajante [...] que conheceu pessoalmente os territórios que constituíram o mundo civilizado da 

época” (RANKE, 2011, p.253), tanto que fez de suas estreitas relações comerciais e políticas, 

com as nações orientais, parte de suas investigações.    

Ranke (2011, p.253), ao discutir a construção dos escritos de Heródoto, em particular 

sobre o domínio assírio, afirma que o historiador realizou uma reflexão com poucas 
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informações, pois, “do contrário, teria apreendido a situação sob a dinastia saíta de modo 

muito diferente”. 

Em suas análises, Ranke (2011, p. 253) elenca um dos motivos para Heródoto ter 

tido problemas de apreender a história da Assíria, 

 

[...] o desaparecimento das lembranças vivas dos contemporâneos. A 

memória fora dominada pela prosperidade e pelas realizações dois reis 

persas. Sobre sua origem mesma dispunha-se apenas de relatos míticos, que 

Heródoto reproduz tal como os obtivera dos persas e dos egípcios.  

 

No que diz respeito aos seus escritos sobre as batalhas decisivas travadas entre a 

Pérsia e a Grécia, Ranke (2011, p.254) afirma que esses se apresentaram de forma digna, 

sendo considerado por ele “a primeira verdadeira história que foi escrita”.  

O encontro hostil entre persas e gregos estava presente na memória das pessoas, pois 

se vivenciava na época as consequências dos confrontos. Como a base dos dados de Heródoto 

estava apoiada em tradições orais, o historiador conseguiu desenvolver em sua obra uma 

narrativa de episódios singulares (RANKE, 2011).  

Mesmo Ranke (2011, p.254) reconhecendo a importância de sua produção para a 

constituição da ciência e arte histórica, o autor aponta que o fato de Heródoto não ter 

presenciado diretamente os empreendimentos dos persas contra os gregos, e de ter estruturado 

a sua escrita a partir dos testemunhos orais, não satisfaz “todas as exigências que podem ser 

feitas a uma exposição histórica”. Mas é importante ressaltar que o próprio Heródoto já tinha 

consciência disso, tendo em vista que, embora muito preocupado em buscar a verdade 

(alethéa), ele sabia que tal feito era inalcançável “por conta da existência de uma vasta 

quantidade de opiniões sobre os atos humanos” (LIMA & CORDÃO, 2010, p.271). 

Para suprir a exigência evidenciada por Ranke (2011, p. 252-253), um outro 

historiador se fará muito relevante para o desenvolvimento da história – Tucídides. 

Diferentemente de Heródoto (por causa da situação social e da trajetória de vida), “Tucídides 

cresceu em meio às lutas dos próprios gregos entre si, e entre Atenas e Esparta”.  

Sobre Tucídides, Lima & Cordão (2010, p.273) comentam que o historiador ao 

escrever “sobre a guerra entre atenienses e espartanos ocorrida nas últimas três décadas do 

séc. V a.C. [...] procurou demonstrar que os fatos (ergois) que escolheu para narrar são os 

maiores”, considerando que sua construção da história (de seu tempo) se deu por meio de um 

processo investigativo minucioso, no qual ele vivenciou.  
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Ranke (2011, p.256), por sua vez, reitera que “o verdadeiro progresso realizado por 

Tucídides estava no fato de que ele vê a motivação histórica nas qualidades morais da 

natureza humana”.  

 

Todavia, por vezes, ele próprio faz-se ouvir como observador das questões 

humanas: a natureza humana assim dispõe. Ela seria denominada pelas 

próprias paixões; desprezava a justiça e não suportaria nada de mais elevado 

acima de si; outro mal seria a tentação e o furor da vingança; os homens 

estariam assim a violar as leis por meio das quais são protegidos, de tal 

modo que encerram sua própria ruina [...] Os infortúnios, de um lado, e as 

complicações da guerra, de outro, é que dão oportunidade a tudo isto e 

geram novos males. É o homem, sobretudo, em seus vícios e sofrimentos, 

que ocupa o ponto central em sua história (RANKEL, 2011, p. 256).  

 

Para Tucídides, a história tem por objeto o homem, o que confere a ela “compreender 

e tornar compreensíveis as questões humanas como elas são” (RANKE, 2011, p.256), com 

isso, o historiador se abdica de toda lenda e ficção. A sua imparcialidade o fará estabelecer em 

seus escritos à distinção entre os poetas e os historiadores.  Para ele, os poetas constituíam a 

descrição dos fatos, de forma amplificada e carregada de adereços, com a finalidade de 

agradar o público.  

Os efeitos dados pelos poetas em suas narrativas alteravam a verossimilidade dos 

dados. Nesse sentido, Tucídides aponta que ao contrário dos poetas, que não estão 

preocupados com a verdade, os historiadores, por meio da investigação, procura observar “o 

caráter verdadeiro dos fatos através da evidência (tekmerion) e de vestígios arqueológicos 

(semeion)”, o que “constitui a diferença essencial da história em relação à poesia” (LIMA & 

CORDÃO, 2010, p.274). Por este motivo, Lima & Cordão (2010, p. 275) declaram que 

Tucídides foi um historiador que buscou a verdade “possível de ser descoberta, sobretudo a 

partir do que ‘viu’ e, em menor escala, do que ‘ouviu’”.  

Em relação à Políbio, as autoras, descrevem que o modelo de historiador preconizado 

por ele estava longe se ser uma “figura que apenas circula comodamente por bibliotecas, sem 

experimentar nenhum sofrimento, mas apenas observando o que já disseram seus 

predecessores” (LIMA & CORDÃO, 2010, p. 277).  

 

Para ele, o historiador mais admirável é o que presencia os acontecimentos 

por meio das viagens cansativas. ‘A investigação pessoal, ao contrário, 

requer trabalho árduo e é dispendiosa, mas é extremamente valiosa e 

constitui a parte mais importante da História [histórias]’ (idem, ibidem: 418). 

Ser historiador implica em ser um ‘homem de ação’ que anda, viaja 

peregrina, semelhante ao que fez o Ulisses de Homero, ‘homem de espírito 

fértil’ que ‘entrou por cidades de inúmeros povos’; ‘suportou no mar 
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sofrimentos sem número’, enfrentou homens na guerra e ondas cruéis 

(POLÍBIO, 1996; 418 apud LIMA & CORDÃO, 2010, p.277).  

 

Políbio, assim como, Heródoto e Tucídides busca a verdade a partir do exercício 

investigativo, afirmando que o historiador é um homem de ação que se envolve em atividades 

reais para escrever a História.  

As considerações realizadas em torno desses três importantes historiadores permitem 

observar aspectos constitutivos da metodologia da história oral: a investigação; a observação; 

a análise crítica; e os testemunhos orais; partes intrínsecas deste objeto de estudo. Esse 

percurso ao passado possibilita compreender como a sua manifestação (não sistematizada no 

rigor científico da ciência moderna) foi valorosa para a construção da História.  

Outro momento importante mais que temporal que irá apresentar o uso de aspectos 

da história oral são os anos de 1918 a 1920, com a obra de William Thomas e Florian 

Znanieck, The Polish Peasant in Europa in America. Essa produção se tornou um marco para 

os estudos com base nos testemunhos orais. Na obra de cinco volumes, os autores publicaram 

histórias de vida de imigrantes poloneses (ALBERTI, 2006).   

A obra se reporta a um momento histórico de grandes modificações nos Estados 

Unidos. Durante as primeiras décadas do século XX o país observou as suas grandes cidades 

sendo compostas por uma população em mais da metade formada por imigrantes estrangeiros. 

Eles se tornaram “boa parte da classe trabalhadora na indústria e outros ramos da economia; 

entre esses os poloneses eram um dos grupos mais numerosos e, entre 1881 e 1910, 

aproximadamente 2 milhões deles haviam se fixado no país” (EUFRASIO, 2008, p.237-238).  

Eufrasio (2008, p.238) destaca que “a natureza e a intensidade dos problemas sociais 

vividos por esses grupos de imigrantes inspiraram muitas das primeiras pesquisas sociais 

empíricas americanas”. 

A obra The Polish Peasant, segundo Eufrasio (2008), foi a primeira a combinar 

construção teórica com pesquisa empírica de maneira integrada, sendo um marco para 

sociologia americana. A utilização de documentos pessoais (cartas) e das histórias de vida na 

pesquisa empírica sociológica foi considerada pelos intelectuais da época como algo 

inovador, o que conferiu a obra o status de uma das mais importantes da Escola de Sociologia 

de Chicago. 

Alberti (2006, p.156) enfatiza que as experiências dos historiadores da Antiguidade, 

como também as dos pesquisadores poloneses da Escola de Chicago “são apontados como 

‘percussoras’ da História oral moderna, que delas se distingue principalmente por exigir a 
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gravação do relato, em áudio e/ou em vídeo, e também por pressupor uma situação de 

entrevista com objetivos bastante específicos”. 

É na década de 1940 do século XX, com o surgimento do gravador a fita, que a 

História oral “moderna” efetiva o seu marco. O jornalista Allan Nevins “desenvolveu um 

programa
10

 de entrevista voltado para a recuperação de informações acerca de atuação dos 

grupos dominantes norte-americanos” (FERREIRA, 1998, p.04), ou seja, “personalidades 

destacadas da história norte-americana, homens que tiveram participação reconhecida na vida 

pública, econômica e cultural do país” (ALBERTI, 2006, p.156). 

Concomitantemente, outras experiências relacionadas à História oral surgiram na 

Europa, “como a coleta de relatos de chefes da Resistência Francesa no imediato pós-guerra” 

e “a transcrição de testemunhos sobre a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha” (ALBERTI, 

2006, p.157).   

Joutard (2006, p.45), ao analisar sete trabalhos que realizam um balanço sistemático 

sobre a História oral como método de pesquisa e conteúdo, afirma que “no México, desde 

1956, os arquivos sonoros do Instituto Nacional de Antropologia registram as recordações dos 

chefes da revolução mexicana
11

 (Scharwzstein)”. 

Para Ferreira (1998, p.04), “esse primeiro ciclo de expansão do que se chamou de 

história oral privilegiou o estudo das elites e se atribuiu a tarefa de preencher as lacunas do 

registro escrito através da formação de arquivos com fitas transcritas”. Esse ciclo ficaria 

conhecido como “a primeira geração da História oral” segundo o autor Phillippe Joutard 

(2006).  

Com o aperfeiçoamento do gravador portátil, nos anos de 1960, surge uma nova 

geração de pesquisadores que tiveram a oportunidade de “congelar” o depoimento, o que 

possibilitou “sua consulta e avaliação em qualquer tempo e transformando-o em fonte para 

múltiplas pesquisas” (ALBERTI, 2005, p. 19). Em decorrência do melhoramento tecnológico 

do gravador, “tornaram-se frequentes também as “entrevistas de história de vida” com 

membros de grupos sociais que, em geral, não deixavam registros escritos de suas 

experiências e formas de ver o mundo” (ALBERTI, 2006, p.157).  

Em suas análises do processo histórico que constituiu a historia oral, Joutard (2006, 

p.45) comenta que essa nova geração rompe, de certa forma, com a geração anterior, pois trata 

dos depoimentos não mais como uma simples fonte complementar do material escrito, e sim 

                                                           
10

 Columbia University Oral History Research Office, programa de História oral da Universidade de Columbia 

fundado por Allan Nevins e Louis Starr em Nova York.  
11

 Esse trabalho foi intensificado por Alicia Oliveira e Eugenia Meyer, nas décadas de 1960 e 1970 (ALBERTI, 

2006, p. 157).  
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‘de uma outra história’, sendo “afim da antropologia, que dá voz aos ‘povos sem história’, 

analfabetos, que valoriza os vencidos, os marginais e as diversas minorias, operários, negros, 

mulheres”. 

 

Foi à fase conhecida como da História oral ‘militante’, praticada por 

pesquisadores que identificavam na nova metodologia uma solução para ‘dar 

voz’ às minorias e possibilitar a existência de uma História ‘vinda de baixo’. 

Esses pesquisadores procuravam diferenciar-se da linha seguida pelo 

Columbia History Office, que privilegiava o estudo das elites, e, por isso 

mesmo, passou a ser visto como exemplo daquilo que não se deve fazer 

(ALBERTI, 2006, p.157).  

 

Ferreira (1998, p.04) ressalta que durante a fase da história oral militante, os Estados 

Unidos vivenciou (1965-1977) um significativo processo de expansão e desenvolvimento dos 

centros de história oral, “ampliando-se o seu número de 89 para mil unidades”. Entre eles, 

Ferreira (1998) destaca a American Oral History Association, criada em 1967 e presidida por 

Allan Nevins. Durante este ciclo, os estudos que reproduziram entrevistas sobre a trajetória e 

a vida cotidiana de camponeses e trabalhadores fizeram muito sucesso neste país e na Europa 

(ALBERTI, 2006).  

Joutard (2006, p.45) relata que “na Itália, sociólogos como Ferraotti e antropólogos 

como De Martino ou Bosio, próximos dos partidos de esquerda”, utilizavam “a pesquisa oral 

para reconstituir a cultura popular”. Alberti (2006, p.157) reitera que “na França, chegou a ser 

publicada uma coleção com o nome sugestivo de ‘Vivências’ com relatos” de camponeses e 

trabalhadores.  

Nos Estados Unidos, a guerra do Vietnã e as lutas pelos direitos civis se tornaram as 

principais temáticas da história oral militante (FERREIRA, 1998).  De acordo com Ferreira 

(1998, p.04), a proposta militante, “não teve boa acolhida entre a comunidade acadêmica, e 

menos ainda entre os historiadores”. Por ter ficado “à margem do mundo universitário”, ela 

passou a ser “praticada por não profissionais, feministas, educadores, sindicalistas 

(Dunaway)” (JOUTARD, 2006, p.45). No entanto, “a possibilidade de registrar a vivência de 

grupos cujas histórias dificilmente eram estudadas representou um avanço para as disciplinas 

das Ciências Humanas” que por terem passado por um amplo movimento de transformação, 

acabaram reconhecendo “a existência de múltiplas histórias, memórias e identidades em uma 

sociedade” (ALBERTI, 2006, p.158).  

Essa nova perspectiva das Ciências Humanas levaria em consideração as 

potencialidades do novo método que com o tempo foi aceito e incorporado às práticas 
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acadêmicas. A história oral balizou-se como “instrumento de construção da identidade de 

grupos e de transformação social” (FERREIRA, 1998, p.04). Como também, marcou-se como 

metodologia devido à forma como passou a ser vista pelos pesquisadores após a sua expansão 

e pelas suas práticas que a configuraram como método.  

Esse novo dimensionamento dado à história oral irá ocasionar na década de 1970 a 

sua passagem de “militante” a “acadêmica”. Ferreira (1998) aponta que este transcurso não 

foi realizado de forma harmoniosa. Mesmo ganhando status científicos, a história oral 

enfrentou fortes resistências nas universidades.  

O surgimento de revistas
12

 com foco na temática, como também, publicações de 

alguns manuais de História oral marcam o início dessa que seria uma nova etapa. Durante 

esse período, os estudos desenvolvidos buscaram realizar reflexões metodológicas, aliar 

atividade científica com prática arquivística e conceber a produção de entrevistas por meio de 

projetos de pesquisas (ALBERTI, 2006). 

A consolidação da história oral acadêmica, segundo Joutard (2006), dá-se a partir dos 

encontros internacionais que reuniram pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos. Alberti 

(2006) destaca que o primeiro encontro internacional ocorreu em 1978, em Essex, na Grã-

Bretanha. Esse evento foi responsável por reunir parte da “velha guarda
13

” da história Oral.  

Para Joutard (2006, p.46), os dois encontros internacionais que marcaram a história 

oral acadêmica como corrente, foram o XIV Congresso Internacional de Ciências Históricas 

de San Francisco, em 1975, no qual, “realizou-se uma mesa redonda intitulada A História 

Oral como Nova Metodologia para a Pesquisa Histórica”. E o outro evento ocorreu um ano 

depois, na Bolonha, “considerado o primeiro colóquio internacional de história oral, 

significativamente intitulado Antropologia e História: Fontes orais”. 

A realização desses eventos permitiram fecundas trocas de experiências entre os 

pesquisadores, como também a constituição de grupos de pesquisa que fomentariam 

relevantes estudos com base na história oral.  

É na década de 1980 que observamos as transformações geradas pelos 

acontecimentos da década anterior. Estudos de temas contemporâneos, a revalorização das 

análises qualitativas, a retomada da importância das experiências individuais e o impulso dado 

à história cultural são conquistas alcançadas pelos núcleos e programas de pesquisas 

espalhados pelo mundo (FERREIRA, 1998).  

                                                           
12

 Em 1973 surgem a Oral History Review, publicação da norte-americana Oral History Association, fundada em 

1966, e a revista Oral History, da Oral History Society britânica (ALBERTI, 2006, p.159).  
13

 Mercedes Vilanova (Espanha), Eugenia Meyer (México), Ronald Grele (Estados Unidos), Paul Thompson 

(Grã-Bretanha), Luisa Passerini (Itália), Daniel Bertaux (França) e Lutz Niethammer (Alemanha).  
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Os eventos internacionais
14

 durante esse período também se intensificaram, o que 

possibilitou “a criação de uma verdadeira comunidade de história oral” (JOUTARD, 2006, 

p.48). Mercedes Vilanova organizou na Espanha, em 1985, o V Colóquio Internacional de 

Barcelona, com o objetivo de incentivar o uso de fontes orais nas pesquisas. Joan Miralles 

organizara em 1984, na Universidade de Mallorca, um colóquio sobre o tema, e Carmen Nieto 

promoveu um seminário, na Universidade madrilena da Complutense, que posteriormente 

seria realizado bianualmente (JOUTARD, 2006).  

Em 1986, a Sociedade de Ciência Histórica japonesa organizou o primeiro simpósio 

de história oral, no qual se destacaram os debates teóricos e historiográficos em torno do 

tema, dando ênfase à história da última guerra (JOUTARD, 2006, p.48).  

No continente americano, em 1988, Eugenia Meyer, coordena o I Encontro de 

Historiadores Orais de América Latina e Espanha, sediada na cidade do México pelo Instituo 

Mora (ALBERTI, 2006).  

 

O objetivo era constituir uma rede de intercâmbio alternativa à que, no plano 

internacional, ocorria predominantemente no Eixo Europa-Estados Unidos. 

O evento contou com a participação de cerca de cinquenta pesquisadores, 

provenientes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, El salvador, Espanha, 

Estados Unidos (Centro de Estudos Porto-riquenhos), Peru, Porto Rico, 

Uruguai e Venezuela, além do próprio México (ALBERTI, 2006, p.161).  

 

Para Joutard (2006, p.49), “foi um período de reflexões epistemológicas e 

metodológicas, no qual se contestou a idéia ingênua de que a entrevista permitia atingir 

diretamente a realidade”. Alberti (2006, p.161) reitera que “foram publicadas importantes 

coletâneas de artigos, reunindo os nomes mais expressivos da época
15

”.   

O aprofundamento dos debates acerca das relações entre passado e presente; a 

concentração das pesquisas históricas com atenção para história política e cultural, articuladas 

por uma nova postura, na qual depoimentos, relatos pessoais e biografias ganharam novos 

significados, permitiram que a história oral ocupasse um novo espaço nas discussões 

historiográficas atuais (FERREIRA, 1998).  

                                                           
14

 Entre eles, destacam-se o de Amsterdam em 1980, Aix-en-Provence em 1982, Barcelona em 1985, Oxford em 

1987, América Latina em 1988. 
15

 Las historias de vida em ciencias sociales, organizado por Jorge Balán (1974), Biography and Society, 

organizado por Daniel Bertaux (1981), números especiais das revistas Annales (1980), Cahiers Internatiomaux 

de Sociologie (1980), Dados (1984), Actes de la Recherche em Sciences Sociales (1986) e Cahiers de I’Institut 

d’ Histoire du Temps Présent (1987).  
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Toda essa conjuntura de fatores resultou na década de 1990 em uma intensa 

participação de pesquisadores e instituições nos encontros acadêmicos organizados a partir 

desse período (ALBERTI, 2006).  

A publicação “História Oral: desafios para o século XXI” organizada por Ferreira, 

Fernandes e Alberti (2000, p.11), que reúne as conferências proferidas durante o X Congresso 

Internacional de História Oral, constituiu-se relevante produto acadêmico que registra a 

ampliação do número de pesquisadores de diferentes países
16

, como também “uma maior 

institucionalização do movimento da história oral, com a criação da Associação Internacional 

de História Oral (IHOA – International Oral History Association)”. Além disso, observa-se 

que as discussões reunidas pelas autoras representam um momento fecundo da história oral, 

pois sintetiza não apenas o aprimoramento de temas já clássicos, mais também a inserção de 

novas questões.   

Joutard (2006, p.50) explica que, para David Dunaway, a década de 1990 marca o 

advento da quarta geração,  

 

Nascida nos anos 60, que vive ‘naturalmente’ em um mundo de som e de 

oralidade, influenciada nos Estados Unidos pelos movimentos críticos pós-

modernistas, o que se traduz na valorização da subjetividade, consequência 

ou mesmo, para alguns, finalidade da história oral.  
 

Essa nova geração iria inovar e ampliar as pesquisas de história oral. Observa-se que 

velhos temas voltariam à tona, contudo, de forma mais sistemática, tentando seguir as normas 

exigidas pelo rigor científico. 

 Ao avaliar a história oral nesse decênio, Ferreira (1998, p.10) detecta a existência de 

duas linhas de trabalho com abordagens distintas. A primeira utiliza a história oral para 

trabalhar com os depoimentos orais de forma que eles se tornem meios para preencher as 

lacunas deixadas pelas fontes escritas. A segunda “privilegia o estudo das representações e 

atribui um papel central as relações entre memória e história, buscando realizar uma discussão 

mais refinada dos usos políticos do passado”. 

Os autores da primeira abordagem
17

, voltaram-se “tanto para os estudos das elites, 

das políticas públicas implementadas pelo Estado, como para a recuperação da trajetória dos 

grupos excluídos, cujas fontes são especialmente precárias” (FERREIRA, 1998, p.09).  Esse 

                                                           
16

 Na apresentação do livro, as organizadoras afirmam que o congresso contou com mais de trezentos 

congressistas provenientes de 25 países.  
17

 A maioria dos trabalhos de Paul Thompson e grande parte da história oral norte-americana (FERREIRA, 1998, 

p.10).  



42 

 

grupo buscava garantir “o máximo de veracidade e de objetividade aos depoimentos orais 

produzidos” (FERREIRA, 1998, p.09), na tentativa de se não eliminar, mas pelo menos 

controlar a subjetividade contida nos relatos.  

Os autores da segunda abordagem
18

, ao contrário da primeira, valorizavam “a 

subjetividade, e as deformações do depoimento oral”, esses aspectos não eram vistos como 

negativos, pois “as distorções da memória podem se revelar mais um recurso do que um 

problema”, já que “a veracidade dos depoimentos não são a preocupação central” dos que 

seguiam essa linha de estudo (FERREIRA, 1998, p.10).  

A reconciliação da História oral com a academia ocorreu, mais uma vez, a partir “das 

novas tendências de pesquisas nas ciências humanas, que reconhecem as múltiplas influências 

a que estão submetidos os diferentes grupos no mundo globalizado” (ALBERTI, 2006, 

p.164).  

O surgimento das novas tendências decorre das grandes mudanças que ocorreram no 

campo socioeconômico e político, da cultura, da ciência e da tecnologia nas últimas duas 

décadas do século XX. O ano 2000 é considerado um momento de balança e de reflexão, 

tendo em vista as expectativas geradas para o futuro, da perplexidade que a humanidade vive 

ao perceber que o homem caminha para sua autodestruição e, consequentemente, para a 

destruição do planeta, e por estar passando por uma crise de concepções e paradigmas 

(GADOTTI, 2000).  

Nos últimos quinze anos (2000-2015), a história oral se encontra definitivamente 

consolidada e disseminada pelo mundo. No entanto, a discussão que ela fomenta hoje não é 

em relação a sua legitimidade científica, mas sim em torno de seu status. Considerando que 

sua recente configuração se materializa “em meio a diversas concepções que se 

entrecruzaram, algumas pouco claras, disputando com ferocidade espaços e audiências” 

(AMADO & FERREIRA, 2006, p. XI).  

Ainda que se apresente de forma multidisciplinar, a história oral, segundo Amado & 

Ferreira (2006, p. XII), pode ser resumida, atualmente, em “três principais posturas” a 

respeito do seu status. “A primeira advoga ser a história oral uma técnica; a segunda, uma 

disciplina; e a terceira uma metodologia”. A Figura 7 sintetiza a seguir os aspectos que 

integram o corpus das posturas elencadas pelas autoras. 

                                                           
18

 São representativos desta visão os trabalhos dos pesquisadores do Institut d’Histoire du Temps Present, na 

França, especialmente Michael Pollak, e do Centro para Estudos Culturais Contemporâneos, localizados em 

Birmingham, na Inglaterra. Mais recentemente Paul Thompson parece estar incorporado a discussão dos usos da 

memória e das representações, como indica a publicação conjunta com Raphael Samuel, The myths we live by 

(LONDRES, 1990) (FERREIRA, 1998, p.10).   
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Figura 8. As principais posturas da história oral 

 

Fonte: Adaptado de Amado & Ferreira (2006). 

 

Lozano (2006) explica que para os pesquisadores que exercem um estilo de faceta 

técnica, a principal preocupação é executá-la corretamente, ou seja, “um conjunto de 

procedimentos técnicos para utilização do gravador em pesquisas e para a posterior 

conservação das fitas” (AMADO & FERREIRA, 2006, p. XII). Já os pesquisadores que são 

adeptos a faceta metódica “tendem a adotar uma postura abstrata e com interesses explícitos 

voltados para a conceitualização e a reflexão...” (LOZANO, 2006, p.21).  

A história oral como metodologia permite “o estudo das formas como pessoas ou 

grupos efetuaram e elaboraram experiências, incluindo situações de aprendizado e decisões 

estratégicas” (ALBERTI, 2006, p.165).  

Ferreira & Amado (2006) em “Usos e abusos da História Oral”, mesmo apresentando 

as várias configurações que concernem o objeto de estudo, posicionam-se como postulantes 

da história oral na qualidade de método.   

 

Em nosso entender, a história oral, como todas as metodologias, apenas 

estabelece e ordena procedimentos de trabalho tais como os diversos tipos de 

entrevistas e as implicações de cada um deles para a pesquisa, as várias 
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possibilidades de transcrição de depoimentos, suas vantagens e 

desvantagens, as diferentes maneiras de o historiador relacionar-se com seus 

entrevistados e as influências disso sobre seu trabalho -  funcionando como 

parte entre teoria e prática. Esse é o terreno da história oral – o que, a nosso 

ver, não permite classificá-la unicamente como prática (FERREIRA & 

AMADO, 2006, p. XVI).  

 

François evidencia em seu artigo “A fecundidade da história oral”, várias 

experiências e argumentos que enviesa a história oral na perspectiva de disciplina. Em seus 

apontamentos, o autor afirma que a história oral origina novos objetos e novos documentos 

orais, além de promover interações significativas entre o historiador e os sujeitos da história.  

O grupo de estudiosos que confere a história oral o status de disciplina “baseiam-se 

por vezes em argumentos complexos, por vezes contraditórios entre si” (FERREIRA & 

AMADO, 2006, p. XIII). Para eles,  

 

A história oral inaugurou técnicas específicas de pesquisa, procedimentos 

metodológicos singulares e um conjunto próprio de conceitos; este conjunto 

por sua vez, norteia as duas outras instâncias, conferindo-lhes significado e 

emprestando unidade ao novo campo de conhecimento (FERREIRA & 

AMADO, 2006, p. XIII). 

 

A partir da caracterização das três posturas, observa-se como a multidisciplinaridade 

da história oral possibilita aos pesquisadores caminhos profícuos para compreensão e estudos 

das várias realidades que se materializam nas relações cotidianas, ou no conhecimento de 

experiências e modos de vida que se constituíram através dos processos históricos. Qualquer 

que seja a postura utilizada pelo pesquisador, o levará a uma significativa produção da 

história, mesmo os autores apresentando as suas limitações.  

No entanto, “é preciso ter bem claro por que, como e para que se fará uma pesquisa 

utilizando história oral, e não adotar posturas ingênuas” (ALBERTI, 2006, p, 189). Por essa 

razão, todas as considerações realizadas até momento destacaram a dinâmica que perpassou a 

história oral moderna, o que possibilitou um melhor entendimento de sua trajetória e de suas 

discussões acadêmicas. O nosso próximo ponto de discussão é compreender como ela se 

instituiu no Brasil.  

De forma geral, observa-se na literatura especializada que a história oral chega ao 

Brasil nos anos 70, mas a partir de uma leitura atenta das obras de Alberti (2006), Amado & 

Ferreira (2006) e Pereira (2013), nota-se que não é a sua chegada que inicia nesse período, e 

sim o começo de sua consolidação como objeto de estudo.  
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No artigo Trajetória e desafios no percurso da história oral brasileira, Ligia Pereira 

(2013, p.113-114) relata que os anos de 1950 vivenciam as primeiras discussões sobre a 

história oral “como objeto de reflexão por parte de um grupo de cientistas sociais alojados na 

Universidade de São Paulo”. 

O grupo de São Paulo
19

, coordenado pelo sociólogo francês Roger Bastide, 

examinava “a possibilidade de utilização de depoimentos orais na análise sociológica” 

(PEREIRA, 2013, p.114). Esse grupo buscava em suas discussões solucionar o problema do 

vínculo dos aspectos psicológicos nos depoimentos orais.  A solução para esta problemática 

foi encontrada por Maria Isaura Pereira de Queiroz (integrante do grupo), que estabeleceu o 

seguinte procedimento: 

 

[...] a comparação de diversas histórias de vida, buscando depreender o 

comum a elas e o individual, o geral e o particular. Assim, um estudo 

sociológico que quisesse utilizar unicamente história de vida, deveria buscar 

muitas delas, a fim de escapar da psicologia (PEREIRA, 2013, p.114).  

 

Alberti (2006) apresenta um contexto distinto de Pereira (2013). Ela afirma que as 

discussões e as práticas relacionadas à história oral surgem a partir do movimento de difusão, 

que ocorreu no início da década de 1970 e resultou na implantação de vários programas 

acadêmicos, dos quais originou-se o Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea no Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vergas. 

Um fator que colaborou para fomentação deste programa foi à realização do  

 

I Curso Nacional de História Oral, organizado pelo subgrupo de História 

Oral do Grupo de Documentação em Ciências Sociais (GDCS), formado em 

dezembro do ano anterior por representantes de quatro instituições: a 

Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, a Fundação Getúlio Vargas e o 

Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. Entre os cerca de 

quarenta alunos inscritos no curso, havia membros de diferentes instituições 

do país (ALBERTI, 2006, p.160).  

 

O curso também contribui para o surgimento do Laboratório de História Oral do 

programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Santa Catarina. O professor 

Carlos Humberto Pederneiras Corrêa, que criou o Laboratório, publicou um manual de 

História oral três anos após o curso.  

Os pesquisadores do CPDOC dedicaram-se a estudar duas vertentes que foram 

tradicionalmente marginalizadas dentro da História oral, durante o seu período militante: 
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 Maria Isaura Pereira de Queiroz, Renato Jardim Moreira e Florestan Fernandes. 
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história política e o estudo das elites (RIBEIRO, 2011). O primeiro trabalho desenvolvido 

pela CPDOC se concentrava em evidenciar “a trajetória e o desempenho das elites brasileiras 

desde a década de 1930” (ALBERTI, 2006, p.160). O grupo, a partir das entrevistas, buscava 

examinar o processo que constituiu o Estado Brasileiro.  

Segundo Ribeiro (2011), o CPDOC prestou alguns serviços relevantes para 

sociedade brasileira. O centro criou um banco de dados de utilidade pública e acadêmica da 

memória brasileira, deu credibilidade aos estudos de história política e garantiu um maior 

rigor e status científico do depoimento oral para além do simples suporte documental.  

O grupo da USP, por sua vez, voltara a produzir trabalhos tendo a história oral como 

metodologia, no início dos anos de 1980
20

. As pesquisas do grupo organizado por Maria 

Isaura Pereira de Queiroz
21

 tinha como foco os estudos rurais e urbanos, os quais utilizavam 

da história de vida dos indivíduos para realizar as análises sociológicas. 

Para Alberti (2006), a década de 1980 assistiu a um processo de consolidação de que 

vinha acontecendo na anterior. Ribeiro (2011) comenta que com a abertura política em 1983, 

os programas acadêmicos promoveram debates, captaram experiência em torno da oralidade e 

buscaram, a partir da gravação de depoimentos, garantir a preservação da memória. Duas 

linhas de pesquisa se iniciavam nesse período: literatura memorialística e história oral. Nesse 

sentido, observa-se que o interesse pelo material oral se tornou latente por museus, arquivistas 

e grupos de estudos.  

 

No Brasil, ao longo da década de 1980, formaram-se núcleos de pesquisa e 

programas de História oral voltados para diferentes objetos e temas de 

estudo. Um levantamento realizado pelo CPDOC entre 1988 e 1989 e 

publicado com apêndice na primeira edição do seu manual de História Oral, 

revelou a existência de pelo menos 21 instituições de pesquisa que se 

dedicavam a trabalhos com a História oral em dez estados diferentes 

(ALBERTI, 2006, p.161).  

 

A expansão da história oral no plano internacional e o processo de redemocratização 

que se estabelecia nas décadas de 1980 a 1990 no Brasil ocasionaram um novo dinamismo as 

pesquisas e estudos. O crescimento de produções acadêmicas na década de 1990 inseriu a 

história oral em um relevante patamar, isso porque o boom da história oral, nesse período, 

ocorreu por meio “de mudanças no próprio campo da história, com o rompimento do 

                                                           
20

 Isso porque a história oral passou por um período progressivo de marginalização. E na conjuntura nacional, o 

golpe de 64, também, coibiu experiências de projetos que gravassem depoimentos. Desta forma, a história oral, 

no plano internacional, expandia-se e no Brasil se retraia.  
21

 Maria Isaura coordenava na época o Centro de Estudos Rurais e Urbanos (CERU).  
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paradigma estruturalista, mas também a partir das transformações mais gerais na sociedade 

brasileira” (FERREIRA, 1998, p.22).  

Alberti (2005) aponta que a fundação da Associação Brasileira de História Oral 

(ABHO) foi um importante marco institucional que impulsionou pesquisadores e interessados 

no assunto a organizarem encontros regionais e nacionais.  

Ferreira (1998, p.23) destaca em Desafios e dilemas da história oral nos anos 90: o 

caso do Brasil três grandes encontros realizados por iniciativa de instituições acadêmicas e 

pela ABHO: “o II Encontro Nacional de História Oral (Rio de Janeiro, 1994), o I Encontro 

Regional da região Sul-Sudeste (São Paulo/Londrina, 1995) e o III Encontro Nacional 

(Campinas, 1996)”. 

No primeiro encontro elencado pela autora, observa-se no seu texto que o processo 

de articulação entre os pesquisadores foi o principal resultado deste evento, que “contou com 

a participação de 250 pesquisadores, dos quais 60 apresentaram papers” (FERREIRA, 1998, 

p.24). No segundo, destaca a predominância de participantes do meio acadêmico, apontando 

os historiadores como maioria: “Do ponto de vista do conteúdo dos trabalhos, pôde-se 

perceber um maior interesse por questões metodológicas e por temas ligados a cultura 

popular
22

” (FERREIRA,1998, p.24). No terceiro, os historiadores ligados à academia foram 

novamente maioria, no entanto, pesquisadores vinculados a órgãos da administração pública e 

entidades de classe e arquivistas se fizeram presente, diversificando o grupo de participantes. 

Nesse evento, o número de estudos cresceu consideravelmente, dando foco as camadas 

populares, especificamente aos meninos de rua e o movimento dos trabalhadores sem terra 

(FERREIRA, 1998, p.24).  

Em 1998, outro evento irá demarcar a América Latina como importante produtora de 

trabalhos acadêmicos com base na historia oral, o X Congresso Internacional de História Oral, 

realizado no Rio de Janeiro (RIBEIRO, 2011). Esse evento contou com mais de trezentos 

congressistas oriundos de 25 países. Ele se tornou um marco histórico da história oral, 

considerando o seu deslocamento geográfico, saindo do eixo Europa/Estados Unidos. A 

realização desse congresso em um país da América Latina abriu “um imenso espaço de 

renovação e de democratização deste campo de trabalho” (FERREIRA, FERNANDES & 

ALBERTI, 2000, p.11).  
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 Nesse evento foram apresentados 49 papers (AMADO & FERREIRA, 2006). 
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O Congresso de 1998 representou a consolidação dessa nova tendência, ao 

integrar um numero expressivo de pesquisadores da América Latina, que 

contribuíram para o desenvolvimento e a divulgação de novas temáticas, 

articuladas aos problemas e desafios sociais existentes na região. Entre essas 

temáticas, podemos citar: a questão agrária, em especial o Movimento Sem-

Terra; a questão étnica e a mestiçagem; os contrates urbanos e a situação dos 

meninos de rua; as comunidades indígenas, o extrativismo e a problemática 

amazônica; novas manifestações religiosas; as ditaduras militares e o 

problema dos desaparecidos políticos, além de outras, é claro (FERREIRA et 

al. 2000, p.11-12).  

 

Os encontros realizados na década de 1990 possibilitaram o crescimento de múltiplas 

experiências e uma quantidade significativa de trabalhos. Dois processos foram consolidados 

durante esse período, o da reafirmação e da institucionalização da história oral no mundo 

acadêmico (RIBEIRO, 2011).  

Os “anos de ouro
23

” da história oral brasileira a consagrou “como um recurso valioso 

para variados estudos sobre vidas, sobre grupos sociais, sobre o presente” (SANTHIAGO & 

MAGALHÃES, 2013, p.10). Atualmente, nota-se que os eventos nacionais buscam estimular 

a continuidade da discussão sobre os desafios contemporâneos da história oral. Essa tendência 

é marcada por um fecundo diálogo em torno da diversidade.  

Santhiago & Magalhães (2013, p.11) apontam cinco direções dos desafios e das 

potencialidades da história oral. A primeira diz respeito ao enfoque dado ao “método em sua 

conexão com os estudos da memória”, a segunda “em sua atualização metodológica e 

interpretativa” sobre as histórias de vida; a terceira “em sua relação com o lastro de erudição 

que a precede”; a quarta “em suas múltiplas possibilidade de usos”, e a última “em sua 

aplicação a terrenos temáticos que se descortinam”.  

 O nosso estudo se apoia na primeira direção apresentada pelos autores, isso porque o 

nosso objetivo é evidenciar a memória, as narrativas das mulheres rendeiras do Cariri 

Paraibano de modo a inserir os seus saberes e fazeres nas práticas educativas escolares.  

Diante das questões expostas, observamos que a história oral representa um 

significativo recurso de investigação que permite dimensionar os aspectos teóricos e 

metodológicos em torno da oralidade. A contextualização histórica aqui desenvolvida 

evidencia a relevância desta temática para os trabalhos e pesquisas de ordem qualitativa, nas 

quais, o aspecto humano é o principal objeto de estudo.  
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 Refere-se aos anos de 1990, termo utilizado por Maria de Lourdes Monâco Janotti “(SANTHIAGO & 

MAGALHÃES, 2013, p.10). 
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A próxima parte deste capítulo apresenta o desenvolvimento da pesquisa e o 

processo que possibilitou constituir as narrativas que compõem o terceiro capítulo deste 

estudo.  

 

1.1.2 O Universo da Pesquisa e a Realização das Entrevistas  

 

O estudo procura valorizar no âmbito escolar, os saberes e fazeres das rendeiras do 

Cariri Paraibano. O espaço que configura o território das mulheres rendeiras é formado por 

cinco municípios: Camalaú, Monteiro, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro e 

Zabelê.  

Na busca de desenvolver uma percepção crítica das interações entre escola e o 

conhecimento produzido pelos sujeitos locais, o pesquisador delimitou o campo da pesquisa 

para o município de São João do Tigre. Por possuir uma significativa relação interpessoal com 

as mulheres rendeiras deste município e com os profissionais da educação da Escola 

Municipal Ana Ferreira Aragão. 

O recorte do campo da pesquisa foi realizado a partir da perspectiva de que “tempo e 

espaço são realidades históricas, são eventos e, o ponto de partida, em qualquer momento, 

para entender esses eventos, deve ser a sociedade humana em processos dinâmicos, 

realizando-se sobre uma base material” (SANTOS, 2006, p.54). Os municípios anteriormente 

mencionados se constituíram pelas mesmas interações técnicas
24

, o que assegura práticas 

humanas e produções culturais semelhantes.  

Essa é uma das características da categoria território, que constrói “a partir das 

relações entre sociedade e natureza e entre o território e as pessoas que dele se utilizam, 

conexões ou rede de caráter global”. Esse modo de perceber os lugares permite “uma visão da 

própria dinâmica do cotidiano vivido pelas pessoas” (MARIANO NETO et. al, 2007, p.10). 

Após a definição do universo de pesquisa, organizamos um roteiro geral de entrevista 

para sistematizar dados e articulá-los. Utilizamos de uma lista prévia contendo nomes das 

entrevistadas em potencial, em seguida, por meio de alguns critérios (familiaridade com a 

renda; poder de articulação no processo de produzir renda e de ensinar o fazer para outras 

mulheres; ser integrante da casa das rendeiras), escolhemos as rendeiras participantes da 

pesquisa.  

                                                           
24

 Entende-se por técnica “um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza a sua 

vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS, 2006, p.29).  



50 

 

A primeira entrevistada escolhida foi Deó, Deograça Jatobá de Oliveira (1947), com 

68 anos de idade. O principal critério para incluí-la no estudo foi a sua ligação com Maria dos 

Anjos Jatobá (1932), conhecida por Maria de Olavo. Maria de Olavo, irmã de Deó, é 

considerada uma das primeiras rendeiras de São João do Tigre. Deograça divide o seu tempo 

entre a renda renascença e a criação de bodes e cabras. Ela é a rendeira responsável pela 

atividade de lavar e passar as peças que são feitas através da Associação dos Artesãos de São 

João do Tigre. 

A segunda rendeira participante da pesquisa é conhecida na comunidade por Bium. 

Maria Aparecida de Oliveira (1955), com seus quase 60 anos, desenvolve o fazer artesanal da 

renda, diariamente, mesmo tendo os seus dedos das mãos mutilados. Bium sempre foi 

responsável pelo sustento de sua família. O seu atual marido não colabora nas despesas de 

casa. Ela é funcionária pública municipal e está em processo de aposentadoria.   

A terceira entrevistada é Sônia Maria Saturno de Carvalho (1960), 55 anos de idade. 

Sônia é rendeira desde a sua infância e exerce a docência por mais de vinte anos. A sua 

experiência escolar foi um dos critérios para torná-la parte da pesquisa. Durante a entrevista, 

busca se estabelecer um entrecruzamento do seu “ser rendeira” e do seu “ser docente”, para 

observar até que ponto os saberes e os fazeres do seu “ser rendeira” foram transformados em 

conhecimento em suas práticas educativas. 

Utilizou-se o mesmo critério para a quarta entrevistada, Fátima Suelene de Oliveira 

Medeiros (1957), de 58 anos de idade, professora aposentada da rede municipal e estadual de 

educação. Suelene é uma das responsáveis pela fundação da associação e é presidente da 

instituição pela terceira vez, sendo a única rendeira do território a criar e produzir riscos de 

renda renascença diversificados.  

A quinta entrevistada escolhida é Maria de Fátima Sousa Alves (1985), 30 anos de 

idade. Fátima faz parte de uma nova geração de rendeiras. Evidenciar a sua história é uma 

forma de analisar se as dinâmicas sociais, educacionais e políticas, em torno das mulheres 

rendeiras, sofreram modificações ao longo do tempo.  

Durante as entrevistas tornou-se claro que os depoimentos eram de grande relevância 

para a pesquisa. Explicou-se as implicações contratuais dos depoimentos, informando-as 

sobre o documento de cessão de direitos sobre a entrevista. Posteriormente, as entrevistas 

foram transcritas e editadas para uma exposição nesta dissertação. Vale ressaltar que o estudo 

atende às exigências protocolares do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos, da Universidade Estadual da Paraíba, mediante a Resolução 466/12 do Conselho 
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Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/10/2001 que rege 

e disciplina este CEP, aprovado no dia 31 de março de 2016.  

 

1.2  TECENDO AS TRAMAS HISTÓRICAS DAS MULHERES RENDEIRAS   

 

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

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

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

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

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

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

artesanal italiano (NÓBREGA, 2005). 

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

convento de Santa Teresa, em Olinda, Pernambuco. Silva (2013) ao reconstituir a formação 

da elite social de Pesqueira-PE levanta detalhes históricos que evidenciam a introdução da 

renda renascença no município pernambucano, por volta de 1934, a partir da visita de Maria 

Pastora a sua mãe, que estava convalescendo. Segundo o autor: 

 

Maria Pastora estava vivendo naquele período no Colégio Santa Tereza em 

Olinda, levada por Freire Odorico Schmidt provavelmente, como interna e lá 

aprendeu [com as freiras] o ofício de rendeira, como era comum as internas 

daquele colégio, para custear as suas despesas [...] Na ocasião em que veio à 

Vila de Poção em visita à sua mãe, trouxe consigo algumas encomendas de 

rendas para tecer, percebendo que o tempo estipulado para a realização do 

trabalho estava se exaurindo, pediu auxílio à sua amiga Elza Medeiros, para 

lhe ajudar na feitura das rendas [...] Mas com a recomendação de manter 

sigilo. Elza Medeiros aprendeu o ofício de rendeira com Maria Pastora e 

abriu posteriormente uma escola para ensinar às meninas da comunidade a 

rendar (SILVA, 2013, p. 35).  

 

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

mulheres da região de Pesqueira e Poção
25

 está entrelaçada com a história de como a renda 

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

nas feiras populares pernambucanas foram elementos relevantes para este processo.  
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 Nesse período Poção era distrito de Pesqueira.  
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 Na Paraíba, a renda chegou em meados dos anos 50 pelas mãos de algumas mulheres 

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

Zabelê, que na época eram todos distritos do grande município de Monteiro – PB. 

Nóbrega (2005) vincula a expansão do fazer da renda renascença ao fenômeno da 

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

1933. Ele explica que nesse período geraram-se movimentos migratórios que aumentaram 

significativamente o êxodo rural.  

 

De cada família partia um ou mais de seus integrantes, geralmente o pai ou o 

filho mais velho, para os grandes centros urbanos [...] O clima e as terras do 

Cariri Paraibano nunca foram bons para o plantio, e é justamente por isso 

que foram férteis para o enraizamento da renascença. Férteis porque a renda 

era uma alternativa econômica viável, porque havia ali mulheres de todas as 

idades dispostas ao trabalho, ansiosas para mudarem a qualidade de vida de 

suas famílias. A renda, quando começou a se expandir, foi por muito tempo 

o único meio de vida, não só da comunidade de Poção, mas de várias cidades 

circunvizinhas, chegando a alguns municípios paraibanos, onde se 

popularizou com o nome de renascença (NÓBREGA, 2005, p.49).  

 

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

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

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

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

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

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

rendeiras do Cariri Paraibano.  

 

1.2.1 O tecer dos textos acadêmicos em torno das tramas das mulheres rendeiras  

 

Alguns trabalhos já analisaram e discutiram as relações que entremetem as vivências 

das rendeiras. Fechine (2005), ao escrever o estudo A construção cultural e identitária das 

rendeiras da Associação dos Artesãos de Monteiro (ASSOAM), entre o amor e a 

sobrevivência pela renda renascença, evidencia as experiências e o cotidiano das rendeiras de 

modo a valorizar toda a produção cultural que permeiam as relações estabelecidas entre elas.   

Albuquerque & Menezes (2007, p. 461) publicaram um artigo intitulado de O valor 

material e simbólico da renda renascença que analisa a atividade artesanal como uma fonte 

de renda, “perpassada por relações de gênero, atentando para a importância da renda 
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renascença como atividade de homem e de mulher e a sua feitura no cotidiano das mulheres, 

em que se entrelaçam trabalho, socialização de crianças e vivência lúdica”.  

Ferreira (2010a) lança dois estudos oriundos de suas vivências e experiências com as 

mulheres rendeiras no período em que era monitor do Projeto Renda Renascença do Cariri 

Paraibano. No primeiro estudo, analisa a política local que institui o projeto mencionado e 

denuncia que o mesmo se constituiu em um modelo de desenvolvimento que tornou o arranjo 

produtivo da renda renascença um território econômico vulnerável, tendo em vista o controle 

sutil realizado pelas instituições parceiras. No segundo, afirma que devido a esta política 

assistencialista, as associações das rendeiras dificilmente serão de cunhos solidários, no qual a 

solidariedade, a equidade e o bem estar coletivo são bases dos processos de gestão e 

produção.  

Ferreira (2010b, p. 99) explica que “a garantia da subsistência familiar faz com que as 

rendeiras se submetam a um número excessivo de horas trabalhadas em um ritmo altamente 

intenso” de gestos especializados que ocasionam frequentemente um conjunto de lesões de 

ordem física e mental, comprometendo a saúde das mulheres artesãs. Além disso, o autor 

aponta que “muitas dessas mulheres são chefes de domicílios com carências e precariedades 

material, intelectual e afetiva com casos isolados de violência doméstica” (FERREIRA, 

2010b, p. 99).  

Moraes (2012) recentemente publicou um trabalho com o título de Renda, rendeira, 

renascença: seleção/exclusão de sujeitos e bens culturais no processo de valorização 

patrimonial com objetivo de  

 

[...] identificar os processos de produção e comercialização da renda 

renascença na Paraíba, problematizar as questões surgidas no campo e 

analisar o processo de exclusão de saberes tradicionais e sujeitos sociais no 

reconhecimento da renda irlandesa como patrimônio nacional pelo IPHAN 

(MORAES, 2012, p. 246).  

 

Esses trabalhos permitem identificar um processo de alienação e exploração bem 

demarcado pelas relações entre rendeiras e clientes, rendeiras e instituições políticas e 

rendeiras enquanto esposas e mães de famílias que, por uma condição cultural impregnada 

pela dominação masculina, percebem-se como seres sociais inferiores. Os estudos 

demonstram também o quanto às relações estabelecidas entre as mulheres e o processo 

artesanal transfigura valores e saberes culturais locais carregados de sentidos e significados 

para a formação da identidade cultural dos sujeitos do campo.  
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1.2.2 A arte da renda renascença  

 

Os instrumentos e materiais utilizados para confecção da renda são: as mãos (base 

fundamental para a execução de todo o processo); a agulha; a linha; o lacê; o papel fino 

(conhecido como papel manteiga); a caneta (marcador para retroprojetor ou marcador 

permanente para cd); o lápis grafite; a régua; a cola; a borracha; o dedal; a tesoura; o papel 

grosso (que elas chamam de papel de saco); a almofada; o ferro de passar; a goma; e os 

alfinetes.  

 

1.2.2.1 O riscar  

 

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

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

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

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

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

hidrográfica e assim finalizado (Figura 9). Nóbrega (2005, p.118) afirma que “os temas dos 

riscos são, em sua maioria, arabescos florais, influências das estruturas visuais árabes” (Figura 

10).  

 

Figura 9. Risco finalizado Figura 10. Risco de base floral  

  

Fonte: César Moura, dezembro de 2015. 
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Atualmente, nota-se que os riscos sofreram relevantes alterações na produção de seus 

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

2007 a 2009 com designs e estilistas de grifes.  

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

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

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

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

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

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

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

receberam boas críticas dos especialistas de moda (Figuras 11 a 13), o que gerou mais duas 

participações da renda paraibana nas passarelas.  

 

Figura 11. Vestido com aplicação Figura 12. Vestido branco Figura 13. Vestido com renda 

 
 

 

Fonte: Acervo da Grife Cavalera. 

 

A segunda coleção inspirada nos trajes havaianos abusou das cores, dos florais e dos 

coqueiros. Essa coleção permitiu as mulheres rendeiras quebrar o estranhamento da renda 

renascença para homens e fomentou o uso de cores nas peças. Elas perceberam que o homem 

poderia utilizar a renda “sem ficar afemininado”, ou seja, mantendo o comportamento 

masculino socialmente estabelecido (Figuras 14 a 16). 
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Figura 14. Vestido floral Figura 15. Short de renda Figura 16. Vestido flores 

   

Fonte: Acervo da Grife Cavalera. 

 

A terceira coleção provocou um novo desafio gráfico, a temática étnica inspirada nas 

cores da zebra. As peças dessa coleção exigiram muito da visão das rendeiras por causa da cor 

preta (Figuras 17 a 19). 

 

Figura 17. Vestido zebra Figura 18. Moletom de renda Figura 19. Macacão étnico  

   

Fonte: Acervo da Grife Cavalera. 

 

O período no qual as rendeiras trabalharam para a Cavalera foi marcado por tensões 

e conflitos. As rendeiras, devido ao curto prazo estabelecido para a entrega das peças, do 

cansaço e das fortes dores de cabeça que a renda na cor preta ocasionava durante o tecer, 
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aumentaram o valor do novelo
26

 de linha, algo que foi muito criticado pelos parceiros 

institucionais.  

Outra tensão importante gerada na época foi à divisão e a entrega das encomendas 

entre as associações. As encomendas só eram iniciadas quando a desenhista produzia as 

matrizes gráficas. Nenhuma outra rendeira colaborou nesse processo de criação dos riscos. 

Essa situação favorecia as rendeiras da Associação dos Artesãos de São João do Tigre, 

considerando que os riscos eram desenvolvidos pela presidente da associação, que escolhia as 

peças que seriam tecidas pelas rendeiras daquela instituição. A criação do risco exigia muita 

criatividade e tempo de Fátima Suelene, o que diminuía o tempo de tecimento das rendeiras 

que fizeram vários serões para cumprir com os prazos. Em relação à escassez de desenhista, 

Nóbrega (2005, p. 119) associa o número reduzido de artesãs que riscam com o pouco 

domínio do lápis. Ele comenta que “a falta de treino para com a escrita, torna a atividade do 

desenho ainda mais complexa para essas mulheres, que em muitos casos são analfabetas ou 

possuem pouca educação formal”.  

Essa troca de conhecimento cultural de base técnica permitiu novos designs nas 

peças de renda renascença, tendo em vista que os riscos feitos por Fátima Suelene é 

compartilhado para as outras rendeiras da região.  

 

1.2.2.2 O alinhavar  

 

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

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

desenvolvidos no risco.  

Antes de alinhavar, a rendeira fortalece o papel manteiga onde se desenhou o risco 

colando-o em outro mais grosso. “O alinhavo consiste em prender com alguns pontos o lacê 

no papel, seguindo as linhas do desenho” (Figura 20) (NÓBREGA, 2005, p. 146).  

 

 

 

 

 

                                                           
26

 No período de 2005 a 2006, o novelo branco era desmanchado por R$ 15,00 e o preto por R$ 17,00. Durante a 

feitura da encomenda da Cavalera elas aumentaram o novelo da cor branca para R$ 20,00 e o novelo da cor preta 

para R$ 25,00.  
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Figura 20. Risco de renda renascença alinhavado 

 

Fonte: César Moura, dezembro de 2015. 

 

Muitas rendeiras usam o dedal como forma de proteção. O ato de atravessar com a 

agulha o lacê, o risco e o papel grosso exige muita força, o que pode provocar ferimento nas 

pontas dos dedos. O lacê utilizado pelas paraibanas é 100% algodão, dando um melhor 

acabamento à peça.   

 

1.2.2.3 O tecer 

 

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

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

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

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

um recebe nome particular  (Figuras 21 a 29). 

As rendeiras mais conhecedoras de pontos chegam a trabalhar com mais de 30 deles. 

Elas iniciam o tecer da renda através do ponto dois amarrado, que é considerado o ponto 

inicial da renascença. “O ensino/aprendizagem da arte de rendar é regido na performance da 

rendeira mais idosa ou da que se dispõe a ensinar (FECHINE, 2013, p.107).  
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Figura 21. Ponto esteira Figura 22. Ponto sianinha Figura 23. Ponto telha 

   
 

Figura 24. Ponto caramujo 
 

Figura 25. Ponto amor seguro 
 

Figura 26. Ponto escama de peixe 

   
Figura 27. Ponto abacaxi Figura 28. Ponto aranha tecida Figura 29. Ponto vassourinha 

   
Fonte: Mano de Carvalho, junho de 2005. 

 

No livro Renda Renascença: uma memória de ofício paraibana, Nóbrega (2005) 

registra mais de 80 variações de pontos, evidenciando a capacidade de criação das artesãs que, 

a partir de elementos do cotidiano, transformam suas vivências em escrituras. 
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Os pontos são denominados segundo elementos da natureza, comidas, ou expressam 

na renda sentimentos e esperanças de quem os criou: aranha, abacaxi, traça, cocada, xerém, 

amor seguro, laço, sianinha, malha e dois amarrado. Nóbrega (2005, p. 153) explica que 

 

Quanto às designações dos pontos estes podem sofrer alterações de cidade 

para cidade e, às vezes, podem ser apelidados por mais de um nome em um 

mesmo lugarejo. No Cariri os batizaram com nomes concretos ou abstratos. 

Quando concretos remetem sempre a um objeto que pertence ao cotidiano 

dessas rendeiras, seja ele da flora (abacaxi e flor), seja da fauna (aranha, 

besouro, caramujo, mosca e traça), seja do astro celeste (lua e sol), seja 

objetos de uso cotidiano (balaio, cestinha, corrente, crivo, ilhós, laço, malha, 

nervura, meia, passagem, richelieu caseado, richelieu torcido, sianinha 

amarrada, sianinha simples, torre, vassoura e xadrez), seja nome de comida 

(arroz, chiclete, cocada, pipoca e xerém) ou seja nome de santo (São Paulo). 

Quando são abstratos podem simbolizar os laços afetivos vividos ou 

desejados por essas mulheres (amor seguro e dois amarrado). 

 

O ato de tecer da rendeira expressa os seus gestos especializados, nos quais as mãos 

traduzem um conhecimento de ordem cultural. A manifestação da voz da rendeira ao 

compartilhar suas habilidades expõem seus saberes que convergem na formação de um 

construto coletivo. 

Para Fechine (2013, p.107) o ponto é uma marca simbólica que demonstra a 

significância das práticas culturais desenvolvidas pelas rendeiras. “Experiências, 

conhecimentos, memórias e culturas são revelados na construção da imagem do seu ponto que 

se traduz como escrituras, como brasão, como forma especial de dizer na peça de Renda 

Renascença”. 

Nesse contexto, observa-se na memória de ofício
27

 (Figuras 30 e 31), construída 

pelas rendeiras, que “os pontos podem ser agrupados e reordenados em número tão grande de 

combinações que têm como único limite o potencial criativo dessas mulheres” (NÓBREGA, 

2005, p.153).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Desenvolvido para registrar as variedades de pontos existentes. Constituído por meio de um pano retangular 

que serve para expor os vários pontos de renda renascença, sendo os seus nomes bordados a mão.  
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Figura 30. I parte de uma memória de ofício 

 

Fonte: Catálogo Renascença Paraíba, 2008.  

 

Figura 31. II parte de uma memória de ofício 

 

Fonte: Catálogo Renascença Paraíba, 2008.  
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1.2.2.4 O acabamento 

 

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

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

O acabamento serve para arrematar alguns pontos que não ficaram bem presos ao 

lacê, pois caso não se faça este processo, os pontos da peça podem se abrir e destruir todo um 

trabalho. Além disso, as rendeiras utilizam a tesoura para cortar pedaços de linha que às vezes 

ficam presas no lacê por causa do alinhavo.  

Essa etapa também se configura em unir pedaços de uma peça de renda renascença. 

É comum entre as rendeiras a divisão de vários pedaços de uma única peça, principalmente se 

ela for grande como, por exemplo, a toalha de mesa na figura 32, repartida em 12 pedaços.  

 

 

Figura 32. Acabamento de uma toalha de mesa 

 

Fonte: Catálogo Renascença Paraíba, 2008.  

 

Feito o acabamento, a renda segue para a sua última etapa: lavar e passar.  
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1.2.2.5 O lavar e o passar 

 

A quinta etapa é a parte final do processo. É o momento de retirar todas as sujeiras 

advindas do manejo das mãos que ao transpirarem deixam as tramas amareladas, 

principalmente, em peças brancas.  

Durante a lavagem, acrescenta-se goma para proporcionar a renda uma maior 

conformação. A renda é colocada no varal e retirada ainda um pouco úmida, pois no processo 

de passar é preciso esticar a peça que geralmente encolhe, depois da lavagem. “É com a ajuda 

do ferro que consegue reiterar o tamanho original da peça” (NÓBREGA, 2005, p. 180).  

As associações das rendeiras sempre conferem essa parte da produção às rendeiras 

que possuem práticas de passar roupa de ganho.  

 

 

1.2.3 Entrelaçando a história, as práticas cotidianas e as vozes das mulheres rendeiras 

 

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

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

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

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

gestos e dos saberes que são próprios das rendeiras.  

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

na vida cotidiana, que “propicia uma rede de interação dos seus saberes, enquanto relações 

sociais, familiares, econômicas, artísticas e educacionais” (FECHINE, 2013, p. 107).  

Berger & Luckmann
 28

 (1998, p.35) afirmam que “a vida cotidiana apresenta-se 

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

na medida em que forma um mundo coerente”. Para Agnes Heller
29

 (2008, p. 31) que, 

                                                           
28

 Esses autores se distanciam da perspectiva marxista e se aproximam das duas mais famosas e influentes 

“ordens de marcha” da sociologia: uma foi dada por Durkheim em As regras do método Sociológico, a outra por 

Weber em Wirtschaft und Gesellschaft (Economia e Sociedade). A primeira é “considerar os fatos sociais como 

coisas” (Durkheim). A segunda está na premissa de que “tanto para a sociologia no sentido atual quanto para a 

história o objeto de conhecimento é o complexo de significados subjetivo da ação” (Weber). Para os autores da 

sociologia do conhecimento “estes dois enunciados não são contraditórios” (Berger & Luckmann, 1998, p. 33).  
29

 A autora foi integrante da escola de Budapeste, formada pelos discípulos mais próximos de Georg Lukács. O 

seu livro O cotidiano e a história é considerado um dos mais importantes exemplos do renascimento da 

ontologia marxista durante os anos de 1960. O principal tema de sua obra é o sistema dinâmico da atividade e do 

pensamento cotidiano.   
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diferentemente dos autores, parte da concepção marxista para compreender as questões 

culturais de nosso tempo
30

,  

 

A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa na 

vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua 

personalidade. Nela, colocam-se “em funcionamento” todos os seus sentidos, 

todas as capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus 

sentimentos, paixões, ideias, ideologia. O fato de que todas as suas 

capacidades se coloquem em funcionamento determina também, 

naturalmente, que nenhuma delas possa realizar-se, nem de longe, em toda 

sua intensidade. O homem da cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e 

receptivo, mas não tem nem tempo nem possibilidade de se absorver 

inteiramente em nenhum desses aspectos; por isso, não pode aguçá-los em 

toda sua intensidade.  

 

Nesse contexto, pensar na vida cotidiana das rendeiras é uma ação que enseja 

compor através de suas práticas comuns “uma maneira de pensar investida numa maneira de 

agir” (CERTEAU, 1994, p. 42), lembrando que “a realidade da vida cotidiana aparece já 

objetivada, isto é, constituída por uma ordem de objetos que foram designados como objetos” 

(BERGER & LUCKMANN, 1998, p. 38), antes mesmo de o sujeito entrar em cena.   

Berger e Luckmann (1998, p.39) explicam que a linguagem usada na vida cotidiana 

colabora na continuidade das necessárias objetivações, ela determina a ordem em que as 

objetivações adquirem sentido e, por conseguinte, gera significado às práticas comuns 

desenvolvidas pelos sujeitos. Desta forma, os autores afirmam que “a linguagem marca as 

coordenadas da vida [de cada pessoa] na sociedade e enche esta vida de objetos dotados de 

significação”.  

A escolha da história oral como método está centrada na possibilidade de 

compreender a teia de relações humanas que se estabelece a partir das práticas cotidianas do 

grupo de mulheres rendeiras. A exposição oral permite a “retrospectiva de experiências 

próprias [e coletiva]
31

 realizadas no universo cotidiano” (SCHUTZE, 2014, p. 13). O uso da 

oralidade é tomado nesse estudo como forma de evidenciar um "saber”, cuja “a maneira de 

fazer não tem legitimidade aos olhos de uma racionalidade produtivista”. O relato das 

rendeiras é uma forma de expor as maneiras de fazer desta atividade que por não estar 

associada ao aparelho técnico, “adquire valor de atividade ‘privada’, carregada com 

investimentos simbólicos relativos à vida cotidiana”, isto é, “funciona sob o signo das 

particularidades coletivas ou individuais” (CERTEAU, 1994, p.143-144).  

                                                           
30

 Mas nem por isso deixa de apresentar uma acepção das objetivações dos processos e subjetiva das práticas 

cotidianas. 
31

 Acréscimo nosso. 
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O relato representa “a narrativização das práticas”, ele “seria uma ‘maneira de fazer’ 

textual”. “As imbricações sociais que ligam ‘as artes de dizer’ às ‘artes de fazer’ provocam a 

produção dessas práticas ora num campo verbal ora num campo gestual” (CERTEAU, 1994, 

p. 153).  

Schutze (2014, p. 19-20) afirma que “como processo interacional do mundo da vida, 

o processo da narrativa está situado no marco de constelações socioculturais”.  Para o autor, o 

fenômeno da “narração de história” pode ser sintetizado a partir da definição de que “o 

protótipo da narração de história contém reorganizações interpretativas e avaliativas – 

propostas na comunicação direta no universo do cotidiano – de experiências próprias de 

acontecimentos sociais”.  

Dar voz as rendeiras é um meio de evidenciar um grupo de mulheres que “atuam em 

família, confinadas em casa, ou no que serve de casa", e que "são invisíveis” (PERROT, 

2013, p. 16-17) e, por certo, tem, consequentemente, suas práticas cotidianas não valorizadas.  

 

 

1.3  NARRATIVAS DAS TRAJETÓRIAS, DO COTIDIANO, DOS SABERES E FAZERES 

DAS MULHERES RENDEIRAS 

 

As entrevistas concedidas foram transformadas em narrativas. Os textos evidenciam 

dados biográficos, condições de vida, a sociedade, a economia e cenas de um passado ainda 

presente. O universo exposto é particularmente feminino e singular por fomentar histórias de 

vida que se entrecruzam devido às experiências instituídas a partir do fazer artesanal da renda 

renascença. O registro dos acontecimentos e dos saberes expostos a seguir constatam a 

existência de uma memória social. Evidenciar essas narrativas é um meio de sair da 

indiferença, deixá-las se libertarem do domínio da insignificância. É tornar evidente “o que 

ainda é vivo na consciência do grupo para o indivíduo e para a comunidade” (HALBWACHS, 

2003, p.70). 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

1.3.1 A rendeira agricultora: Deó   

 

Figura 33.  Deograça Jatobá de Oliveira 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

 

Mãe de cinco filhos 

Meu nome é Deograça de Oliveira. Nasci em 28 de julho de 1947. Tenho 

cinco filhos: Léo, Deocrécio, Laudinete, Raniele e Leonildo. Dos meus 

filhos apenas Laudinete faz renda renascença.  

 

 

A minha mocidade 

Eu comecei a fazer renda renascença aos 15 anos. Comecei primeiro no 

bordado em 1966 e depois eu comecei a fazer renascença. Eu aprendi 

sozinha, ninguém me ensinou. Nós morávamos no Sítio Cachoeira, onde 

também nasci. Já tinha visto outras pessoas fazendo, mas não prestava 

atenção. A gente trabalhava no roçado, trabalhava na agricultura e na luta de 

bicho
32

 e nem nos interessávamos em aprender. Depois me interessei, por 

mim mesma. Quando a gente começou não era nem lacê, era em fita. Com o 

tempo fomos melhorando, melhorando e depois que eu vim para a rua
33

, as 

coisas também melhoraram [...] Eu me lembro de que na época, bordávamos 

para Poção-PE. 

 

 

                                                           
32

 Criação de animais 
33

 Cidade 
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Quatro de doze 

Éramos 12 irmãos, mas quando eu me entendi por gente, restavam quatro ou 

cinco em casa. Os outros tinham ido para São Paulo, dois foram criados em 

Arcoverde, já tinham se espalhado... Outros moravam no Recife, já tinham 

se casado e só eram quatro em casa: três mulheres e um homem. As três 

faziam renda renascença. A mais velha é Maria, que hoje vive na casa de 

Chiquinho. Ela ainda é viva, é aquela que tem naquele livro
34

. Naquele livro 

que a gente ganhou, [...] que teve o lançamento em João Pessoa... Lá na casa 

da renda tem é muito! Suelene
35

 disse até que ia fazer um quadro sobre ela.  

 

 

A mestra das mestras 

Foi Maria quem ensinou renascença aqui em São João do Tigre. Nesse 

tempo, que ainda nem era o meu tempo, ela já vivia aqui e já ensinava 

renascença. Os pontos que ela mais ensinava eram: dois-amarrado, meia lua. 

Foi ela quem ensinou à Pepeta, quem ensinou à Zira. Eu não sei a idade dela, 

mas hoje ela já tem na base de uns 80 anos. Ela tem um problema de 

reumatismo nos pés e nas mãos. As mãos dela são aleijadas. Ela vive com 

Lindalva, a mulher de Chiquinho, que é sobrinha da gente. Ela vivia aqui, 

mas quando ela parou de andar, e como eu sempre vivia no mundo, lidando 

com bicho, ela ficou com Lindalva. Hoje em dia não trabalha porque não 

tem mais condição. Pode chegar lá e procurar Lindalva, dizendo que quer 

falar com Maria para ver o que ela diz do tempo que trabalhou em 

renascença. Eu acho que no Tigre
36

 ela ensinou muita gente, porque ela vivia 

pela rua, aí ensinava renascença a um e a outro...  Ela foi criada aqui e nunca 

gostou muito do sítio. A gente sempre gostou mais do sítio, mas ela nunca 

gostou de lá. Ela sempre gostou da rua. 

 

 

A morte do pai 

Eu me interessei em fazer renda renascença, porque era um complemento na 

feira da gente. A gente criava animais e trabalhava no roçado. No tempo de 

pai eu só cuidava dos bichos, porque tinha quem sustentasse a feira. Então, 

depois que ele morreu, nesse tempo não tinha aposentadoria e mãe não era 

aposentada, a gente ficou criando, fazendo um queijinho e trabalhando em 

renascença para “inteirar”, né? Porque a gente tinha umas sobrinhas que 

eram casadas, uma irmã minha que também era casada e morava no Recife, e 

que se separou do marido e a deixou com os seis filhos. Nós os criamos. 

Fazíamos um queijinho e levávamos para Poção para vender, levávamos um 

bordado, fazíamos renascença. Tudo a gente se interessava em trabalhar 

porque senão, se não se interessasse era pior. 

 

 

Os pontos  

Os primeiros pontos que eu aprendi foram o dois-amarrado, pipoca, laço, 

passagem, abacaxi, tem um ponto que a gente chama dois e um dentro, três 

solto, dois solto. A gente sabia tudo: mosca, caramujo. Muitos pontos nós 

fazíamos, mas não sabíamos os seus nomes. Aí depois que eu comecei a 

trabalhar com Suelene, lá na casa da renda, descobri o nome dos pontos que 

                                                           
34

 NÓBREGA, Christus. Renda Renascença: uma memória de ofício paraibana. João Pessoa: SEBRAE/PB, 

2005. 
35

 Presidente da associação dos Artesãos de São João do Tigre  
36

 Cidade São João do Tigre  
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fazíamos. Ela quem organizou o nome dos pontos. Eu aprendi na oficina 

escola com ela. Eu não sei se foi Suelene quem criou os nomes dos pontos, 

mas acho que sim, porque a gente fazia para Poção e as mulheres de lá não 

diziam quais eram os nomes dos pontos. Depois que começamos a trabalhar 

com ela foi que a gente [...] (ela interrompe a fala para mostrar um ponto que 

está no livro) Olhe esse aqui mesmo é dois-amarrado com meia-lua. Esse 

aqui tem gente que chamava de besouro, já a gente aqui o conhece por 

cestinha.  

 

 

A rendeira que se tornou mestra 

A experiência de ser mestra na oficina-escola começou com Suelene. Ela 

sempre buscou formar uma turma. Quando conseguiu promover a formação 

das turmas, ela me convidou para ensinar renascença. Eu disse: Quero! A 

experiência foi boa! Tinha umas meninas que eram meio sem cabeça (sem 

paciência), mas a gente com paciência conseguia ensiná-las. Quando elas 

não escutavam a gente, Suelene como era a chefe, elas tinham medo e logo 

moderavam. Mas eu achei que foi muito bom o contato com elas. É bom a 

gente ensinar! Eu estudei pouco, porque a gente morava no sítio e nesse 

tempo era difícil. Eu vim embora para colocar os meninos 'na rua', mas no 

tempo que pai criou a gente, naqueles pés de serra, era difícil um professor. 

O que a gente estudava era correr atrás de bode, trabalhar no roçado com ele, 

e ainda achava bom. Quando chovia, o trabalho da gente era trabalhar no 

roçado. 

 

 

A educação dos filhos 

Quando os meus filhos chegaram por volta de seus quatro a cinco anos de 

idade, a gente saiu do sítio. Eu fui morar perto de Cacimbinha
37

, aí lá já tinha 

escola. Eles não se avexavam, Laudinete, mesmo, não trabalhava em 

renascença, porque o que eu queria deles eram os estudos. Depois viemos 

embora para aqui
38

 e eu coloquei eles todos na escola e fui trabalhar com 

Suelene. Eu tive a preocupação de colocá-los na escola para que não se 

criassem como nós fomos criados. Porque escola nesse tempo no sítio era 

difícil. As pessoas que moravam no sítio dificilmente iam para escola.  

Eu vim embora do sítio por causa deles, porque no sítio eles não iriam 

aprender, na rua, sim. Hoje, cada um tem o saber e se mantém pelo saber. O 

meu caçula, Branco, está doido que saia um concurso da prefeitura para ele 

fazer. Léo fez o concurso de São Sebastião do Umbuzeiro e passou a 

trabalhar em um serviço maneiro, de só fazer ficha no hospital, para ele é 

bom.  Os outros ainda não têm curso (concurso). Hoje se não tiver estudo, é 

meio ruim de viver. E hoje a gente trabalha na agricultura, mas não está 

dando mais para nada. Na rua, pelo menos, eles estudaram e o que a pessoa 

deve caprichar pelos filhos é o estudo.  

 

 

A rendeira que não perdeu suas raízes com a terra 

Eu comprei um sítio. Vendi minha casinha da COHAB e comprei um 

sitiozinho. Eu tinha a casa da COHAB e nunca gostei de lá, aí apareceu um 

sítio ali na Fazenda Felisberto, um pedaço de terra de 25 hectares, com uma 

casa, um pedaço de vagem muito bom e com capim dentro do açude. De 

manhazinha, vou-me embora para o sítio, arrumo lá e venho para a rua. 
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Quando não quero vir, passo o dia lá. Tem casa, a casa tem uma cisterna boa, 

tem uma situaçãozinha
39

 de palma. É bom, visse! Quando estou lá, eu faço a 

renascença, agora, engomar não! Tem energia, tem tudo, mas nunca lavei 

não. Enquanto Suelene agir com renascença, eu estou agindo também. 

Quando vou para o sítio, vou para o roçado. Quando chego do roçado, o sol 

já quente, aí vou trabalhar renascença. Quando é de tardezinha, venho 

embora para casa da cidade. 

 

 

O mal das cores 

Tem gente que não gosta de trabalhar em renascença com cor, eu mesma não 

estou aguentando, mas ainda faço a renda da cor de mel e bege. Laudinete, 

minha filha, não aguenta trabalhar em serviço de cor
40

. Serviço de cor é 

bonito demais, o bege e o mel são os melhores de se fazer. Eu não gosto do 

branco, porque você faz e não mostra a 'boniteza' do serviço. O serviço de 

cor que eu acho mais bonito é o mel. Serviço vermelho, amarelo. Tem gente 

que não gosta de serviço amarelo. Ave Maria, eu adoro o serviço amarelo! É 

bonito demais. O serviço de cor é mais bacana. Pena que a vista da gente não 

aguenta, a vista cansa.  

 

 

A esperança da continuidade do fazer renascença 

Eu acho que a renda não some, porque tem muita gente que trabalha por 

necessidade. O marido de uma menina, por exemplo, trabalha na prefeitura e 

ela trabalha com renascença. Ela está com 60 folhas dessa (encomenda) de 

cor para trazer amanhã. Essas folhas irão levar cerca de quatro novelos. Ela 

trabalha por necessidade. O marido trabalha na prefeitura, mas eles têm três 

filhos. O salário que ele ganha da prefeitura não dá para tudo. E ela diz que 

trabalha porque precisa para ajudar na manutenção. Por isso que eu digo que 

se sumir, muita gente vai sofrer. Mas eu acho que não acaba, não. Penso que 

não. 
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 Uma pequena plantação de palma.  
40

 Tecimento de novelo colorido.  
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1.3.2 A menina autodidata: Bium 

 

Figura 34.  Maria Aparecida de Oliveira 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

 
Sou conhecida por Bium, mas me chamo Maria Aparecida de Oliveira. Faço 

parte de uma família de dez filhos. Isso mesmo, minha mãe teve dez filhos. 

Nasci no dia 29 de junho de 1955, dia de São Pedro, no sítio Macambira, 

município de São João do Tigre.  

 

 

A menina autodidata 

Eu tinha oito anos quando aprendi a renda renascença. Aprendi olhando os 

outros fazerem. Eu pegava um pedaço de linha dos que sobravam, e com um 

pedaço de roupa (Bium puxa a manga da própria blusa), colocava sobre a 

perna e fazia os pontos. Fiz um rolinho e à medida que eu ia observando, 

aprendia a tecer. A minha madrinha fazia renda renascença, inclusive, ela era 

a minha professora da escola. Quando ela puxava linha, eu puxava também 

para aprender. Eu já utilizava linha (Bium tenta buscar nas lembranças o 

nome da linha). Era uma linha fina, muito parecida com a de hoje. Eu 

esqueci o nome da linha. 

 

 

Aprendendo o ABC 

Eu fui à escola. Estudei até a carta do ABC, mas não cheguei a terminar. 

Ainda hoje eu tenho pavor daquela leitura que antigamente se fazia (ela ri): 

Meu pai aprendeu a ler, já ensinava a ler mais. Aí eu tinha raiva, não sei o 

porquê. E quando ensinava a família do 'c' [...] eu começava tudo de 'c', né? 

Tu sabe né que tinha o C-A, CÁ, C-O, CÓ e o resto [...] dava a bexiga e eu 
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não dizia quando chegava nisso (Bium e o pesquisador riem). Minha 

professora era Maria de Cocho, a mãe de Paloma (ex-secretária municipal de 

educação). Dali eu não estudei mais, porque a gente tinha que sobreviver... 

Tinha que trabalhar para sobreviver, aí pronto, eu deixei. Era muito distante 

também para vir para aqui. Eu ainda vim duas vezes, mas tinha um riacho, e 

chovia muito na época, e toda vez que a gente vinha, o rio estava cheio.  

 

 

A arte que se torna trabalho  

Quando eu comecei a ter conhecimento, percebi que a renda renascença era a 

única atividade que possibilitava o camarada ganhar um troquinho. Porque 

toda vida foi ruim de trabalho aqui, e no sítio principalmente. A minha 

primeira peça foi um paninho de copo, redondinho, para cobri-los. Ele serviu 

de amostra para a fábrica de Poção-PE. Aí uma das funcionárias da fábrica 

viu e já mandou, pela mesma pessoa que o levou, o material para eu fazer 

paninhos de bandeja. Depois comecei a fazer palinhas.  

 

 

A alegria do primeiro vestido 

O primeiro vestido que eu possuí foi adquirido através da renascença que 

teci com as minhas próprias mãos (Bium levanta as mãos. Na altura do 

ombro e se emociona).  Comprei também, um chinelo. E daí eu não queria 

mais perder, porque eu vi que era de onde eu poderia me vestir. Por isso, até 

hoje, eu tenho as minhas outras atividades, mas não posso perder a 

renascença.  

 

 

O ofício de ser uma mãe rendeira 

Comecei a arranjar essas criaturas (refere-se aos filhos) e o muito ou pouco 

que eu tinha para sustentar a casa, era por meio da renda renascença. Eu vim 

arrumar trabalho mesmo, emprego, depois dos meus 20 anos. Antes, era com 

a renascença que eu sustentava os meus filhos em casa. Eles iam dormir e eu 

ficava com uma mesinha, justamente que nem essa (aponta para a mesa em 

que está sentada e onde apoia uma almofada), com os pés dentro de uma 

bacia de água, puxando linha para fazer feira. De 15 em 15 dias eu mandava 

os paninhos para Poção. Com o dinheiro dos paninhos eu comprava os 

alimentos.  

 

 

O sonho de morar no circo 

Por volta dos oito anos, eu vim morar na cidade. Eu fiquei por aqui até essa 

fase, depois eu... (gesticula com a mão dando a entender que foi embora). Eu 

já sabia fazer renascença. Mesmo não estando no Tigre (refere-se ao 

município), não deixei de fazer renda. Saí do Rio Grande do Norte andando 

pelo meio do mundo e depois vim embora em um circo. Eu passei quase um 

ano rodando no circo. Meu sonho era andar no circo e com uma turma de 

ciganos. Eu realizei o sonho de morar no circo, mas o de viver com ciganos 

não, porque eu vi que era muito nojento, aí não segui (Biúm ri). No circo, eu 

tinha raiva quando se juntava aquela turma para me ver fazendo renda, eu 

não gostava. Muitas vezes eu corria e ia guardar o serviço para não fazer, 

para ninguém ver. Ensinei algumas meninas que moravam no circo a fazer 

renda renascença. Tinha três, uma não saía de cima de mim, ficava 

observando... Até que a ensinei. Inclusive, dessas que eram do circo, hoje, a 

mãe delas mora aqui no Tigre, que é Judite de Zaca. As duas filhas dela, fui 

eu que ensinei.  
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Os pontos, as cores e o tempo de tecer  

Eu sei fazer o dois-amarrado com pipoca, dois-amarrado com mosca, São 

Paulo, caramujo, lua. Esses pontos foram os que eu aprendi vendo as outras 

rendeiras tecendo. Mas, eu também faço o ponto cocada, o três-solto, 

vassourinha, pilão, abacaxi, [...] tem o ponto que o povo chama xerém, 

chiclete, abacaxi de três. Faço a sianinha, o liós, a malha que a gente faz a 

bolinha e o pauzinho. Agora não, não fazemos tanto, porque está se usando 

mais só o pauzinho. São os que eu me lembro. Em relação à peça, não tem 

uma peça que eu mais goste de fazer. Qualquer coisa eu faço. Eu tanto 

alinhavo, como faço. Já em relação às cores, eu sou mais o branco, porque 

eu acho mais bonito. Não gosto muito de fazer colorido. Eu faço, mas de 

paixão mesmo é o branco. Gosto muito de trabalhar com o branco. Hoje, 

com todas as agonias, eu desmancho um novelo ou um novelo e meio por 

mês, porque eu sempre alinhavo mais. Pra mim, é melhor alinhavar, porque 

eu não fico tão encurvada... (Biúm arqueia as costas em referência a posição 

curvada que a rendeira se coloca ao tecer). Para tecer a gente se curva. A 

gente fica muito encurvada, ao tecer a renda. Eu sinto dores.  

 

 

A família 

A minha família nunca falou nada sobre eu fazer renda renascença. Eu sei 

que tem uma turma que admira muito. Esses mais distantes que chegam e 

perguntam: 'Tu faz isso?', eu digo: 'Faço'. As minhas mesmo, de casa (refere-

se às filhas), tem algumas que sabem fazer renascença, mas não fazem mais, 

não. Fui eu que ensinei, é a única coisa que a pessoa tem que passar para o 

filho é aquilo que sabe. Embora que não valorize e não queira. Eu percebo 

que elas não valorizam, porque elas fazem um pouco e depois deixam para 

lá. Elas acham que o valor que ganham é pouco, não tem futuro, aí... A mãe 

dessa daqui (aponta para uma das meninas que acompanham a entrevista, a 

neta) sustentou a casa dela, por um bom tempo, com renascença e agora está 

estudando, uns estudos 'meio doido', e não está fazendo mais renascença. 

 

 

Outros ofícios 

Eu trabalho na prefeitura como faxineira a vinte e nove anos. Nas horas 

vagas, quando eu chego do serviço, no lugar de dormir, vou mexer em 

alguma coisa, ou no fuxico, ou nas bonecas, e claro, na renda renascença. Eu 

durmo por volta das onze horas da noite ou onze e pouco. Agora não, que eu 

fiquei com medo
41

 dessas coisas que acontecem, aí cedo eu estou entrando 

para casa. Mas eu sempre ficava até onze horas ou onze e pouco aqui (refere-

se à calçada de sua casa).  

 

 

A renda renascença em evidência  

O primeiro local que me enviaram para trabalhar foi à escola. Trabalhei na 

escola por mais de cinco anos. Na época, quando havia alguma festa, alguma 

coisa que tinha, nunca se falava sobre a renda. Eu me lembro da festa dos 

povos que Maurismar (diretor da escola no período relatado) fazia... Eram 

outras coisas diferentes, mas da renda não se falava, não. Alguma coisa de 

renda renascença está saindo agora, há pouco tempo. Porque feira mesmo, 

essas coisas de representação da renda renascença estão saindo agora, porque 

antigamente nunca vi. E para eu chegar e dizer que desde a minha época eu 
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 Ela ficou com medo porque seu filho foi assassinato brutalmente.  
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vi... Não. Estou vendo agora quando o governador Cássio Cunha Lima 

veio... (refere-se à entrega da casa da renda).  

 

 

A valorização da renda 

Eu acho que o trabalho da renda é valorizado pela comunidade, porque as 

pessoas se interessam tanto, né? Se não tivesse valor, ninguém vinha. Eu 

faço, porque é bom. É tanto que eu estou com essa 'tuia' de coisas de boneca 

(aponta para uma sacola próxima) e a renascença está ali me esperando.  

 

 

A incerteza da nova geração 

Eu não tenho muita fé que minhas netas irão aprender, porque a preguiça 

delas é maior. Além do interesse ser pouco, a mãe delas diz: 'Eu quero que 

ela estude!'. Então certo, pode estudar, mas tem que ter um tempinho para 

aprender outra atividade, porque nem só do estudo a gente vive. O estudo faz 

falta, muita. Porque se tempos atrás alguém tivesse me dado à mão para eu 

estudar, eu acho que eu tinha aprendido alguma coisa. Porque eu aprendo 

uma coisa dessas que é um quebra-cabeça (aponta para a sacola com o 

material de bonecas), aprendo renascença que é quebra-cabeça, eu só nunca 

me interessei em fazer o croché, porque eu não gosto. 

 

 

A renda renascença é um quebra-cabeça 

A gente vai montando ele. Imagine [...] A gente bota aquele serviço em um 

papel, risca aquele papel, daquele papel prega aquele lacê, daí vai montando 

aqueles pontinhos e dando aqueles nozinhos. Aí você vai se ligando naquele 

trabalho ali e você vai esquecendo tanta coisa. Eu cansei de ficar aqui, na 

varanda de casa, até uma hora, mais de uma hora da manhã aqui sozinha 

com Deus.  

 

 

O ser rendeira 

Quando faço renda, me sinto interessada em aprender alguma coisa a mais 

que eu possa aprender. Puxar mais linha [...] Fico com aquela vontade de 

fazer bem feito, de fazer um melhor acabamento. Aprender mais. A sensação 

é essa, de aprender mais. Eu sinto prazer. Eu não fiquei aqui em depressão, 

triste
42

 (corta a fala) [...] Agradeço a Deus que me livrou dessa tristeza e ao 

meu serviço (Biúm, pausa um momento - emocionada, seus olhos se enchem 

de lágrimas). Isso eu digo com todo prazer. Ser rendeira para mim é tudo. 

(Em um misto de emoção e ansiedade, as mãos da rendeira se agitam e 

batem repetidas vezes na almofada). É um trabalho muito bonito. 
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 Referindo-se a perda do filho. 
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1.3.3 A rendeira professora: Sônia 

 

Figura 35. Sônia Maria Saturno de Carvalho 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

 

A dimensão do eu 

Sou Sônia Maria Saturno de Carvalho e tenho 55 anos. Sou casada e mãe de 

dois filhos, Clécio e Cleber. Há pouco tempo fui agraciada pela experiência 

de ser avó. É um orgulho pra mim, ser rendeira e contar um pouco da minha 

história. A renda renascença foi o meu primeiro trabalho e não é porque hoje 

eu tenho outra fonte de renda, que eu vou desprezá-la. 

 

 

A Mestra e sua discípula 

Aprendi a renda renascença com a minha vizinha, Naine. Os primeiros 

pontos que eu aprendi com ela foram o dois-amarrado com pipoca e o 

rechilieu. Ela riscou um desenho no papel manteiga, e o colocou no rolo para 

me ensinar o tecer da renda. Comecei a fazer renda por volta de 1978, eu já 

tinha uns 10 anos. Interessei-me pela renda, porque era a única fonte de 

trabalho na época. Mas, eu gosto de tecer os pontos até hoje.  

 

 

A alegria da primeira compra 

A minha mãe não fazia renda renascença. Eu era a única mulher dos quatro 

filhos que ela teve. A primeira coisa que eu comprei com o dinheiro que eu 

ganhei foi uma calcinha (Sônia ri). Eu me senti muito feliz, porque minha 

mãe não podia me dar as coisas naquela época e por ter sido comprada com 
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o meu próprio trabalho, me deixou feliz. Poder comprar minhas coisas. As 

roupas que eu usava eram através do ganho da renda renascença. 

 

 

Ponto a ponto 

Eu não tenho ideia de quantos pontos eu sei fazer, porque são muitos pontos 

e eu domino todos.  Depois que eu estou na associação, foram tantos os 

pontos que apareceram que eu não tenho nem ideia. Em relação ao nome dos 

pontos, tudo tem que ter um nome. Tem alguns que não parecem com o 

nome que recebem, já tem outros que parecem. Além disso, em outros 

lugares, um mesmo ponto é denominado de forma diferente, por exemplo, o 

São Paulo. Os pontos que eu mais gosto de tecer são: o dois-amarrado, a 

sianinha e a cestinha. Não gosto muito de fazer pipoca.  

 

 

As sensações das cores 

A cor que eu mais gosto de tecer é o branco, porque a gente vê o trabalho 

mais bonito. O colorido também é bonito, mas entre o bege e o branco, eu 

prefiro o branco, apesar de também fazer o colorido.  

 

 

A trajetória escolar  

Eu estudei até a 8ª série e parei. Depois de algum tempo, resolvi cursar o 

segundo grau, o que hoje chamamos de Ensino Médio. Cursei Pedagogia na 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu já era professora, mas com as 

mudanças que ocorrem na lei, tive que fazer o curso superior. Exerço o 

magistério há 25 anos. Sou professora do Ensino Fundamental I, mas já 

trabalhei na Educação Infantil.  

 

 

A renda e sua relação com a comunidade local 

A renda é valorizada pela comunidade tendo em vista que é a maior fonte de 

renda que existe aqui no Tigre para as mulheres.  

 

 

O ser rendeira 

Eu sou professora, mas eu não posso viver sem a minha renascença, porque 

eu gosto de tecer. Eu só me sinto feliz quando eu chego da escola que tem 

uma renascença para eu fazer. Ligeiro cuido da casa e vou logo trabalhar. É 

uma terapia. Eu me sinto feliz. Quando não faço uma peça de renda 

renascença, sinto um vazio por dentro. Mesmo sendo dona de casa e não 

faltando o que fazer, eu sempre arranjo um tempinho, porque gosto. A gente 

não pode abandonar a renda, pois foi com ela que eu criei os meus filhos. 

Até ficarem rapazes, foram criados com a renda. 

 

 

O tempo e a sua relação com o tecer 

Se eu trabalhar direitinho, eu desmancho mais de um novelo no mês. 

Pegando direitinho, eu tiro um novelo na semana. No momento, não. Mas 

quando não tenho muitos afazeres da escola, e trabalho direitinho, eu faço. 

Às vezes o meu marido se aperreia, porque quando começamos a fazer renda 

renascença, o resto do mundo se acaba. A gente deixa a panela queimar, 

deixa tudo. Aí ele diz: - Quando Sônia pega na renascença, não quer soltar 

mais! Mas ele não diz nada e não proíbe. A renda tem uma importância 

econômica para mim, porque quando desmancho um novelo ou dois, eu já 
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tenho o que fazer com aquele dinheirinho. É um dinheiro a mais, não é? Já é 

uma coisa à parte do meu salário.  

 

 

A incerteza do futuro 

Eu já ensinei algumas meninas a fazer a renda renascença. Eu fico sem 

paciência quando a pessoa demora a aprender, mas eu gosto. Eu acho que 

devemos ter cuidado para a renda não acabar, porque hoje as jovens não 

procuram mais fazer renda renascença. Hoje as famílias recebem o bolsa-

família. Todo mundo hoje quer estudar e ter um emprego. As meninas 

acabam não procurando mais o fazer da renda renascença. Antes, era só o 

que tinha! Com 7 a 8 anos, já estavam procurando, porque não existia outra 

fonte de renda. Mas hoje existem muitas formas de ganhar um dinheirinho.  

 

 

 

1.3.4 A guardiã dos pontos: Suelene  

 

Figura 36. Fátima Suelene de Oliveira Medeiros com sua filha Elisabeth 

 

Fonte: César Moura, 2015.  

 

Prazer, sou Suelene 

Chamo-me Fátima Suelene de Oliveira Medeiros, nasci no dia 18 de Abril de 

1957. Sou casada com Fernando Medeiros e mãe de um casal, Cyro Victor e 

Elizabeth Karoline.  
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A menina forasteira que se apaixonou pela renda 

Eu aprendi a fazer renda renascença ao vir morar em São João do Tigre. Sou 

filha natural de Campina Grande, cheguei nesse município em 1969, e me 

deparei com a beleza da renda renascença sendo feita por várias mulheres da 

comunidade. Eu já fazia um pouco de bordado, pois vim de uma escola que 

ensinava trabalhos manuais, daí quis ter o conhecimento da renda 

renascença. Conheci algumas colegas que teciam e que me fizeram querer 

aprender essa arte que eu considero tão bela.  

 

 

As mestras e o primeiro ponto 

No período em que eu cheguei aqui, a minha avó morava na Rua do Norte, 

como é conhecida a Rua Félix Ferreira Rapouso. Eu ia muito para a casa da 

minha vó, porque ela fazia bilro
43

 e fazia também o crochê. Ela fiava o 

algodão rústico para fazer a linha e assim tecer. E eu, por esse prazer, esse 

gosto que eu tinha de aprender a fazer as coisas artesanais, ficava 

observando para aprender. Eu não cheguei ao ponto de fazer o bilro, porque 

eu me interessei mais pela renda renascença. Ela era na época, uma atividade 

muito realizada nessa região. O pessoal trabalhava, vendia e ganhava algum 

dinheiro. O bilro e o crochê não tinham a mesma demanda. Existia uma 

família que morava vizinha à casa da minha vó. E nela havia duas irmãs que 

sabiam fazer renda: Mônica e Maria José. A família era grande, mas essas 

duas eram quem mais teciam a renda. Eu frequentava muito a casa da minha 

avó, para poder aprender com elas. E foi lá que eu aprendi a fazer a renda. 

Elas só me ensinaram porque eu era muito curiosa (Suelene ri). Eu as 

observava fazendo e depois ia tentar, até chegar a dominar e fazer os pontos 

básicos. Os outros pontos eu tive, realmente, que pedir. Quando eu chegava 

perto delas, eu pedia que me ensinassem. Os pontos básicos eu aprendi só 

olhando. O dois-amarrado é o ponto mais básico e tradicional. Ele é o 

primeiro que, normalmente, ensina-se para quem está iniciando. Foi ele que 

eu aprendi primeiro, olhando as outras fazerem. 

 

 

Entre fiapos de pano 

Eu fui aprender com 10 anos. Enquanto as mulheres teciam com o lacê e a 

linha monsieur crochê, eu tentei aprender com fiapos de pano, porque eu não 

tinha condição de comprar a matéria-prima. Eu pedia a minha mãe ourela de 

tecido, e daquela ourela eu fazia o lacê e dela também tirava os fios de onde 

eu comecei a aprender. Para mim foi muito importante. Logo em seguida, eu 

ganhei um novelo de linha pequenininho, que as mulheres faziam o alinhavo. 

Lembro-me muito bem! Quando as meninas viram a minha intenção e que 

eu estava realmente querendo aprender, elas me deram este novelo e fita 

bebê, que é um tipo de lacê. Eu tentei me aperfeiçoar mais um pouquinho em 

cima dessa fita bebê e desse novelinho de linha. Eu não sei se as outras 

meninas da minha época aprenderam assim, mas eu acho que não, porque as 

mães teciam e talvez dessem o material para elas aprenderem. Mas como eu 

não tinha como comprar, eu aprendi dessa maneira, porque a minha intenção 

era aprender.  

 

 

                                                           
43

 A Renda de Bilros é produzida pelo cruzamento sucessivo ou entremeado de fios têxteis, executado sobre o 

pique e com a ajuda de alfinetes e dos bilros. Disponível em: 

<http://eportuguese.blogspot.com.br/2011/04/rendas-de-bilros.html> Acessado em 12 mai. 2016.  
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O adeus à infância 

A renda tem muito significado para mim. Eu sempre mergulhei no 

artesanato. Sempre achei muito bonito tudo que se diz artesanato. E depois, 

ao vir morar aqui, eu senti a necessidade de aprender de verdade, de me 

aprofundar, devido à desvalorização que eu via da mão de obra das 

rendeiras. Mesmo eu sendo criança, eu já tinha essa visão. Eu me perguntava 

por que aquele trabalho, mesmo com tanta beleza, não tinha valorização? 

Depois de algum tempo em São João do Tigre, os meus pais se separaram. 

Eu senti uma grande necessidade de me aprofundar em como fazer e 

aprender aquele trabalho, porque aqui na comunidade era a única fonte de 

renda que existia. Não só para as mulheres, como também para os homens. 

Até hoje eles não têm um trabalho fixo de maneira que garantam o sustento 

familiar. E como eu já era uma filha de pais separados e não tinha condição 

para sobreviver, eu pensei que dali eu poderia ajudar a minha mãe a comprar 

algo para a sobrevivência alimentar. Eu comecei a aprender aos 10 anos e 

com onze anos já trabalhava para me sustentar. Estudava e fazia a renda. 

 

 

A primeira renda renascença 

A minha primeira renda, por incrível que pareça, foi um quarto de toalha 

para uma senhora de São Sebastião de Umbuzeiro. Ela faleceu, mas ainda 

tem uma filha em Umbuzeiro. O nome dela é Lúcia, que o povo chama de 

Lúcia de Teté e foi para a mãe dela que eu fiz esse quarto de toalha. A linha 

que ela me deu para trabalhar era de dois tipos. Trabalhava-se com uma 

linha para fazer o rechilieu e outra linha para fazer os pontos. A linha do 

rechilieu era aquela linha corrente de tubo bem fininha, ficava uma malha 

bem delicada e fininha. A minha primeira renda foi um quarto de toalha para 

essa senhora em Umbuzeiro. 

 

 

Os locais do ofício 

Toda vida as rendeiras trabalharam em casa. Como tinha aquelas jovens, e 

ainda tem jovens que fazem, funcionava como um momento de lazer. 

Pegava-se a almofada, muitas vezes ia para a casa da amiguinha, porque era 

jovenzinha, para sentar, ficar batendo papo, conversando, falando dos 

namorados. Era como um entretenimento. Ao mesmo tempo fazia-se a renda 

e batia-se um papinho. Em vez de ser aquele papo de horas vagas, tornava-se 

um papo, trabalhando para ganhar e conversar.  

 

 

Novos caminhos 

Eu me tornei professora quando eu já estava bem adulta, por volta dos meus 

27 anos, foi nesse período que eu entrei na área educacional. Eu só tinha o 

magistério quando me tornei professora, depois exigiram que a gente tivesse 

um curso superior. Aí, fiz pedagogia e em seguida, uma pós-graduação na 

área de psicopedagogia, mas isso foi já nos últimos anos de profissão. Eu 

não deixei de fazer a renda renascença. Comecei a trabalhar como professora 

do município e depois de cinco anos me tornei também professora do Estado 

da Paraíba. No município, ensinava o Ensino Fundamental II, porque entrou 

Educação Artística e também na Educação de Jovens e Adultos. Na escola 

do estado eu ensinava o primário, o que hoje nós chamamos de Ensino 

Fundamental I. Trabalhava no estado e no município, como professora, mas 

nunca deixei de fazer a renda renascença. 
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A prática educativa 

Eu valorizava sim, o trabalho da renda nas minhas aulas, porque na minha 

trajetória educacional, o meu trabalho foi mais direcionado para a educação 

artística. Eu sempre procurei valorizar a arte e dentro dessa valorização, eu 

sempre procurei explorar a renascença. Por quê? Porque era o que eu via e 

ainda hoje vejo, que nós não temos, na nossa região, trabalhos e campos de 

trabalho para as pessoas sustentarem suas famílias. Então, eu tinha como 

obrigação, enquanto professora de educação artística, mostrar esses valores. 

Até porque eu sempre gostei de trabalhar e explorar na disciplina de artes o 

meu cotidiano dentro do que havia ao meu redor para fazer. E não utilizava a 

beleza dos materiais de uma papelaria ou livraria, aquelas coisas bacanas. 

Porque eu sentia o peso da não condição do aluno para trabalhar dentro da 

educação artística, então eu explorava mais a reciclagem. Eu também via a 

necessidade de mostrar para os alunos a renda renascença, o meio-ponto que 

é inserido dentro da renda renascença e o bordado. Sempre tive esse cuidado 

para não deixar morrer, mostrando a eles a valorização, no futuro, que aquela 

renda poderia dar. Eu não lembro se os outros professores faziam atividades 

com foco nas rendeiras, acredito que não. Agora quando eu trabalhei dentro 

da educação artística, eu tentei valorizar ao máximo. Ao ponto de fazer 

desfile com as crianças, com os adolescentes, mostrando a arte, a beleza que 

ela tinha. Mas dizer diretamente que os professores chegaram a dar uma 

visão para a valorização, eu não sei, não tenho esse conhecimento. 

 

 

A guardiã dos pontos 

Em decorrência do projeto institucional para 'resgatar' o fazer da renda 

renascença, houve alguns cursos de aperfeiçoamento por uma mestra da 

renda, que reside em Campina Grande, no entanto, é natural de uma cidade 

vizinha, chamada de Zabelê, e que tem por nome Amantina. Na arte de fazer 

a renda, ela percebeu que era importante criar novos pontos e, por isso, nos 

cursos cobrou de nós a criação de um novo ponto. Eu sei tecer 120 pontos. 

Se existem rendeiras, aqui na região do Cariri, que dominem mais de 120 

pontos, não é do meu conhecimento. Também, já criei vários pontos como o 

ponto xadrez, o ponto crucifixo, o ponto capela aberta e capela fechada. 

Então, quando eu criei o ponto xadrez - o meu primeiro - eu senti que aquele 

ponto xadrez era idêntico a um tecido xadrez das tecelagens. Então, eu achei 

que ele teria que ter o nome de ponto xadrez. O ponto capela aberto e o 

capela fechado, do mesmo modo, quando eu olhava uma capela, por 

exemplo, as capelas de flores que as pessoas vendem na época das datas de 

finados, achei parecido. Uma visão minha. E o crucifixo, porque a traça na 

entranha de quatro recantos em um quadrado e que deu um sentido muito 

parecido com um crucifixo. Foi esse o sentido que me fez dar o nome desses 

quatro pontos. Eu, na verdade, não tenho um ponto preferido. Para mim, 

todos são importantes e valiosos e você tem que desempenhar qualquer um 

de forma a fazer com perfeição. E isso não significa que eu tenha um ponto 

A ou ponto B que seja melhor de fazer, só que as pessoas acham que o 

melhor de fazer é aquele primeiro que ela aprende, que é o dois-amarrado, 

porque ele é mais rápido de tecer depois que você adquire prática.  

 

 

Família e comunidade versus valorização  

Na época em que eu fazia a renda renascença, o meu convívio era com 

minha mãe, então ela achava muito importante. Com o decorrer do tempo eu 

casei, e ninguém nunca veio querer dar um valor da importância de eu fazer 
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renda renascença, porque como todo mundo aqui, eu também fazia. 

Ninguém, até hoje, me fez essa pergunta. Eu nunca ouvi alguém fazer essa 

pergunta para outra pessoa, sobre a importância de alguém tecer a renda. 

Qual é a valorização que a sua família dá para essa tecelagem da renda 

renascença? Eu ainda não ouvi ninguém dar esse valor para alguém que 

esteja tecendo.  

 

 

A rendeira professora que se tornou diretora 

Depois de 35 anos no município e 30 anos na escola do estado eu recebo o 

convite para ser diretora da Escola Ana Ferreira Aragão. Fiquei muito 

honrada. Desde 2012 sou a diretora da escola. Nesses três anos que sou 

diretora, os professores nunca discutiram a possibilidade de realizar 

atividades que proporcionassem o reconhecimento das rendeiras, de seus 

saberes e fazeres. Para ser sincera, eu nunca ouvi nenhum professor, durante 

esse período que eu estou inserida na escola, na parte de direção, tratar dos 

conhecimentos que tem a renda renascença e sua valorização para o 

município. Eu posso até dizer que eu me questiono muito, devido ao medo 

que tenho dessa arte morrer, porque a gente sente que a valorização é muito 

pequena. 

 

 

A luta por um espaço coletivo 

É uma história muito interessante e muito engraçada. Eu sempre tive essa 

curiosidade e martelava na cabeça das mulheres a forma de como 

trabalhávamos. Trabalhávamos, talvez, pelo prazer de ter aquele dinheiro 

para sobreviver. Mas nós éramos perdidas, soltas demais. Lembro-me como 

hoje, dizendo para as meninas: - Gente, precisamos dar valor a esse trabalho. 

Passado certo tempo, começaram a aparecer pessoas nos oferecendo algumas 

palestras e prometendo apoio. Ainda hoje, existem algumas que dizem: - Eu 

só vejo promessa, e não vejo nada acontecer!. Por outro lado, eu vejo que já 

cresceu muito, já cresceu demais, porque antes vivíamos nas calçadas para 

bater um papo para poder falar de renda, porque não tínhamos onde ficar. 

Hoje existe uma associação na comunidade, hoje existe uma cooperativa na 

comunidade. No setor rural, existem várias associações nesse segmento, 

então, eu acho que cresceu muito.  Se você tem uma associação, então você 

pode dizer que tem uma casa de apoio para qualquer rendeira chegar e 

discutir os valores. Nós não éramos organizadas. Nós éramos rendeiras que 

trabalhavam para os atravessadores. A nossa primeira casa foi doada através 

do ex-prefeito Genuíno José Raimundo. Eu me organizei com algumas 

mulheres, fizemos um ofício, levamos até a prefeitura. Primeiro eu fui à 

Câmara dos vereadores, tivemos uma palestra com alguns deles pedindo 

apoio para reivindicarmos uma casa ao prefeito, pois tínhamos o desejo de 

nos organizar. Havia o comentário da existência de uma casa que estava sem 

uso. Então pedimos o apoio dos vereadores para que fosse votada a doação 

dessa casa para as rendeiras. Houve uma resposta positiva de que eles 

realmente nos dariam a casa. Nós organizamos e encaminhamos um ofício 

ao prefeito, daí foi até a câmara, sendo aprovada a doação. Durante a gestão 

do governador Cássio Cunha Lima, foi dada muita visão ao artesanato. Uma 

das expectativas que Sílvia Cunha Lima, primeira dama, deu ao Cariri foi 

centralizar dentro de cinco municípios o arranjo produtivo da renda 

renascença. Foram distribuídas casas de apoio às rendeiras. Acabamos não 

sendo contempladas, pelo fato de já possuirmos uma casa de apoio doada 

pelo prefeito Genoíno José Raimundo. Mas, como se tratava de uma casa 

padrão, e como contemplaria os cinco municípios onde está a maior 
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concentração de rendeiras, eu achei que nós não deveríamos ser 

desmerecidas a ganhar a casa, e que era um direito nosso. Automaticamente 

eu comecei a bater de frente com as pessoas que aqui chegavam, por parte do 

governo, no momento em que essas casas estavam para ser distribuídas. 

Então comecei a falar: - Se os outros municípios vão ganhar uma casa, por 

que não se faz uma reforma na casa para que se torne ao menos uma casa 

padrão? Passaram a ver a situação de outro ângulo e viram que nós podíamos 

ganhar a casa. Tenho ainda o documento assinado em cartório. Mas, o 

prefeito Genoíno José Raimundo, por dar o terreno para a construção dessa 

nova casa, pediu que devolvêssemos a casa que tínhamos ganhado 

anteriormente.Com isso, fomos agraciadas com a construção de outra casa. 

As cidades contempladas foram: São João do Tigre, Camalaú, Monteiro, 

Zabelê e São Sebastião do Umbuzeiro. 

 

 

A importância da conquista 

Para mim, eu acho e tenho certeza que é uma conquista importante. Não é 

legal uma rendeira não ter o seu ponto estratégico, porque elas eram muito 

soltas, não tinham a finalidade de serem, pelo menos, sócias. Hoje sabemos 

que quando você é sócio de uma associação, você tem prioridade ao chegar 

em um banco para pegar um empréstimo, isso te dá mais direitos. 

Principalmente para a área rural, porque se você trabalha na área rural só por 

trabalhar, você nunca deixa de ser 'um matuto'. E quando você tem uma 

associação, você tem pelo menos uma vez ao mês, um momento de se 

encontrar. Tem um local logístico onde você se encontra com aquela turma, 

vem projetos. E quando você é do setor rural, a prioridade ainda é maior, 

para muitos projetos que acontecem. E se você é sócio de uma associação, os 

caminhos são mais abertos. Quando eu comecei, as pessoas sentavam em 

uma calçada, não tinham um ponto estratégico onde ficar. Não mostravam o 

valor, pois não se sabia desse valor que hoje a renda tem. Hoje sentamos, 

recebemos visitas de outras entidades. Chegamos ao ponto do SEBRAE nos 

dar muita cobertura de custos para que pudéssemos nos aperfeiçoar, para 

sabermos dar valor à renda. Saber conquistar o outro para também valorizar, 

e para que cada uma saiba caminhar com seus próprios pés por meio desta 

renda. Mesmo com todo esse tempo de circulação da renda renascença, não 

só no Cariri, mas no estado e no país, ainda existe a desvalorização porque 

ainda não temos um mercado de venda. Mesmo com tanta cobertura que já 

tivemos, e eu me insiro, mesmo não tecendo mais e com a idade que eu 

tenho, porque eu convivo dentro da associação. Eu sou sócia da associação e 

estou como presidente pelo terceiro mandato.  

 

 

A mestra rendeira 

Hoje eu não teço, mas eu faço toda e qualquer coisa da renda renascença. 

Pelo menos eu me sinto feliz, sinto-me gratificada por ter aprendido a arte da 

renda renascença e posso até dizer que, dentro de São João do Tigre, eu não 

encontrei pessoas para terem tanta afinidade quanto eu tenho. Quero dizer 

isso com muito orgulho, porque eu aprendi tudo da renda. Aprendi a 

alinhavar, aprendi o riscar, aprendi a lavar, aprendi a tecer, eu aprendi a fazer 

o acabamento, chegando a ser uma trainner dentro do SEBRAE, para dar 

cursos de aperfeiçoamento para outras rendeiras.  
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1.3.5 A rendeira do rechilieu: Fátima   

 

Figura 37. Maria de Fátima Sousa Alves 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.  

 

 

Quem sou 

Sou Maria de Fátima Sousa Alves. Nasci no dia 20 de março de 1985, no 

município de Jataúba, em Pernambuco, mas vivi na zona rural do município 

de São João do Tigre até os meus dezesseis anos. Morei no sítio Aroeira e no 

sítio Serra do Paulo, minha última residência antes de me mudar para a 

cidade. Sou casada e tenho um filho. 

 

 

De mãe para filha 

Aprendi a fazer renda renascença aos nove anos de idade. Eu sempre olhava 

minha mãe fazendo... Eu fui tentando aprender. Comecei a trabalhar mesmo 

para feira de Poção-PE a partir dos meus nove anos. A minha vó não fazia 

renda, costurava e trabalhava na agricultura. Então, ela não tinha tempo para 

aprender a renda renascença. A minha mãe aprendeu o ofício com as 

vizinhas. Hoje ela tem quase 60 anos, se dedicou a cuidar da casa e dos 

filhos.  Ela teve cinco filhos: três homens e duas mulheres. Thaisa (minha 

irmã) e eu fazemos renda renascença. Mas, hoje Thaisa só costura, não tece 

mais a renda.  

 

 

Em busca da independência  

Eu me interessei em fazer renda renascença porque era a única fonte de 

renda que tinha. E aí eu queria trabalhar para mim... Queria ter minhas 
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coisas, ser independente. E a única opção que apareceu foi a renda. E eu, 

muito curiosa, via a minha mãe fazendo. Sabia que ela ganhava dinheiro 

para fazer a feira, comprar as coisas. Eu fui me interessando para eu poder 

comprar as minhas coisas. Quando eu era criança estudava à tarde e fazia 

renda na parte da manhã, quando não ia para o roçado. Pois tinha dia que eu 

ia direto para o roçado. Eu não tinha tempo de fazer renascença. Aí eu fazia, 

às vezes, um pouquinho à noite, no lampião. Porque naquela época não havia 

energia (ela rir). A minha família incentivava desde criança, né? Para que 

aquilo que estávamos aprendendo fosse um trabalho que nos tornasse dignos. 

Para conseguir o melhor. A primeira coisa que eu comprei foi um chinelo 

(Fátima rir muito e fica vermelha). Depois fui aumentando a minha renda e 

eu comprava meu chinelo e meu desodorante. O tempo foi passando e fui 

aprendendo novos pontos... Fui comprando tudo que eu precisava: roupa, 

calçado... Fui ficando independente... Trabalhava para mim mesmo, porque 

meus pais não tinham condição de me dar. Eu comprava meu shampoo, meu 

perfume... (Fátima rir alto, um riso de satisfação).  

 

 

Entre peças de lacê e novelos de linha 

Eu fazia renda renascença por peça. Quando eu fui crescendo... Eu percebi 

que minha mãe me deixou ser livre... Ela não queria que eu trabalhasse por 

novelo, porém, comecei a fazer por novelo de linha para os outros. Eu tinha 

nove anos quando eu aprendi, e fazia por peça. Com os meus treze anos, 

comecei a fazer por novelo. Quando eu comecei a fazer por novelo, eu já 

sabia fazer os pontos que precisava. E, antes quando eu fazia por peça, eu só 

fazia os pontos básicos. Não sabia fazer o rechilieu, não sabia fazer traça, 

não sabia fazer aranha tecida e aí eu fui aprendendo a fazer tudo isso. 

 

 

O fazer da renda renascença  

A renda começa com o riscar. Depois com o alinhavar, depois coloca no rolo 

e começa a tecer. Depois de tecer, arranca e arremata. Se for uma roupa, vai 

ter que fechar, depois tem que lavar e passar. Fazer todos esses 

procedimentos. Eu não faço todos esses procedimentos... Eu alinhavo e teço. 

Não risco, porque o risco tem que ser um risco! (ela ri). Eu gosto de coisa 

perfeita e o meu risco não é perfeito como deve ser. Mas, nem risco, nem 

lavo e passo.  

 

 

Pontos e cores 

O meu primeiro ponto foi o dois amarrado. Depois eu aprendi o abacaxi, o 

abacaxi de torre e o rechilieu. Eu gosto de fazer sianinha, porque eu acho 

bom. Eu gosto também de fazer muito rechilieu. É o meu ponto preferido. 

Um serviço que tem muito rechilieu é comigo mesmo (rir animada). Eu 

consigo fazer uns vinte pontos. Eu não tenho ideia de quantos pontos 

existem, mas tem muitos. Eu gosto de fazer a renda na cor branca, porque o 

branco não prejudica muito a vista e a gente pode fazer à noite. E o preto eu 

não consigo fazer à noite. Não posso fazer mais porque me dá muita dor de 

cabeça. O vermelho também prejudica. O branco eu não sinto nada. Para 

fazer as outras cores à noite, tem que ser com uma luz muito clara. 

 

 

Lembranças da Feira de Poção-PE 

Eu comecei fazendo bandeja. Eu fazia pano de bandeja. Depois mainha 

vendia em Poção, na feira. Também fiz para Paulo César, que era um senhor 



84 

 

que comprava renda das rendeiras. Com o passar do tempo comecei fazer 

toalha. Nós íamos a pé para feira. Eu não sei quantos quilômetros eram. 

Gastávamos umas quatro horas da Serra do Paulo à Poção. No sábado de 

manhãzinha tinha feira de renda. Muitas pessoas compravam. Hoje não! 

Hoje são poucas pessoas comprando. A gente chegava lá com a toalha, e aí 

eles compravam pela quantidade de peças de lacê utilizada na toalha. A 

gente dizia quantas peças a toalha tinha levado. Aí eles compravam por 

aquelas peças. Se tivesse levado mais linha, perdia. Mas, a gente vendia por 

peça. Exemplo: se uma toalha levasse quinze peças de lacê. Eu ia vendê-la 

por quinze peças de lacê. Não me lembro do valor. Pela associação nem se 

compara. A formação da associação foi algo muito bom que ajudou muito a 

cidade, porque muitas mulheres, do trabalho da associação, fazem sua feira. 

Têm todo mês seu dinheiro para fazer feira. E antes não tinha. As famílias 

delas estão seguras.  

 

 

A associação 

Hoje eu trabalho na associação e trabalho fazendo renda. Continuo ajudando. 

Ajudando Suelene a desenvolver a renda, a atender as rendeiras. Assim... Eu 

aprendi outras coisas que eu não sabia. Que para mim foi muito bom. Cada 

dia mais eu vou aprendendo coisas que eu não sei. Eu aprendo a ver pontos 

diferentes, o acabamento da renda para ela ser perfeita... Eu aprendo sobre a 

metragem... O que gasta, o que leva. Muita coisa que, às vezes, a rendeira 

não sabe... E na associação ela tem como aprender tudo. Tem coisas que a 

gente não desenvolve.  Eu acho que tem que ter o dom. Têm pessoas que tem 

o dom. A gente vê o riscar... Eu já fiz curso de risco... Mas o meu risco não 

fica perfeito. Eu me sinto feliz em colaborar para o desenvolvimento da 

associação. Eu estou vendo que é importante. Sempre falam para não deixar 

o trabalho da associação morrer. A gente vê que o jovem hoje não quer mais. 

E que não seria bom que isso morresse. Precisa continuar, porque é uma 

coisa linda (Fátima expressa alegria ao afirmar que é uma coisa linda). É 

uma tradição que a gente traz de antes e que também ajuda a gente a ser 

honesto. As pessoas, mesmo ganhando pouco, continuam sendo honestas 

porque fazem para merecer. É muito bonito... É uma coisa maravilhosa. 

Sabe? Eu me sinto feliz, porque é um trabalho que eu faço e eu gosto. Eu 

não me imaginava fazendo esse trabalho de ajudar Suelene. É uma sensação 

boa (ela rir). É muito bom. A gente conhece pessoas diferentes, viaja para 

fora. A gente vê os trabalhos das outras. Das outras artesãs que não só 

trabalham com a renda, que trabalham com outras formas, outros tipos de 

artes. 

 

 

A escola 

Terminei o Ensino Médio o ano passado. As rendeiras não eram 

mencionadas nas aulas. Só quando a gente se reunia fora, que a gente 

começava falar uma sobre a outra. Mas, dentro da sala de aula, não. Na hora 

do intervalo a gente sempre falava de alguma encomenda ou de alguma 

reunião que havia acontecido na casa da renda.  

 

 

O fim da renda renascença 

Eu acredito que um dia a renda pode acabar, porque o jovem não faz mais. 

Eles não querem. Eles preferem ficar na Internet, em celulares. Não 

procuram trabalhar, não querem trabalhar, não querem ter compromisso. 

Eles preferem depender dos pais. Para eles, tanto faz como tanto fez. Eles 
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não pensam em ter uma vida. Eu acredito que a renda pode morrer, porque 

nós que sabemos, vamos ficando mais velhas. Vai morrendo essa geração. 

Vai se acabando (Fátima dá o seu depoimento utilizando uma expressão 

facial de seriedade e ao mesmo tempo de preocupação). Eu queria que a 

renda continuasse a existir, que ela não morresse e que ela também tivesse 

como ser bem valorizada. Que nós fossemos bem divulgadas, sabe? Que o 

Brasil inteiro conhecesse essa arte da gente.  

 

 

O ser rendeira e a subjetividade da renda renascença 

Eu me sinto bem sendo rendeira. É uma coisa boa. A gente aprendeu uma 

arte. A gente aprende também ser independente e honesta. A gente aprende 

cada vez mais, com aquilo que ganha. Aprende a saber valorizar as coisas e 

tudo que possuí, porque foi suado, e muito suado. E isso é bom para gente. É 

muito especial. Nem todo mundo sabe fazer a renascença. É uma coisa que 

muitos de fora admiram e, às vezes, têm vontade de fazer e não podem 

porque é difícil para eles, e fácil para nós, rendeiras (risadas).As clientes 

quando chegam à casa da renda e nos veem fazendo, ficam maravilhadas. 

Acham lindos os nossos pontos. Nós nos sentimos bem (Fátima rir).  

 

 

As narrativas apresentadas estabelecem um processo dialógico entre as entrevistadas 

com a realidade circundante, que envolve as mulheres rendeiras do Cariri Paraibano. À 

medida que as histórias eram narradas, as rendeiras se inteiravam das experiências que as 

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

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

molhados de histórias, de marcas culturais, de lembranças, de sentimentos, de dúvidas, de 

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

próprios das mulheres rendeiras. A subjetividade contida nas falas evidenciou uma 

autenticidade que é singular a mulher caririzeira e rendeira. A partir do desvelamento da 

realidade, isto é, das tramas vividas, notamos que ser rendeira é conquista, é ser independente, 

ter fonte de renda, ter prazer, ser feliz, aprender a valorizar as coisas simples, sair da 

depressão... O trabalho com a renda renascença é um exercício de alma.  

O desafio desse estudo é tornar evidente, por meio dos processos educativos, práticas 

cotidianas invisibilizadas pelo contexto de marginalização mantido nas relações sociais e 

educativas. No entanto, a complexidade de tal problemática exige do pesquisador uma postura 

crítica e um olhar transcendente que permita revelar o material simbólico existente nos 

sujeitos pertencentes ao campo de pesquisa. Nesse sentido, o lugar no qual as práticas se 
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materializam ganha notoriedade no construto teórico e prático que fundamentará a ação 

didática
44

.  

O próximo capítulo busca compreender o local no qual as rendeiras se constituem 

sujeitos históricos e sociais, carregados de uma memória que aparentemente é individual, mas 

que faz parte de um coletivo. Logo depois, desenvolve-se um esforço intelectual para se 

entender as práticas curriculares que omitem os seus saberes e fazeres.  

O entrecruzamento do conjunto de princípios teóricos discutidos no primeiro e 

segundo capítulo deste trabalho fomenta a construção de um produto capaz de valorizar a 

tessitura de memórias e as narrativas das rendeiras do Cariri Paraibano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 A ação didática será apresentada no terceiro capítulo.  
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SEMIÁRIDO, MEMÓRIA E CURRÍCULO 
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2 CONTEXTO DAS PRÁTICAS COTIDIANAS 

 

Neste capítulo articulamos três temáticas distintas de forma que as tramas teóricas 

possam desenvolver uma compreensão de como se efetivam as práticas cotidianas dos sujeitos 

evidenciados nesse estudo.  

Diante disso, conhecer o lugar no qual essas práticas se materializam é essencial para 

entender o funcionamento das relações humanas. Com efeito, situamos o campo de pesquisa a 

partir de uma escala global, evidenciando os aspectos sociais, econômicos, políticos e 

culturais do Semiárido nas dimensões territorial, regional e local. Nessa primeira parte, os 

autores Santos (2006), Correia (2003), Mariano Neto (1999), Castro (2002) entre outros 

contribuem para uma visão totalizante do campo de pesquisa.  

Na segunda parte, inserimos o conceito de memória. A relevância do conceito está 

atrelada a capacidade de explicar a história de vida das mulheres rendeiras por meio de sua 

dimensão coletiva. Loriga (2009), Duran & Bentivoglio (2013), Arend & Macedo (2009), 

Halbwachs (2003) e Rodrigues (2011) são alguns dos autores que colaboram para o exercício 

de pensar a memória de um grupo, considerando as especificidades das tramas de cada 

história individual, muitas vezes fragmentada, mas que é composto orgânico social, portanto, 

memória coletiva. 

Na terceira parte do capítulo discutimos a escola, as práticas curriculares e a relação 

dos processos educativos com os saberes e fazeres dos sujeitos locais. Tadeu da Silva (2011), 

Matos (2007), Veiga-Neto (2011), Louro (1997), Moreira & Tadeu (2011), Candau (2008), 

Gimeno (2007) são alguns dos teóricos que auxiliam nas reflexões sobre a escola e suas 

relações educativas.  

A unidade desenvolvida nesse capítulo leva o leitor a pensar as relações sociais e 

educativas de maneira complexa, considerando a convergência das partes num todo. 

 

2.1 A CONTEXTUALIZAÇÃO DO UNIVERSO DE PESQUISA E AS DIMENSÕES 

TÉORICAS  

 

A perspectiva geográfica é concebida como forma estruturante neste estudo, em 

razão de compreender o espaço geográfico “como algo que participa igualmente da condição 

social e do físico, um misto, um híbrido” (SANTOS, 2006, p.86), no qual se opera de modo 

uno o sistema de objetos e de ação.  
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Corrêa (2003) ao abordar as diferentes concepções de espaço vinculadas às diversas 

correntes do pensamento geográfico evidencia como esse conceito é múltiplo e imprescindível 

para o entendimento da realidade. Uma das concepções apresentadas por ele associa-se com a 

nossa proposta conceitual de espaço.  

A dimensão que se toma para o contexto do nosso campo de pesquisa é “calcada nas 

filosofias do significado, especialmente a fenomenologia e o existencialismo, é uma crítica à 

geografia de cunho lógico-positivista” (CORRÊA, 2003, p.30). O espaço é assentado na 

concepção
45

 que se apoia “na subjetividade, na intuição, nos sentimentos, na experiência, no 

simbolismo e na contingência, privilegiando o singular” (CORRÊA, 2003, p.30). No entanto, 

não se desconsidera a sua dimensão física, visto que ao corroborar com a perspectiva de 

sistema formulado por Milton Santos, entende-se que o objeto geográfico não são apenas 

objetos móveis, mas também imóveis que são do domínio tanto do que se chama a Geografia 

Física como do domínio do que se chama a Geografia Humana (SANTOS, 2006).  

A aplicabilidade teórica pode ser exemplificada na definição de que a renda 

renascença constitui-se um objeto móvel e o Cariri Paraibano, um objeto imóvel. Essa forma 

de conceber elementos do campo de pesquisa se alicerça no contexto, no qual “os objetos são 

tudo o que existe na superfície terrestre, toda herança da história natural e todo resultado da 

ação humana que se objetivou” (SANTOS, 2006, p. 72).  

Compreender o espaço a partir do uno: objeto e ação, só é possível porque o homem 

altera e modifica o meio. “A ação é subordinada à normas, escritas ou não, formais ou 

informais [...], a noção de atuação liga-se diretamente à idéia de práxis e as práticas são atos 

regularizados, rotinas ou quase rotinas que se participam da produção de uma ordem” 

(SANTOS, 2006, p.78-79).  

O processo que materializa a ação humana não é considerado uma ação mecânica. 

Corrêa (2003, p.30) ao mencionar Tuan afirma que “os sentimentos espaciais e as idéias de 

um grupo ou povo sobre o espaço a partir da experiência são base de inteligibilidade do 

mundo real”. Em razão da existência de  

 

[...] vários tipos de espaços, um espaço pessoal outro grupal, onde é vivida a 

experiência do outro, e o espaço mítico-conceitual que, ainda que ligado à 

experiência, ‘extrapola para além da evidencia sensorial e das necessidades 

imediatas e em direção a estruturas mais abstratas’ (TUAN, 1979, apud. 

CORRÊA, 2003, p. 30).  

 

                                                           
45

 A concepção da geografia humana surgida na década de 1970, e que na década seguinte, foi acompanhada pela 

retomada cultural.  
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Para Santos (2006, p.82), o mundo dinâmico que se constrói nas relações de um 

espaço geográfico, concretiza-se no cotidiano mediante três ordens: “a ordem da forma 

técnica, a ordem da forma jurídica e a ordem do simbólico”. Na percepção do autor, essas 

ordens agem de modos inseparáveis, ainda que, em cada circunstância, sua importância não 

seja a mesma. Ao relacioná-las, o autor destaca que 

 

[...] se por um lado, a ordem técnica e a ordem da norma impõem-se como 

dados, por outro lado, a força de transformação e mudança, a surpresa e a 

recusa ao passado, vêm do agir simbólico, onde o que é força está na 

afetividade, nos modelos de significação e representação (SANTOS, 2006, p. 

82).  

 

Nessa perspectiva, o entrecruzamento das ordens possibilita interpretar as ações 

como resultantes de necessidades, naturais ou criadas.  

 

Essas necessidades: materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, 

morais, afetivas, é que conduzem os homens a agir e levam a funções. Essas 

funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar nos objetos. Realizadas, 

através de formas sociais, elas próprias conduzem a criação e ao uso de 

objetos, formas geográficas (SANTOS, 2006, p. 82-83). 

 

Apreender o fazer artesanal das mulheres rendeiras e o espaço no qual elas 

dinamizam objetos e ações consiste, respectivamente, em evidenciar a relação entre o valor da 

ação e o valor do lugar onde a ação se realiza, “pois o valor do espaço não é independente das 

ações que ele é susceptível de acolher” (SANTOS, 2006, p. 86).  

A escolha de desenvolver uma produção de conhecimento sobre o espaço, mediante a 

escala geográfica, parte da acepção de que todo espaço possui um “espírito”, uma 

“personalidade” que se manifesta pela apreciação visual ou estética e pelos sentidos a partir 

da relação entre o homem e o mundo, entre o homem e o seu entorno (CORRÊA, 2003).  

 

2.2 O SEMIÁRIDO PARAIBANO 

 

Mariano Neto (1999, p.30) afirma que “pensar o Nordeste brasileiro parece tarefa 

simples. No entanto, esta área é entre as cinco macro-regiões geográficas do país a que possui 

os mais fortes contrastes sociais, econômicos, culturais e ecológicos em nível nacional”.  

Castro (2002) ao produzir o texto Seca versus seca, Novos interesses, novos 

territórios, novos discursos no Nordeste toma como ponto de partida, para suscitar o seu 

debate, a permanência da ideia de região que privilegia não apenas o espaço como da pobreza 
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nacional, mas como aquele que possui as condições para a sua própria reprodução; além do 

papel das suas elites e as características do seu espaço geográfico. As análises da autora nos 

levam a perceber “a Região Nordeste como parte do território nacional que mais desafios tem 

colocado à compreensão da inter-relação dos fatores econômicos, políticos, sociais e 

territoriais do processo de desenvolvimento” (CASTRO, 2002, p. 286).  

Uma explicação que justifica esse desafio é dada por Mariano Neto (1999, p.30) 

quando reconhece que 

 

Na verdade, o Nordeste é constituído de diferentes nordestes, com 

disparidades econômicas e naturais em suas diversas áreas, desde a zona da 

mata açucareira, cacaueira e petroquímica, com importantes centros urbanos 

e grande concentração demográfica; a zona de transição Agrestina entre o 

Sertão e o Litoral com pecuária e policultura; o Meio Norte em território 

maranhense, ou zona dos cocais de atividade extrativa; e o Sertão semiárido 

com o domínio da Caatinga, com agricultura e pecuária extensiva.  

 

O processo de desvelamento desses múltiplos fatores que influenciam as dinâmicas 

estabelecidas entre os diferentes nordestes vem adquirindo consistentes debates e referências, 

o que contribui para uma compreensão totalizante e ao mesmo tempo complexa desse espaço 

geográfico.  

Na busca de colaborar na fomentação que alimenta esse processo, o estudo volta o 

seu olhar para o semiárido brasileiro, que se localiza predominantemente no interior do 

Nordeste, atingindo ainda o Litoral setentrional dos Estados do Rio Grande do Norte e do 

Ceará, compreendendo uma imensa área que corresponde a 54% da Região Nordeste. 

A área classificada oficialmente como Semiárido brasileiro aumentou de 892.309,4 

km para 969.589,4 km, um acréscimo de 8,66%. Minas Gerais teve o maior número de 

inclusões na nova lista - dos 40 municípios anteriores, saltou para 85 (variação de 112,5%) 

(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2005). 

De acordo com o Ministério da Integração Nacional (2009), a região Semiárida do 

Nordeste define-se pela grande variabilidade e pela vulnerabilidade climática, passando por 

distintas delimitações. Com efeito, essa região, 

 
Caracteriza-se basicamente pelo regime e pela quantidade de chuvas, 

definido pela escassez, pela irregularidade e pela concentração das 

precipitações pluviométricas. Na região Semiárida, as chuvas anuais vão de 

um mínimo de 400 mm a um máximo de 800 mm ao ano. A pluviosidade é 

concentrada em um curto período de cerca de três meses, durante o qual 

ocorrem sob a forma de fortes aguaceiros de curta duração. A agricultura 

familiar explorada em áreas com essa característica chega a oferecer sustento 
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mínimo para as famílias nos períodos de chuva, mas está sujeita a perdas 

totais na época de seca (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 

2009, p. 10). 

 

Para o Ministério do Meio Ambiente (2010), a maior parte do Semiárido tem 

características físico-ambientais que limitam seu potencial produtivo, como a 

evapotranspiração elevada, ocorrência de secas de longa duração, solos de pouca 

profundidade, alta salinidade, baixa fertilidade e capacidade de retenção de água reduzida. 

Nesta região se encontram também os indicadores sociais mais alarmantes do Brasil.  

Mariano Neto (1999, p. 31) reitera que “a estiagem é um dos principais fenômenos 

naturais a desorganizar a frágil economia local, tornando os problemas sociais ainda mais 

críticos”.  

As temperaturas médias anuais são elevadas (23° a 27°C) e apresentam amplitudes 

térmicas diárias de 10°C, mensais de 5 a 10°C e anuais de 1° a 50°C. A insolação apresenta 

média anual de 2.800 horas/ano; a umidade relativa média anual é de 50% e a evaporação 

média anual é de 2.000 mm/ano (SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS, 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, 2008). 

Quanto aos aspectos hidrogeológicos, a região caracteriza-se por apresentar 

basicamente dois substratos: terrenos cristalinos, praticamente impermeáveis, ocupando 50% 

da área, e terrenos sedimentares bastante dissecados, que influenciam decisivamente nos 

volumes de água economicamente exploráveis. O relevo varia de suave a acentuadamente 

ondulado, com baixa capacidade de armazenamento de água (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2010).  

A cobertura vegetal, embora de predominância xerófila, é extremamente 

diversificada, identificando-se para o Semiárido a formação predominante conhecida como 

Caatinga. A Caatinga ocupa quase 10% do território brasileiro, com 736.833 quilômetros 

quadrados, abrangendo os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais. Ela é típica das áreas 

dominadas pelo clima Semiárido, cujos solos são rasos e pedregosos, embora relativamente 

férteis. Dada a sua alta biodiversidade, o bioma é considerado rico em recursos genéticos 

(World Wildlife Fund, 2010). No entanto,  

 

o semiárido é sem dúvida uma das áreas ecologicamente mais degradada do 

Brasil, no qual o processo de desmatamento provocado  pela ação humana, 

atrelado às condições ecológicas de seca, passa a apresentar um território 

com forte tendência à desertificação, pois a população pobre tenta sobreviver 
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com os parcos recursos naturais, a exemplo do comércio de lenha para 

fornos dos grandes centros regionais e fabricação de carvão, com o uso da 

vegetação que ainda resta no local (MARIANO NETO, 1999, p.31).  

 

Os dados levantados pelo Projeto PPCaatinga (Plano de Ação para a Prevenção e 

Controle do Desmatamento na Caatinga), mostra que os estados que mais desmataram entre 

2002 e 2008 foram Bahia e Ceará. Em termos absolutos, o que afeta os estados de maior 

dimensão, a análise dos números mostra que os quatro estados que mais desmataram (Bahia, 

Ceará, Piauí e Pernambuco) entre 2002 e 2008 são os mesmos que mais desmataram em toda 

a história, na mesma ordem, e são também os que possuem maior extensão de Caatinga. Por 

outro lado, em termos relativos, observa-se que Alagoas e Sergipe são os líderes em 

desmatamento acumulado, já tendo convertido, respectivamente, 82% e 68% de suas áreas de 

Caatinga (BRASIL, 2011).  

De acordo com estudos realizados relacionando a pobreza à desertificação no 

semiárido brasileiro, existe uma forte relação entre os níveis mais altos de pobreza e a 

degradação ambiental que, consequentemente, nestas áreas leva à desertificação (LEMOS et 

al. 2007).  

O documento brasileiro sobre indicadores de desertificação, sob a coordenação de 

Heitor Matallo Júnior (Fundação Grupo Esquel - Brasil), elaborado a partir das contribuições 

de diferentes pesquisadores
46

, aponta dezenove indicadores, divididos nos aspectos físicos, 

biológicos e socioeconômicos que mais contribuem para o aumento do processo de 

desertificação. 

A partir dos dados apresentados pelo Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos 

Biomas Brasileiros, realizado pelo Centro de Sensoriamento Remoto do Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, entre 2002 e 2008 foram perdidos mais de 

16 mil km² de áreas nativas, o equivalente a 2% da superfície total do Bioma.  

Sobre os municípios da região nordeste que tiveram a maior área desmatada no 

período de 2002 a 2008, o monitoramento permitiu ainda relacionar os vinte que mais 

desmataram, em termos absolutos, estando oito deles localizados no noroeste e centro da 

Bahia e seis situados na região central do Ceará, conforme indicam a Figura 40 e a Figura 41. 

O desmatamento entre 2002 e 2008 nesses 20 municípios totalizou uma área de 2.371 km², o 

                                                           
46

Valdemar Rodrigues e Deocleciano Guedes Rodrigues (Instituto Desert), Marcos Leandro Kazmieczak 

(Fundação Cearence de Meteorologia - Funceme), Georges André Fotius (Centro de Pesquisa do Trópico 

SemiÁrido), Ana Lúcia Galvão (Centro de Sensoriamento Remoto do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - 

Ibama), José Bueno Conti (Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo - USP) e Eduardo 

Mendoza Torrico (Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística –IBGE). 
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que representa 14,3% do desmatamento no período monitorado, comprovando a pulverização 

da prática de supressão da vegetação. 

 

 

Figura 38. Representação do mapa dos Municípios mais desmatados entre 2002 e 2008. 

 

Fonte: BRASIL, MMA, 2011, p.42.  

 

 

O desmatamento causa impactos negativos à conservação dos recursos hídricos, 

apontando que este ocorrido no entorno das regiões hidrográficas estão suprimindo de forma 

bastante significativa às áreas hidrográficas do São Francisco e do Atlântico Nordeste 

Oriental. Embora a Caatinga não figure entre os biomas que estão sendo mais desmatados 

atualmente, a sua fragilidade ecológica, edáfica
47

, climática e social requer atenção especial, 

seja porque o Semiárido é uma das regiões que mais preocupam no tocante aos impactos 

negativos das mudanças no clima, seja porque a conservação e o uso sustentável dos recursos 

naturais dessa região é condição sinequa non de inclusão social e geração de renda para a sua 

                                                           
47 Que resulta de fatores inerentes ao solo, ou é por eles influenciado. 
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população. A Figura 41 evidencia o acumulado desmatado até o ano de 2008 e fica claro que 

a Agenda 21
48

 do Nordeste não está sendo cumprida, deixando os objetivos traçados 

formalmente apenas no papel. Essa situação ocorre devido à multiplicidade, volatilidade e 

inconstância dos arranjos institucionais, dos processos políticos e dos posicionamentos e 

atitudes ideológicas dos atores envolvidos repercutindo sobre as condições de vida e sustento 

da população.  

 
Figura 39. Representação do Mapa do Desmatamento na Caatinga acumulado até 2008. 

 
Fonte: BRASIL, MMA, 2011, p.40.  

 

A análise e divulgação desses dados permite-nos criar mecanismos de proteção à 

diversidade de fatores ecológicos localizados no Semiárido. De tão rico, encontra-se nele até 

mesmo outras comunidades, tais como Cerrados, Matas Secas e Matas Ciliares.  
                                                           
48

 A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, elaborou um 

documento que proporcionou um novo momento importante para as discussões em torno do desenvolvimento e 

da sustentabilidade. A Agenda 21 foi uma forma de atribuir responsabilidade planetária, ou seja, que todos os 

países possuem a obrigação de implantar medidas que desacelere a degradação da biosfera. Ela surge como 

construção de estratégias do desenvolvimento sustentável, para garantir o equilíbrio entre as dimensões 

econômicas, sociais e ambientais, no intuito de criar instrumentos eficientes e eficazes para a construção da 

cidadania e a definição de papéis dos distintos atores sociais com vista ao manejo adequado dos ecossistemas. A 

Agenda de Desenvolvimento Sustentável criado para o Nordeste brasileiro adotou os mesmo princípios da 

Agenda 21 Brasileira.  Ela se baseia em nove grandes pressupostos e diretrizes.  
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Em relação à fauna local, é dominantemente formada por animais de pequeno porte e 

de hábitos notívagos
49

. Sua diversidade, mesmo restrita pela adversidade climática, é 

estimulada pela heterogeneidade de micro habitantes existentes na região. Atualmente, além 

das já extintas, muitas espécies se encontram ameaçadas de extinção, fruto da caça predatória 

e de subsistência, dos desmatamentos e queimadas que destroem suas áreas de nidificação e 

alimentação, alterando profundamente seu nicho ecológico (WORLD WILDLIFE FUND, 

2010).  

A evidência da dimensão física do semiárido propicia o entendimento de como os 

aspectos simbólicos humanos são constituídos a partir do sistema de ação. Essa perspectiva 

relacional entre objeto e ação pode ser percebida nas palavras de Paiva (2010, p.228), que 

delineia o sertanejo como um ser bem adaptado ao bioma das caatingas, já que  

 

Conhece as forças telúricas e explora os recursos da natureza para sua 

sobrevivência, valendo-se do saber de gerações, acumulado e transmitido 

pelo correr do tempo. É resistente, sóbrio e trabalhador, agindo sob pressão 

da continuada escassez dos meios que lhe asseguram a permanência na área 

das secas. 

 

 Não obstante, o espaço é compreendido como possuidor de símbolos e afetividade 

atribuídos pelas pessoas que constroem simultaneamente o mundo da matéria e o mundo do 

significado, das ideias.  

Batista Filho et al. (2010, p. 20) descreve que “a cultura do Semiárido é bem 

característica [...] Crenças religiosas, valores morais e representações artísticas populares 

definem uma identidade muito própria”. Identidade que também é manifesta nas “feiras 

sertanejas, inclusive naquelas metropolitanas e de nordestinos emigrados, onde sempre são 

encontrados os tão apreciados folhetos de cordel, com a poesia do povo, e os produtos da arte 

popular regional” (PAIVA, 2010, p. 232).  

Essas manifestações identitárias são para Rodrigues (2011, p. 175) o resultado do 

“cruzamento entre passado e presente, clássico e ‘vulgar’, oral e escrito”, isto é, algo que se 

solidifica como elemento de ligação, o “entre-lugar”
50

, que surge “a partir do embate 

conflitante e, ao mesmo tempo, harmonioso de culturas étnicas diversas”.  

                                                           
49

 Noturnos  
50

 “Entre-lugar” é um conceito desenvolvido por Bhabha (2001) que define o termo como espaço de transição. 

Rodrigues (2014, p.161) explica que, para Bhabha, “entre-lugar” quer dizer: ultrapassar as narrativas de 

subjetividades originárias, iniciais; é focalizar momentos, ou processos que são produzidos na articulação de 

diferenças culturais. São os “entre-lugares” que fornecem o meio para a elaboração de estratégias de 

subjetivação, singular ou coletva, que criam signos de identidade e postos inovadores de colaboração e 

contestação, no ato de definir a ideia de sociedade.  
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Rodrigues (2011, p.178) ao discutir os rumores de um provável fim dos tempos nas 

narrativas apocalípticas, dentre elas, as escrituras de cordel, evidencia elementos que 

compõem práticas sociais tecidas no semiárido. Nesse estudo, o autor aprecia um conjunto de 

vozes que apontam para a vivência religiosa do povo nordestino. Para o ele, o cordel faz parte 

de um universo multifacetado que une as tramas históricas das vivências de grupos de 

diversas culturas. Um elemento performático, que “está na encruzilhada de culturas 

geograficamente separadas, mas que pela memória se interligam”.  

 

Encontramos na literatura de cordel a identidade de um povo através da 

linguagem, as crendices, o humor, a cultura em geral, os progressos e 

regressos que personalizam uma sociedade. Diante desta compreensão, 

vemos o quanto o cordel manifesta-se como identidade sócio-histórico-

cultural da região nordeste, constituindo-se e expressando-se por ideologias 

que atravessam o plano cultural daqueles que vivem e sabem por experiência 

própria o que é ser nordestino (SILVA & RODRIGUES, 2014, p.01).  

  

Outra contribuição relevante, nesse processo de entender o espaço e as relações que 

moldam o traçado da vida humana no semiárido brasileiro, vem de Almeida (2003, p.71), para 

quem  

 

A construção discursiva sobre o sertão espelha a maneira como ele é 

pensado e uma maneira específica de ‘ver’ o mundo. O olhar, o ato de 

contemplar a natureza, não é uma atitude natural. Pelo contrário, ele é 

resultante de uma instituição da cultura que inventou essa contemplação e 

lhe deu uma significação e valor. Ora, partindo do pressuposto de que as 

culturas são diversas, no tempo e no espaço, a contemplação reveste-se, pois, 

dessa pluralidade do olhar. 

 

Pluralidade que também pode ser notada nas obras de autores que se ocuparam a 

estudar, cantar os sertões. Paiva (2010, p. 219) ao dissertar sobre o viver nas caatingas 

apresenta alguns autores da literatura brasileira, destacando os escritos de João Capistrano 

Honório de Abreu (1853-1927), Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha (1866-1909) e Djacir 

de Lima Menezes (1907-1996) como obras que falam das coisas da terra e do povo. Na 

literatura modernista regional, o autor elenca dois escritores nordestinos: José Américo de 

Almeida (1887-1980) com o romance A bagaceira (1928) sobre a vida no brejo úmido e no 

sertão latifundiário das secas; e Rachel de Queiroz (1910-2003), retratando a trajetória dos 

retirantes da seca de 1915, com o livro O quinze (1930).  

Na arte dos versos, o autor destaca Antônio Gonçalves da Silva (Patativa do Assaré) 

(1909-2002). Na música evidencia o cantor das caatingas, o sanfoneiro Luiz Gonzaga do 
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Nascimento (1912-1989), ao lado dos poetas que escreveram as letras de suas músicas com 

destaques para Humberto Cavalcanti Teixeira (1915-1979), José de Sousa Dantas Filho (Zé 

Dantas) (1921-1966) e novamente Patativa do Assaré. Na cerâmica, com seus sertanejos e 

bichos de barro, Vitalino Pereita dos Santos, o Mestre Vitalino (1909-1963) (PAIVA, 2010, 

p.232). 

No cordel, Cavalcante (2008) ressalta Rodolfo Coelho e Cuíca de Santo Amaro, no 

contexto da Bahia, na “Era Vagas” entre os anos de 1945 a 1954, como relevantes poetas 

cordelistas, tendo em vista seus escritos sobre a figura do ex-presidente Getúlio Vargas. Já 

Sales (2009) evidencia Silvino Pirauá de Lima que nasceu em 1848, no município de Patos 

(PB), e faleceu, em 1913, no município de Bezerros (PE), vítima de varíola. Dentre os 

cordelistas do período de (1865-1918), Leandro Gomes de Barros é o que mais se destaca, por 

ter realizado a primeira publicação sistemática, tornando-se pioneiro no oficio de editoração e 

também poeta renomado da literatura de cordel (ABREU, 2004). Nascido em Pombal na 

Paraíba, Leandro faleceu em 1918 na cidade de Recife (PE).  

Sales (2009) comenta que, para Luyten (2007, p. 60), João Martins de Athaude é 

considerado “o mais significativo editor de literatura de cordel de todos os tempos”. Nasceu 

no município de Cachoeira da Cebola, hoje, Itaituba, município de Ingá de Bacamarte, 

Paraíba, em 1880. Contando 79 anos, faleceu em recife, Pernambuco, no ano de 1959.  

Outro cordelista clássico é Francisco das chagas Batista. Nasceu no município de 

Teixeira, na Paraíba, em 5 de maio de 1882. Começou a escrever suas primeiras histórias 

rimadas em 1902, com o poema “Saudades do sertão”. Antes de 1902, vendia água e lenha e 

estudava em Campina Grande, na Paraíba. Em 1905, vendeu folhetos no Recife, e em Olinda 

passou algum tempo no Seminário. Depois trabalhou na Ferrovia de Alagoa Grande. Veio a 

falecer em 26 de janeiro de 1930, na capital da Paraíba, João Pessoa (SALES, 2009). 

Último biografado por Sales (2009), em ordem cronológica, é o poeta Firmino 

Teixeira do Amaral. Nasceu em 1896, em Bezerro Morto, Piauí, mas mudou-se muito jovem e 

viveu boa parte da sua vida em Belém, Pará. Foi um dos principais poetas ligados à Editora 

Guajarina, do pernambucano Francisco Lopes, uma das maiores gráficas de cordel do 

passado. Faleceu no Piauí em 1926. Firmino Teixeira do Amaral era considerado o poeta mais 

popular do Piauí (SALES, 2009). 

Paiva (2010, p.232) menciona também, as lideranças religiosas como: José Antônio 

de Marias Pereira Ibiapina (1806-1883), e Cícero Romão Batista (1844-1934) que se tornaram 

importantes condutores espirituais dos sertanejos nordestinos. Lembra também da figura de 

Lampião, Virgulino Ferreira da Silva (1879-1938), figura emblemática do cangaço, e cita os 
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romeiros, jagunços, violeiros, cantadores e cegos de feira como tipos originais da sociedade 

das caatingas.  

Essas formas de considerar o semiárido brasileiro e o sertanejo aproximam-se mais 

da apreensão do espaço como híbrido, pois leva-se em consideração a interação dos sistemas 

de objeto e de ação. Sem perder de vista a ideia do espaço vivido, que é mister da experiência 

contínua e das representações simbólicas que se manifestam naquilo que é afetivo, mágico e 

imaginário nas práticas cotidianas (CORRÊA, 2003).  

Além disso, as relações que modelam as condutas e as identidades sociais estão se 

tornando mais complexas por causa dos processos de interação ocasionados pelas novas 

dinâmicas. O Semiárido como um espaço híbrido só é possível em virtude da plasticidade que 

os sujeitos adquiriram através “do jogo que se põe como luta”, isto é, da “adesão que força 

uma filiação como membro de um campo, que se dá mediante a adoção de habitus
51

 

calculados por ações, tendo em vista as reações do outro e os resultados pretendidos” 

(RODRIGUES, 2009, p. 2.428 - Grifos do autor). Nesse contexto, os sujeitos são também 

híbridos, pois se colocam “aptos para conviver num mundo interligado por valores 

simbólicos, que são compartilhados por todos e mediados por redes globalizadas” 

(RODRIGUES, 2009, p. 2.428). 

Com efeito, essas percepções distanciam-se da concepção limitada do determinismo 

geográfico, que condiciona a natureza como obstáculo para qualquer progresso ou justiça 

espacial (CASTRO, 2002), como também procura enxergar “o espaço além do contexto de 

atrasado, com famílias poderosas exercendo o poder à moda tradicional do coronelismo” 

(BATISTA FILHO et al. 2010, p.20).  

Mariano Neto (1999, p.34) evidencia que o Estado da Paraíba encontra-se dividido 

em quatro mesorregiões geográficas, sendo elas: Sertão, Borborema, Agreste e Zona da Mata 

paraibana (Figura 42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 O conceito de habitus foi criado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. Rodrigues (2009, p. 2.429) explica 

que para Boudieu, o habitus está no princípio do encadeamento das ações, objetivamente, organizadas como 

estratégias. Elas definem, em primeiro lugar, em relação a um campo de potencialidades objetivas, 

imediatamente inscritas no presente, “coisas a fazer ou a não fazer, a dizer ou a não dizer, em relação a um vir”, 

projetado pelo plano puro de uma “liberdade negativa” e “como instrumentos, passos a seguir, caminhos já 

traçados, valores feitos coisas, que é o mundo da prática, uma liberdade condicional, [...] uma agulha imantada”.  
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Figura 40. Mesorregiões da Paraíba 

 

Fonte: Adaptado do Atlas escolar da Paraíba, de Janete Lins Rodriguez (coord.) João Pessoa: Grafset, 2002, 

p.13. 

 

Nossa área de estudo localiza-se na Mesorregião da Borborema (Figura 43), e nela a 

Microrregião dos Cariris Velhos, onde aparece a Microrregião do Cariri Ocidental que faz 

parte da região semiárida nordestina. 

 

Figura 41. Borborema: Microrregiões Geográficas 

 
 

Fonte: Adaptado do Atlas escolar da Paraíba, de Janete Lins Rodriguez (coord.) João Pessoa: Grafset, 2002, p.14. 
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Em relação ao Semiárido Paraibano, uma característica que preocupa os estudiosos é 

o processo de desertificação, cuja área afetada é bastante significativa, conforme destaca 

Pereira (2008, p. 100):  

 
O relatório ‘mudanças de Clima, Mudanças de Vida’, elaborado pelo 

Greenpeace, revela que a Paraíba é o Estado do Nordeste mais atingido pelo 

processo de desertificação do tipo muito grave, afetando diretamente mais de 

653 mil habitantes. De acordo com a ONG, em 70% do território da Paraíba 

ocorre o processo de desertificação, atingindo municípios que abrigam um 

total de 1,66 milhões de pessoas. Destacou que, na Paraíba, a sub-bacia 

hidrográfica do rio Taperoá, no Cariri Paraibano, apresenta um processo 

significativo de desertificação no município de São João do Cariri. Já o 

município de Cabaceiras também apresenta áreas comprometidas. De acordo 

com o Relatório, ‘há perda da biodiversidade e êxodo rural. Em função da 

severidade climática e do desmatamento para o uso agropecuário, vem 

aumentando á área de caatinga baixa e rala na região’. Esse tipo de 

vegetação degradada ocupava 2.730 hectares em Cabaceiras no ano de 1967, 

mas, em 1996 essa área havia aumentado para 42.634 hectares. 

 

O processo de desertificação é causado principalmente pela ação do homem, que 

provoca agressões ao meio ambiente, a exemplo do desmatamento e das queimadas como 

vimos anteriormente. A desertificação do solo paraibano se intensificou devido a fatores como 

introdução e expansão da pecuária (grande número de animais em um pequeno pedaço de 

terra), além do crescimento das lavouras, incluindo o plantio de algaroba e capim buffel 

(SUDEMA/SEBRAE, 2002).   

 

As condições climáticas e edáficas, bem como a falta de políticas públicas 

para o desenvolvimento ambientalmente sustentável, levam as comunidades 

ao empobrecimento e ao uso irracional dos recursos naturais, causando 

muitas vezes a exaustão dos mesmos. Essa ação degradadora é resultado da 

falta de assistência técnica aos camponeses que usam os recursos naturais em 

suas atividades (uso intensivo dos solos agrícolas, sem o manejo adequado; a 

criação de animais acima do suporte recomendado; a queima, como prática 

da limpeza do terreno, o uso indiscriminado da caatinga na pecuária 

extensiva etc), devido à falha dos programas emergenciais desenvolvidos 

durante os períodos de seca, que os obriga, por exemplo, ao desmatamento 

como fonte de matéria-prima para a produção de carvão ou queima de 

espécies da caatinga para alimentar os animais. Cabe ressaltar que a grande 

pressão exercida sobre a caatinga, como fonte de energia, vem do setor 

industrial, tanto do Estado como de fora dele, como as olarias, as padarias, a 

mineração, entre outras (MARACAJA, 2007, p. 21).  

 

Mas é relevante ressaltar que o Semiárido paraibano não é apenas clima, vegetação, 

solo, desertificação, sol ou falta de água. É povo, música, festa, arte, religião, política, 

história. É processo social. Não se pode compreendê-lo de um ângulo só (MALVEZZI, 2007). 
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Nesse sentido, Malvezzi (2007) explica que é necessário buscar alternativas para a 

convivência da população com os recursos naturais da região, e para isso a exigência de uma 

profunda revolução cultural é fundamental. Para ele,  

 
A mudança não passa apenas por novas tecnologias e pela distribuição da 

terra, mas pela alma, a inteligência, os valores de cada pessoa e das 

comunidades da região. É necessário um trabalho de educação popular em 

sentido mais profundo, articulando prática e reflexão, para que se possa 

superar o conceito de Semiárido que está no imaginário nacional – e se 

reproduz na população local – e construir um outro conceito. Não há mais 

como falar em desenvolvimento sem falar em sustentabilidade ambiental. 

Mais que qualquer outra região brasileira, o Semiárido exige um 

desenvolvimento que respeite as frágeis leis do seu equilíbrio natural. Ou a 

convivência sustentável ou o deserto, eis a questão (MALVEZZI, 2007, p. 

21).  

 

 A revolução cultural apontada pelo autor é considerada processo importante neste 

estudo, tanto que se toma como possibilidade para construção do projeto didático, a tríplice: 

escola, cotidiano e lugar, como forma de desenvolver no contexto escolar uma formação 

cidadã capaz de construir um conhecimento geográfico alicerçado na valorização dos saberes 

e fazeres dos sujeitos locais. A materialização de uma prática interdisciplinar direcionada para 

a formação de novas nuances sobre o lugar, ou seja, o espaço vivido, será abordada no 

terceiro capítulo deste trabalho.  

   

2.3 O TERRITÓRIO DO CARIRI PARAIBANO  

 

Composta por 31 municípios, o Cariri Paraibano é dividido em duas microrregiões: 

Cariri Ocidental e Oriental (IBGE, 2000). Segundo o ministério do Desenvolvimento Agrário 

(Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2015), o território Cariri Ocidental - PB abrange 

uma área de 7.075,10 Km² e é composto por 17 municípios: Amparo, Assunção, Camalaú, 

Congo, Coxixola, Livramento, Monteiro, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, 

Serra Branca, Sumé, Taperoá, Zabelê, Ouro Velho, Parari, Prata e São José dos Cordeiros, 

como podemos observar na Figura 44 (MDA, 2013). 
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Figura 42. Cariri Paraibano Ocidental 

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Secretaria de Desenvolvimento Territorial (2015). 

 

A população total do território é de 121.544 habitantes, dos quais 45.483 vivem na 

área rural, o que corresponde a 37,42% do total. Possui 10.548 agricultores familiares, 896 

famílias assentadas, 1 comunidade quilombola e 2 terras indígenas. Seu IDH médio é 0,61 

(MDA, 2013).  

O território do Cariri Paraibano “é considerado por muitos estudiosos uma região 

estagnada economicamente e estigmatizada como região problema da Paraíba” (SILVA, 

2010a, p.120). Olhar para esse espaço geográfico apenas pelo viés econômico, considerando o 

relato das rendeiras entrevistas, contribui para negação de toda a pluralidade nele existente. 

Na tentativa de deslocar o olhar para novas direções percebe-se que é preciso revelar o 

processo histórico que constituiu esse espaço tipicamente sertanejo
52

.  

 

2.3.1 A ocupação e formação do território 

 

A história dos Cariris Velhos “é uma saga de homens que, seguindo a pata do boi, 

adentraram-se pelos caminhos das águas ou pelos leitos vazios dos rios e dos riachos, para 

penetrar num mundo desconhecido e misterioso” (NUNES, 2008, p.29). Mariano Neto (1999, 

                                                           
52

 O termo sertanejo é utilizado pelos autores para se referir aos indivíduos que vivem em ambiências áridas. 

Nesse contexto, a designação sertanejo não se contrapõe ao termo caririzeiro, ele engloba um grupo maior, 

enquanto o segundo um grupo de uma região específica. 
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p.39) afirma que “as terras do Sertão foram ocupadas nas margens das ribeiras, estabelecendo 

as fazendas que destinavam-se a criação de gado bovino, equino, caprino, asnos ou burros e 

jumentos”.  

A Secretaria de Desenvolvimento Territorial – SDT (2010, p. 06) contextualiza o 

processo de ocupação deste espaço, a partir da ação humana de ocupar e dominar a caatinga 

por meio de grandes propriedades (fazendas). Destaca-se, assim “até meados do século XVIII 

o desenvolvimento da atividade pecuarista, e da agricultura de subsistência nas áreas 

ribeirinhas”.  

No entanto, vale salientar que antes do processo de colonização ocorrer, o território 

era habitado por grupos de índios que consideravam esse espaço geográfico como lugar de 

sobrevivência, sagrado, pleno de significado para suas vidas (NUNES FILHO, 2008, p. 51).  

 

Dois grandes grupos de índios (os Kariri e os Tarairiú), habitavam os vales 

subúmidos dos rios mais caudalosos e das regiões altas dos Sertões da 

Paraíba e áreas vizinhas. Os Kariri localizavam-se nas margens do Rio 

Paraíba, Piancó e do Peixe. Enquanto que os Chocó e Paratió estavam nas 

áreas serranas de Teixeira, Monteiro e Vale do Rio Pajeú que deságua em 

direção a Pernambuco [...] A economia desses grupos era pautada na 

agricultura do feijão, milho e jerimum, além da caça e pesca (MARIANO 

NETO, 1999, p.38).  

 

Com o processo de colonização os índios viveram vários conflitos que geraram 

combates cheios de sangue e crueldade. A dominação dos colonos provocou a captura dos 

índios ou o aldeamento em diferentes áreas do Sertão e da Borborema.  

 

Dos índios aldeados e do cruzamento de brancos com as índias surgiram os 

caboclos ou mamelucos, que tornaram-se os vaqueiros, responsáveis pelo 

pastoreio do gado. Esse tipo mestiço passa a caracterizar toda a região 

sertaneja, pela sua bravura e veste de couro. Só o vaqueiro consegue 

dominar o gado, o solo pedregoso e a vegetação espinhosa da região 

(MARIANO NETO, 1999, p.40).  

 

Paiva (2010, p.238) denomina o vaqueiro como “um tipo solitário, habituado ao 

silêncio e aos amplos horizontes, um andejo, ferrenho defensor da vida livre”. A imagem de 

força do sertanejo e de aspereza do sertão é evidenciada nas produções sociológicas e 

literárias desde o século XIX, porém Albuquerque Junior (2006, p.169) ressalta que nos 

escritos de Ariano Suassuna
53

 o lugar do sertanejo ganha uma conotação mais ampla, 

rompendo com a perspectiva unilateral de Sertão: seco, feio e miserável. Nas obras de Ariano, 

                                                           
53

 Caririzeiro do município de Taperoá, Paraíba.  
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“o sertão é inferno, é purgatório, mas também é paraíso de riachos, açudes e pomares. Terra 

espinhenta, parda, pobre e pedregosa, mas também lugar de brisas, luares, pássaros”. 

 

A vida isolada e solitária das fazendas, com pouca mão-de-obra e grandes 

áreas de pastoreio, foi um dos principais elementos para composição de uma 

sociedade semifechada e rústica, onde o trabalho tomava conta dos dias. 

Ferrar os bezerros, curar as bicheiras dos animais doentes. Matar onças e 

cobras, abrir bebedouros e conduzir os rebanhos pelas caatingas foram 

forjando o homem sertanejo, numa mistura de nativos e colonos do além mar 

(MARIANO NETO, 1999, p. 42).  

 

A datar da segunda metade do século XVIII, o algodão passa a ser cultivado em 

sistema de consórcio com as culturas de subsistência e como atividade complementar à 

pecuária. A produção algodoeira, apesar das terras secas, expandiu-se por todo Sertão 

Paraibano, ocupando terras da Borborema, Curimataú, Cariri e Agreste (MARIANO NETO, 

1999). A SDT (2010, p.06) destaca que “o binômio gado-algodão representou um marco na 

organização do espaço agrário sertanejo até o fim da primeira metade do século XX”. A 

expansão das lavouras do algodão acentuaram os impactos ambientais negativos nas caatingas 

(PAIVA, 2010).  

Mariano Neto (1999) ao explicitar as percepções de Moreira (1997) em relação à 

formação e organização da sociedade caririzeira expõe que, para a autora, o gado foi de 

grande importância à região.  

 

[Em relação ao gado e à outras atividades, o algodão passou a ser uma 

combinação econômica regional de grande importância, pois o boi, o couro e 

o colton vão criando os valores culturais típicos de uma região, juntando-se a 

estes elementos a sede, a  fome, a seca e os pequenos agrupamentos urbanos, 

que de arraias vão se transformando em feiras de gado, até atingirem a 

proeminência de importantes centros regionais que passam a propagar a 

economia e cultura regional (MARIANO NETO, 1999, p. 41).  

 

O semiárido passou a ser visto como um território econômico complementar e 

dependente a outras áreas dinâmicas, devido à expansão da pecuária. Posteriormente, a 

expansão da cotonicultura proporcionou a geração de uma economia agroexportadora que 

crescia a partir da demanda externa (SILVA, 2010a).  

Os caminhos do gado, algodão e depois do agave se modernizou com o investimento 

do capital estrangeiro que para facilitar o escoamento da produção algodoeira ao exterior, 

instalou um circuito ferroviário. “O algodão nos anos 1950 era o principal produto na balança 

comercial da Paraíba e do Nordeste” (MARIANO NETO, 1999, p.42).  
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Nesse período, criou-se o Banco do Nordeste do Brasil (BNB, 1951) e a SUDENE 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), duas importantes instituições que 

colaboraram na segunda fase das intervenções governamentais
54

 focadas na resolução dos 

problemas ocasionados pela seca e da falta de infraestrutura econômica no Nordeste 

(CARDOSO, 2006).  

Mariano Neto (1999, p.42) destaca que “na Paraíba a SUDENE/DNER/DER 

começam a desvalorizar o sistema ferroviário e substituí-lo pelo sistema rodoviário”. Em 

decorrência da “crise da cotonicultura iniciada ainda nos anos 70, com a queda dos preços do 

produto no mercado e agravada durante a segunda metade do século XX, principalmente a 

partir de 1985, com a praga do bicudo”. O quase completo desaparecimento da cotonicultura 

gerou desestrutura econômica ocasionando “uma restauração do latifúndio pecuário 

extensivo, uma vez que a agricultura de subsistência irá ceder espaço às plantas forrageiras” 

(SILVA et al., 2009, p. 06).  

Os projetos intervencionistas do governo de irrigação já estavam circulando os 

gabinetes das esferas planejadoras. Observa-se que o aparato das tecnologias de 

armazenamento de água “foram fundamentais para o desenvolvimento do pensamento sobre a 

possibilidade de modernização da economia regional com base na agricultura irrigada” 

(SILVA, 2010a, p.108). Os projetos que foram desenvolvidos estavam “voltados para culturas 

comerciais e excludentes, pois beneficiaram basicamente iniciativas empresariais” 

(MARIANO NETO, 1999, p.43). As estruturas do “complexo econômico sertanejo” 

favoreceram a concentração fundiária; a elevada exploração dos trabalhadores e a forma de 

atuação do estado, perpetuando os interesses oligárquicos e agravando as desigualdades 

regionais (SILVA, 2010, p.112). Com isso,  

 

As mudanças da realidade socioeconômica que vislumbravam tais projetos 

não acontecem, pois as populações locais vão perdendo os seus tradicionais 

espaços de produção subsistente e ficam subjugadas com mão-de-obra 

barata. O que veio para solucionar os problemas socioeconômicos 

diminuindo as disparidades, transformou-se em mais problema, pois criou 

uma realidade ainda mais contrastante (MARIANO NETO, 1999,p.43).  

 

Silva (2010a, p.112) enfatiza que “a modernização econômica conservadora teve 

grave consequência como o esvaziamento do campo e o crescimento patológico das cidades, 

                                                           
54

 As intervenções governamentais no Nordeste podem ser divididas em duas grandes fases: a primeira, que foi 

de aproximadamente 1877 a 1950, tratava a problemática nordestina com um enfoque estritamente subordinado 

ao combate às secas, que os historiadores chamam de “Fase Hidráulica”; e a Segunda, iniciada a partir da década 

de 1950, denominada de “Fase Econômica”, pregava a minimização dos problemas regionais através da 

reorganização e reorientação da economia regional (CARDOSO, 2006, p. 97).  
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lapidação dos recursos naturais, a desvalorização da cultura regional e a não redução da 

pobreza”. No inicio do século XXI, o desenvolvimento local
55

 surge nos territórios como uma 

forma de oportunizar a formação de cadeias produtivas, tornando-as economicamente viáveis. 

Ferreira (2010a), explica que devido à decadência estrutural das atividades 

produtivas regionais, os agentes políticos locais procuraram alternativas capazes de mudar 

este cenário desestruturado. Alternativas estas que passaram a integrar um modelo de 

desenvolvimento que desencadeou a soma de esforços entre instituições públicas e privadas 

em parceria com a sociedade civil organizada e com as pessoas da própria comunidade, que 

enxergaram possibilidades de um desenvolvimento mais digno e mais humano para os 

empreendedores da região, a partir de vocações e potencialidades já existentes, a exemplo da 

caprinovinocultura e do artesanato. 

Com o intuito de atingir os trinta e um municípios que formam a região do Cariri 

Paraibano, criou-se um modelo de desenvolvimento local denominado de Pacto Novo Cariri. 

O mesmo apresentou vários projetos direcionados aos seguintes enfoques: caprinovinocultura; 

diversificação da base agrícola; desenvolvimento de micro e pequenas empresas; mobilização 

e capacitações das comunidades; modernização gerencial e fortalecimento institucional da 

administração pública; preservação e gestão ambiental; artesanato, turismo e cultura. Foi por 

meio da integração dos atores institucionais e locais que se formou o Arranjo Produtivo Local 

da Renda Renascença (FERREIRA, 2010b).  

Desde 2010, o Governo Federal ampliou políticas públicas para a inclusão de 

segmentos historicamente excluídos. Além dos programas de transferência de renda, do 

aumento do salário mínimo, as políticas diferenciadas da agricultura familiar estão tendo um 

papel importante para melhoria da qualidade de vida (MDA, 2013) 

Os investimentos públicos do Programa de Aceleração do crescimento vêm 

promovendo apoio às atividades produtivas; infraestrutura, direitos e cidadania. A integração 

de políticas públicas e da articulação federativa, com participação social pode representar 

historicamente uma ruptura prática no que diz respeito aos projetos de intervenções 

governamentais, tendo em vista a acessibilidade das políticas públicas à população mais 

pobre. Essas novas relações estão provocando novas dinâmicas no território do Cariri 

                                                           
55

 A noção de desenvolvimento local é posta como uma ação coordenada, descentralizada e focalizada que visa 

ativar e melhorar, de maneira sustentável, as condições de vida dos habitantes de uma localidade. Por sua vez, o 

desenvolvimento estimula a ampla participação dos atores relevantes deste processo. O desenvolvimento 

econômico local funciona como constituição de uma ambiência produtiva inovadora, na qual se desenvolvem e 

se institucionalizam formas de cooperação e integração das cadeias produtivas e redes econômicas e sociais, de 

tal modo que ele amplie as oportunidades locais, gere trabalho e renda, atraia novos negócios e crie condições 

para um desenvolvimento humano sustentável (COELHO, 2001).  
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Paraibano, podendo se configurar no espaço e tempo, um novo conjunto de transformações 

sociais (MDA, 2013).  

 

2.3.2 Características Naturais 

 

O Cariri é uma região da Paraíba localizada na franja ocidental do Planalto da 

Borborema, uma das principais feições do relevo dos Estados do Rio Grande do Norte, 

Paraíba e Pernambuco, sendo que a porção central referente à Paraíba, onde ela se apresenta 

mais bem caracterizada e melhor definida, é uma das mais notáveis unidades geomorfológicas 

do Nordeste (PASSOS, 2002). A sua formação, segundo Nunes Filho (2008, p. 23) ocorreu há 

milhões de anos quando se deu   

 
[...] uma grande movimentação nas placas tectônicas, camadas de rochas que 

formam a crosta terrestre. Esse fenômeno, além de ter sido responsável pela 

separação entre a América do Sul e o continente africano, ergueu do fundo 

do mar gigantescas massas lícitas. A partir dessa acomodação geológica, 

fortes correntes marítimas em retração causaram grandes erosões na terra, 

abrindo vales e rios tortuosos. Chuvas e ventos durante milênios 

encarregaram-se de desnudar imensos blocos de pedra escondidos no 

coração da terra e, ao longo de alguns milênios, neles esculpiram formas 

estranhas, que compõem as paisagens serranas encontradas no Planalto da 

Borborema, onde se localizam os Cariris Velhos. 

 

Os fatores geomorfológicos influenciam diretamente nas características físicas 

existentes em toda superfície dômica do Planalto da Borborema. No que diz respeito ao Cariri 

Paraibano, Passos (2002, p. 36) afirma que “do ponto de vista da topografia, esse conjunto de 

terras elevadas possui altitudes que variam de 600 a 700m na porção centro-norte e, na porção 

sul, a altitude varia entre 400 a 600m”. O autor salienta que as rochas que compõem a 

paisagem física do Cariri são esculpidas pela ação dos agentes intempéricos exógenos. A ação 

da tectônica produz falhamentos que orientam os alinhamentos de serras, escarpas e vales 

fluviais.  

O território é composto por maciços formados pela composição de grandes 

aglomerados de rochas que chamamos de serras. Elas servem de “barreira à penetração de 

massas atmosféricas provenientes do leste, a Borborema
56

 exerce uma influência permanente 

no regime pluviométrico dominante nas diversas áreas fisiográficas que compõem o Estado da 

Paraíba” (NUNES FILHO, 2008, p.23). Sobre os extensos lajedos se acomodam grandes 

blocos rochosos arredondados denominados “caos de pedras” (PASSOS, 2002).  

                                                           
56

 Mesorregião geográfica da Paraíba.  
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Figura 43.  Blocos rochosos do município de 

Monteiro 

Figura 44. Blocos rochosos do município de São João 

do Tigre  

  
 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

A dinâmica dos elementos físicos evidenciados pelos autores possui relevância 

estética e ambiental, pois ao mesmo tempo em que ela compõe a paisagem regional, ela 

também é fator determinante das características fisiográficas da área estudada.  

No Cariri Paraibano a variação dos totais pluviométricos – entre 350 mm e 700 mm 

anuais – aliada à irregularidade climática (uma estação quente e seca no inverno e outra 

quente e com chuvas no verão) tem importante influência nas características do solo, relevo e 

vegetação, tendo em vista que a região encontra-se na faixa subdesértica quente de tendência 

tropical, sob o domínio do clima semiárido do tipo Bsh
57

. Possui fraca nebulosidade, forte 

insolação, temperaturas elevadas (medias anuais em torno de 25ºC), taxas de evaporação e 

umidade relativa do ar em torno de 65% (GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, 1985, 

apud PASSOS, 2002).  

Tais atribuições tornam o Cariri Paraibano uma das áreas mais secas do país, fato 

este responsável pela elevada evaporação e, por conseguinte, pela reduzida quantidade de 

água armazenada na superfície do solo (NUNES FILHO, 2008). Como todos os rios que 

nascem e/ou cortam o Cariri são temporários, de regime torrencial no período chuvoso, 

apenas alguns locais mantêm água armazenada durante o ano, tornando-se verdadeiros oásis 

no meio da Caatinga. 

                                                           
57

 BSh – Clima Semiárido quente. É caracterizado por escassez de chuvas e grande irregularidade em sua 

distribuição; baixa nebulosidade; forte insolação; índices elevados de evaporação, e temperaturas médias 

elevadas (por volta de 27ºC). A umidade relativa do ar é normalmente baixa, e as poucas chuvas - de 250 mm a 

750 mm por ano - concentram-se num espaço curto de tempo, provocando enchentes torrenciais. Mesmo durante 

a época das chuvas (novembro a abril), sua distribuição é irregular, deixando de ocorrer durante alguns anos e 

provocando secas. A vegetação característica desse tipo de clima é a xerófila (Caatinga). Esse tipo de clima 

predomina no interior da Região Nordeste, norte de Sergipe, oeste de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande 

do Norte, Ceará, Piauí, e centro, noroeste, norte e nordeste da Bahia. Fonte: 

<http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm>  
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Figura 45. Leito de um afluente do rio Paraíba no município de Monteiro 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Os rios dos Cariris Velhos são perenes. Nos anos de inverno, as chuvas 

causam grandes erosões em suas margens. O homem branco que chegou não 

soube passar. Tombou as matas ciliares, deixando nuas as encostas dos rios e 

dos riachos. Nos baixos e chapadas, a cobertura fértil é levada pelas águas 

que transbordam dos cursos assoreados. Fica a pissarra pobre de nutrientes, 

formando manchas desérticas onde somente alastrados medram. Basta 

cessarem as chuvas, que as águas se acalmam. Ficam os mistérios de uma 

terra contraditoriamente árida e fecunda. Em pouco tempo, os leitos dos rios 

reaparecem forrados de areia branca com poços de água cristalina, que não 

tardam a desaparecer completamente, permanecendo o restante do ano 

esturricado (NUNES FILHO, 2008, p. 25- 26).  

 

Paiva (2010, p.34) explica que “a concentração de chuvas num curto período do ano, 

a violência delas, o solo raso, a topografia acidentada e a cobertura vegetal escassa são fatores 

que, devidamente associados, determinam o escorrimento superficial da massa liquida aos 

borbotões”.  

Os solos da região são pouco desenvolvidos, rasos e pedregosos, de acentuada 

drenagem e bastante susceptíveis a erosão (SECRETARIA DE PROJETOS 

ESTRATÉGICOS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, 2008).  
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Figura 46. A natureza edáfica dos solos (rasos e pedregosos). 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.  

 

A SDT (2010, p. 07) afirma que os solos predominantes do Cariri são os brunos não 

cálcios e os litólicos, ou seja,  

 

Os neossolos litólicos, são em geral rasos, com espessuras, inferior a 50 cm, 

possuindo, em geral, uma estreita camada de material terroso sobre a rocha, 

ocorrendo mais frequentemente, em áreas de relevo acidentado, são solos 

com grande potencial para aproveitamento hidroagrícola, embora necessitem 

de um manejo eficiente devido a sua tendência a salinização e a sodificação.  

Estes solos apresentam os maiores níveis de degradação. Quando esses solos 

ficam descobertos, por causa da diminuição e do rebaixamento da cobertura 

vegetal, apresentam fortes níveis de erosão.  

 

A tirada da cobertura vegetal pelo homem rompe o equilíbrio imposto pela interação 

das leis naturais, acentuando o processo de desertificação já presente na região. “A tradicional 

economia baseada na pecuária ultra-extensiva e na agricultura de subsistência e comercial, ao 

lado da extração discriminada de madeira são os principais responsáveis pela quebra da 

biodiversidade local, além do rebaixamento das formações vegetais” (MARIANO, NETO, 

1999, p. 50).  

Caracteriza-se nessa região a formação de uma vegetação de Caatinga, que 

acompanha a gênese do clima e solo que se relacionam entre si. Na língua indígena tupi 

caatinga significa mata branca ou mata seca. Porém, enganam-se aqueles que acham que esse 

bioma é pobre de vida. Nunes Filho (2008, p.29) afirma que “é preciso ter vivido pelo menos 
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algum tempo no Sertão para poder identificar o rico patrimônio biológico das caatingas [...] 

tudo parece morto. Engano. Por trás da paisagem causticada, há milhões de vidas”.  

Paiva (2010, p.59) explica que por causa da diversidade climática, a vegetação das 

caatingas varia desde o tipo de floresta ao extremo oposto de se apresentar com árvores e 

arbustos espaçados, com solo raso e quase sempre descoberto. Suas características mais gerais 

são:  

 

As folhas pequenas – para evitar a evapotranspiração, modificadas em 

espinhos para ajudar na defesa contra os predadores, ou ainda, revestidas por 

uma cerosidade para evitar perda de água para o meio, são algumas das 

estruturas e de mecanismos capazes de fazer a vegetação resistir ao período 

de seca e de se regenerar, no curto período chuvoso da região (PASSOS, 

2002, p.41) 
 

 

O Cariri Paraibano é uma “terra povoada de macambiras e caroás, espécies de raro 

encanto pertencentes à família das bromélias”. É terra também, de um “chão pedregoso, ora 

enfeitado com malacachetas brilhantes, ora abundantes em xiquexiques, mandacarus, coroas-

de-frades, facheiros e alastrados” (NUNES FILHO, 2008, p.71). Segundo a Secretaria de 

Projetos Estratégicos, Universidade Federal De Campina Grande (2008, p. 21), 

 
A composição florística do Cariri é heterogênea e uma das características da 

área é a grande densidade de cactáceas e bromeliáceas que se intercalam a 

árvores típicas, algumas das quais se repetem com freqüências, como as 

Juremas (Mimosa SP), o Pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.) e a 

Catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.). Algumas árvores apresentam 

uma distribuição mais esparsa, como a Favela (Cnidosculus quercifolius), o 

Umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr.), o Mulungu (Erythrina velutina Wild.) 

e o Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.). Já a vegetação de ervas e arbustos 

rasteiros ocorre com maior intensidade no período chuvoso com a ocorrência 

de espécies tais como Malva (Sida galheirensis Ulbr.); Mela-Bode 

(Herissanta tiubae K. Schum. Brizick); Ervanço (Alternanthera tenella 

Colla) e Marmeleiros e Velames (Croton sp.). Dentre as espécies arbóreo-

arbustivas que preservam as folhas o ano inteiro, destaca-se o Juazeiro.  

 

A formação das caatingas resulta de um processo de degradação dos cerrados, “após 

o ciclo de erosão do Cretáceo, rebaixando as terras do nordeste do Brasil, decorrente do recuo 

das águas marinhas e da intensificação das condições de semiaridez a partir do Pleistoceno, há 

cerca de um milhão de anos” (PAIVA, 2010, p.88-89).  

Atualmente, está mais difícil de observar algumas arbóreas que antes eram vistas por 

toda parte. “Baraúnas gigantes, aroeiras seculares, canafístulas bordadas de amarelo, 

lembrando pingentes dourados pendentes de suas ramagens verdes. Bálsamos, jatobá, ipês, 
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juremas-pretas com floradas brancas a espalhar perfume nas manhãs de inverno” estão cada 

vez mais raras nas terras caririzeiras por causa da degradação pelo machado e pelo fogo 

(NUNES FILHO, 2008, p.29).  

 

 

Figura 47. Árvores como Baraúna (Schinopsis 

brasiliensis) e juazeiro (Zizyphus joazeiro Mart.) na 

zona rural do município de Monteiro. 

Figura 48. Craibeira - Tabebuia aurea (Silva Manso), 

em meio a composição vegetal do município de São 

João do Tigre – PB. 

  
 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 

 

Toda essa riqueza de vegetação arbórea está sendo substituída por vegetais 

indicadores de desertificação, tais como: 

 

[...] quipá, cabeça-de-velho, coroa-de-frade, pereiro (principalmente quando 

apresentando nanismo) bredos em geral, favela, capim-panasco, carqueja 

(principalmente quando apresentado nanismo) pinhão-branco, macambira, 

marmeleiros, velames e juremas (principalmente a jurema rasteira) (PAIVA, 

2010, apud. VASCONCELOS SOBRINHO, 2004, p.76). 

 

Duas espécies exóticas apresentam grande relevância social e ambiental para região, 

devido à forma que foram inseridas: a algaroba, planta de origem africana, e a palma 

forrageira, de origem mexicana.  
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Na Paraíba, a produção de algaroba se concentrava nos Cariris Paraibanos, onde já 

existiam mais de um milhão de árvores plantadas (83% da produção estadual). No que se 

refere à palma forrageira, em 1980 essa espécie passou a ser o principal produto, contribuindo 

com mais de 50% do valor da produção agro-extrativista-vegetal (PASSOS, 2002).  

Nunes Filho (2008, p.30) relata que quando começaram a chegar os primeiros 

povoadores brancos, em fins do século XVII,  

 

[...] o silêncio das caatingas era quebrado apenas pelo canto dos anumarás, 

dos canários amarelos, dos concrizes, galos-de-campina, sábias, jurutis, 

codornizes e nambus; pelo voo estridente das asas-branca nos grotilhões 

ermos ou pelo ruído dos repteis arrastando seus corpos indolentes nas 

folhagens secas que forravam o chão. 

 

Paiva (2010), a partir de pesquisa realizada por Fittkau (1969) sobre a divisão da 

fauna da América do Sul, evidencia que o clima semiárido, as ocorrências de secas periódicas 

e um regime de chuvas irregulares tornam o Cariri uma província hostil para a fauna, que tem 

elevado endemismo e baixas densidades de indivíduos. No entanto, observa-se em Nunes 

Filho (2008) que no passado a fauna dos Cariris Velhos era abundante e rica em espécies. Em 

seu livro Cariris Velhos: passando de passagem o autor cita tejuassus, camelões, jabutis, 

jararacas, cascavéis e jiboias como aqueles animais que farejavam a vida. Mocós, preás, 

raposas de caldas flocadas, gatos vermelhos, azuis, pintados, mirins e açus. Dos animais 

extintos, ele menciona as onças pretas, as onças malhadas, as suçuaranas ou onças de bode. 

Os de hábito noturno ele destaca ticacas, quatis, pebas e tatus, que se encontram em um 

número cada vez menor. Ele ainda cita as caranguejeiras, piolhos-de-cobra, besouros 

mangangás, formigas de roça, insetos, veados ligeiros, esperanças, grilos, morcegos entre 

outros.  

Uma das causas que levou ao desaparecimento dos animais, principalmente os de 

maior porte, foi à intensificação da semiaridez (PAIVA, 2010) e a prática da caça esportiva, 

ainda muito comum na região.  

  

Com relação às espécies da fauna, ainda existentes, mais citadas por 

moradores dos Cariris paraibanos - alguns em extinção – são, entre os 

mamíferos, o gato maracajá, o tatu peba, o preá, o mocó, a raposa (em 

extinção), o tamanduá (em extinção); entre os répteis, o camaleão, as cobras 

(cipó, verde, jararaca, cascavel, muçurana, etc.); bem como, as aves, asa 

branca, acauã, juriti, coruja, seriema, carcará, bacurau, anu preto, anu 

branco, inhambu, gavião, cancão (preto e branco), sabiá, rolinha (cascavel e 

branca); os peixes, jundiá, traíra, tilápia; e os insetos, abelhas jandaíra (mel 

com alto valor comercial) e cupira (bactericida) (PASSOS, 2002, p. 47).  
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Garantir a diversidade da fauna é um desafio para este território. Paiva (2010, p.103-

104) aponta que a açudagem serve de refúgio para a vida selvagem das caatingas. “Os açudes 

são poderosos elementos de melhoria das condições de vida da fauna regional - eles 

permitiram a sua permanência no domínio das caatingas, com a manutenção de maiores 

populações de espécies aquáticas e terrestres”. Pensar e efetivar a sustentabilidade das 

relações do homem com a natureza torna-se urgente para a preservação e conservação do 

patrimônio ambiental, ecológico existente.  

 

2.3.3 Características Socioeconômicas  

 

A economia do território do Cariri Paraibano, desde o processo de colonização, tem 

se apropriado das condições locais, como observado anteriormente. Nota-se a partir do Plano 

Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável produzido pela SDT/MDA (2010) que os 

sistemas de produção trabalhados no Cariri são diferenciados devido o imperativo biológico, 

físico e cultural.  

A região foi dividida, no plano, em três grandes zonas: a zona de beira-rio, que 

margeia os principais cursos d’água do Cariri; a zona de sequeiro do Cariri Oriental, em 

franco processo de desertificação; e a zona de sequeiro do Cariri Ocidental, onde os recursos 

naturais estão mais preservados (SDT/MDA, 2010). A Figura 51 evidencia as principais 

produções comuns da zona de beira-rio.  

 

Figura 49. As principais produções da zona de beira-rio 

 
Fonte: elaborado pelo pesquisador a partir dos dados da SDT/MDA 2010, 2016.  
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Na região do Cariri Paraibano, o comportamento natural das águas foi alterado com a 

construção dos açudes. Paiva (2010, p.42) afirma que “o açude é o centro de interesse 

econômico, que garante a estabilidade da empresa agrícola” ou da agricultura familiar. Para 

manter a segurança hídrica, os caririzeiros construíram “barragens subterrâneas (poucas), 

cisternas, poços tubulares ligados a cataventos e à bombas movidas a energia solar, tanques de 

pedra, poços amazonas e dessalinizadores”. Já é possível de se identificar na região, 

“experiências com métodos de irrigação que usam pouca água, como o microgotejamento e a 

micro-aspersão com hastes de cotonete” (SDT, 2010, p.16).  

A segunda zona (localizada no Cariri Oriental) apresenta uma caatinga com 

pouquíssimas árvores e arbustos esparsos, predominando uma vegetação rasteira. Existe uma 

bacia leiteira. Por não existir indústrias na região, os próprios produtores transformam o leite 

em queijo, e os comercializam no próprio município ou nos municípios circunvizinhos.  

 

Embora o rebanho bovino tenha diminuído em torno de 30% entre 1990 e 

2000, o numero de vacas ordenhadas cresceu 50% e o leite produzido 140%. 

Hoje a região apresenta uma produção média de leite de 850 litros por vaca, 

bem superior à média do Cariri (700 litros/vaca) (SDT/MDA, 2010, p.10-

11).  

 

Na terceira zona, no Cariri Ocidental, a caatinga é muito mais do tipo arbustiva e 

arbórea. Isso significa que ainda existe uma quantidade de matas preservadas e as que foram 

cortadas conseguem uma regeneração satisfatória. Os sistemas produtivos são diferenciados, 

mais voltados para a pecuária bovina e ovina, e com uma certa intensificação forrageira 

baseada na produção de capim búfel. A produção de leite ainda é expressiva e destina-se à 

fabricação de queijo coalho e queijo manteiga nas propriedades ou em pequenas fábricas 

(Monteiro e Amparo). Encontram-se também granjas de produções de aves (SDT/MDA, 

2010. p.11).  

Por mais primárias que pareçam as relações econômicas da região, os novos objetos 

desenvolvidos na contemporaneidade bem como a forma de vida que permitiram e permitem 

uma construção simbólica da identidade, atualmente “reelaboram-se pela junção de símbolos 

tradicionais e do moderno – o cavalo e a moto, o berrante e o celular, a lida cotidiana com o 

gado e os rodeios, as vaquejadas e a competição” (ALMEIDA, 2003, p. 86). É o Cariri 

contemporâneo.  

Na Figura 52 destacam-se as principais atividades econômicas da região, que serão 

classificadas em: atividades agrícola e pecuária; e atividades não agrícola.  
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Figura 50. Principais atividades econômicas da região do Cariri Ocidental 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador a partir dos dados da SDT/MDA 2010. 

 

Silva (2010b, p. 126) analisa que “as condições sociais e econômicas existentes nessa 

região não podem ser explicadas apenas à luz do dualismo potencialidades econômicas e 

limitações de ordem natural”. O autor justifica o atraso da região do cariri acrescentando as 

questões de ordem política e cultural, “visto que a região tem sua história marcada por intensa 

concentração de poder político e econômico exercido por grupos políticos locais”.  

Mesmo tendo sido combatidas pelos governos brasileiros nos últimos vinte anos, 

Nóbrega Junior (2015), ao discutir informações pontuais a respeito da desigualdade e da 

pobreza, afirma que a região do Cariri Ocidental paraibano ainda é uma região muito pobre. 

Caniello (2001, p.05) destaca algumas políticas públicas compensatórias, 

desenvolvidas nos anos de 1990, como “os programas de suporte alimentar e de saúde, os 

programas de garantia de renda mínima e a massificação da aposentadoria rural, que vieram a 

dar algum alento ao combalido quadro econômico da região”. Nóbrega Junior (2015) 

evidencia que “as políticas sociais (estabelecidas pelo governo Lula), como o Bolsa Família, 

tiveram grande impacto na melhoria da qualidade de vida das pessoas”. 

 

De acordo com os dados apresentados, entre 2002-2012, a proporção de 

brasileiros vivendo com menos de R$ 70 (a preços de 2011, corrigidos pela 

inflação ao longo da série) caiu de 8,8% para 3,6%. Sem a renda do 

Programa Bolsa Família a taxa de extrema pobreza em 2012 seria 4,9% ou 

seja, 36% maior que a observada com o programa (NÓBREGA JUNIOR, 

2015, p.91).  
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A organização social do Cariri comparada com outras regiões economicamente 

pobres do semiárido nordestino não apresenta significativas diferenças. As raízes de algumas 

questões que evidenciam tais diferenças não estão relacionadas apenas com o processo 

econômico, mas também com outros, particularmente, o “político que trata de um sistema 

cujas estruturas de poder, arcaicas e conservadora, ainda fazem valer as suas decisões em 

detrimento dos interesses da sociedade” (SILVA, 2010b, p.126).  

A SDT (2010, p.23) aponta que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) 

2000 como em quase todo o Nordeste é baixo. O menor IDH é o do munícipio de São João do 

Tigre, com 0,527 ocupando a 210ª posição do Estado, o maior é o do município de Boa Vista, 

com 0,688 - 6ª posição, no Estado.  

A renda per capita do território é baixa, com apenas treze municípios com renda 

superior à mínima recomendada pela ONU. Boa Vista destaca-se mais uma vez como o 

município com maior renda per capita R$ 116,29. O município que apresenta a menor renda 

per capita é Livramento R$ 61,12 (SDT/MDA, 2010, p.23).  

Mais da metade do PIB do território do Cariri advém do setor de serviços (55%), que 

emprega 64% da mão de obra ocupada. O setor industrial detém 7% do PIB, com 20% dos 

empregos, seguido pelo comércio, com 1% do PIB e 15% da mão de obra empregada. Em 

2000, segundo dados do IBGE, a população economicamente ativa do território era de 81.324 

pessoas, estando 84,61% delas ocupadas. Na época, havia 193 estabelecimentos comerciais 

(45,73%), 158 de serviços (37,44%) e 71 indústrias (16,82%). Nada menos do que 74,4% dos 

empregados não tinham carteira de trabalho assinada.  

No Cariri Paraibano, a taxa de analfabetismo é alta. Entre a população de 15 a 17 

anos o índice chega a 7,17%, passando para 15% entre os habitantes de 18 a 24 anos e 

atingindo 37% na população com 25 anos ou mais. 

Quanto à taxa de alfabetização, a média dos municípios do território é de 68,29%, 

sendo Cabaceiras o município com melhor índice (80,30%) e São João do Tigre o município 

com pior desempenho (53,23%) (IBGE, 2000).  

 

2.3.4 Produção e manifestação culturais  

 

As produções culturais desenvolvidas na região se materializam em expressões de 

sensibilidade, de saberes, de um povo que a partir das relações com as ásperas terras das 

caatingas cria um conjunto de efeitos ou de interações que representam todo valor material e 

imaterial da região.  
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A SDT/MDA (2010, p.16) aponta dentre as muitas potencialidades culturais do 

Cariri Ocidental paraibano, a música como a mais forte.  

 

Terra de poetas, cantadores, repentistas e violeiros, como Pinto de Monteiro 

e Zé Marcolino, a região é palco de festivais e festas tradicionais, eventos 

que atraem um grande público, e, por isso, são considerados hoje elementos 

fundamentais para a geração de renda. Em Monteiro, há 40 bandas de forró 

que geram em torno de 800 empregos. Em Sumé, há uma Banda Filarmônica 

Municipal com 60 componentes, que mantém uma escola de música para os 

jovens da cidade (SDT/MDA, 2010, p.16).  

 

Albuquerque Junior (2006, p.151) explica que “O Nordeste foi construído como o 

espaço da saudade, do passado [...] espaço da saudade para milhares de homens pobres, do 

campo, que foram obrigados a deixar seu local de nascimento, suas terras, para migrar em 

direção ao sul”. Mesmo essa imagem sendo uma representação limitada das diversas imagens 

que compõem o sertão nordestino, ela ainda é muito presente no imaginário da sociedade 

brasileira. No Cariri Paraibano, dois cantores evidenciam em seus cantos essa e outras 

subjetividades do povo nordestino - o cantor Flávio José do município de Monteiro e a 

cantora Sandra Belê do município de Zabelê. 

 

Figura 51. Cantor Flávio José Figura 52. Cantora Sandra Belê 

  

Fonte: 

<http://g1.globo.com/ba/bahia/musica/show/flavio-jose-e-

seu-maxixe-05-12-2014-armazem-vilas-flavio-jose-seu-

maxixe.html> 

Fonte: 

<http://www.livrepauta.com/2015/06/sandra-bele-

faz-festa-no-maior-sao-joao.html> 
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As festas populares promovidas na região mantém uma relação entre o sagrado e o 

profano. O sagrado sendo simbolizado pelas cerimônias, ou seja, o próprio culto em si e o 

profano pela festividade - a demonstração da alegria, de espontaneidade (DAMATTA, 1986).  

No mês de janeiro, o município de São Sebastião do Umbuzeiro e em setembro, o município 

de Monteiro realizam grandes festas em homenagem aos seus respectivos padroeiros. As duas 

festas religiosas promovem procissões e romarias que agrupam multidões de pessoas dos 

municípios circunvizinhos (Figuras 55 e 56).  

 

Figura 53. Procissão de Nossa Senhora das Dores, 

padroeira do município de Monteiro 

Figura 54. Missa no município de Monteiro 

  

Fonte: Asley Ravel, 2015.  

 

Outras festas populares e religiosas importantes, não só para o caririzeiro, mas 

também para todo povo nordestino, são as festas juninas, bastante reverenciadas pelos artistas 

populares da região. Essas festas estão intrinsicamente associadas ao mundo rural. A tradição 

de reunir a família, de acender a fogueira na véspera do dia 24 de junho, de festejar por meio 

de danças, brincadeiras e músicas a colheita do milho, e a celebração dos santos tornaram 

junho o mês mais esperado por todos os nordestinos, quer sejam da cidade ou do campo 

(Figuras 57 a 60). 
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As festas de rua também alegram os moradores do Cariri Paraibano. O carnaval dos 

municípios do Congo, Camalaú e São João do Tigre, por exemplo, reúnem verdadeiras 

multidões que se divertem ao som produzido pelas bandas locais. Em Zabelê, a corrida de 

jegue, que este ano chega a sua 16ª edição, é considerada uma das melhores festas pelos 

vaqueiros da região. A festa tem por finalidade valorizar o animal ícone do município e 

comemorar a emancipação política. 

 

Figura 55. Quadrilha Junina em Monteiro  Figura 56. Quadrilha dos trocados em Monteiro 

  

 

Figura 57. Quadrilha da Terceira Idade 

 

Figura 58. Casal dançando quadrilha 

  

Fonte: Asley Ravel, 2015.  

 

 

Na parte dos festivais, o município do Congo há sete anos realiza, através da 

Associação Cultural
58

, o CineGongo, evento que exibe em praça pública, gratuitamente, 

produções audiovisuais locais, estaduais e nacionais.  

                                                           
58

 Em 2006, um grupo de jovens fazia um curso básico de teatro na Fundação Raul Jovino de Sousa (FURJOS), 

no município do Congo. Em seguida, realizaram um filme de longa-metragem, intitulado “Palavras de um 

menino em busca de um sonho”, tendo a Direção de José Dhiones Nunes. O grupo não possuía nenhuma 



122 

 

A cada ano o evento trabalha com temáticas diferentes, incorporando discussões da 

contemporaneidade, como identidade e sustentabilidade.  

 

Figura 59. Cartazes de todas as edições do CineCongo 

    

   

 

Fonte: http://www.cinecongo.com/p/blog-page_9793.html 

 

As manifestações e produções evidenciadas confirmam que o espaço do Cariri 

Paraibano contém símbolos do imaginário social, gerados pela relação psicológica do homem 

com o seu espaço, tanto em sua dimensão emocional como material. Desta forma, a produção 

de crenças e mitos que representam uma imaginação simbólica, imprime aos lugares, objetos, 

tempos (estradas, rios, bichos, porteiras, cercas, casas...) significações fortes (ALMEIDA, 

2003).  

                                                                                                                                                                                     
experiência na área audiovisual, no entanto, o filme conseguiu atrair um público de mais de oitocentas pessoas 

que marcaram presença no Ginásio de Esportes “O Povão”. No ano seguinte, os jovens decidem criar uma 

associação cultural com o intuito de desenvolver e fomentar as ações culturais existentes. Fundam, em 24 de 

janeiro de 2007, a Accon – Associação Cultural do Congo. No mesmo ano, foi aprovado pela Câmara Municipal 

de Vereadores do município, o Projeto de Lei Nº. 045/2007, que torna de Utilidade Pública a instituição cultural. 

Em 2009, a Accon cria uma Mostra de Cinema (CineCongo) com filmes de curta-metragem produzidos por 

cineastas paraibanos. A Mostra tinha como objetivo, exibir as produções realizadas no Estado da Paraíba a toda 

população da cidade, que não tinham acesso ao produto audiovisual e, principalmente, à arte como um todo. 

Fonte: <http://www.cinecongo.com/p/blog-page_7386.html> 
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O espaço revelado de forma multidirecional apresenta um Cariri complexo de 

realidades, de valores, de gestos e de vidas coexistentes. A relação estabelecida nesse capítulo 

busca criar uma dimensão cultural de duplo sentido: a de quem olha e apreende, e a daquele 

que a cria, a “inventa”. Apresentar as singularidades e o plural do espaço e de suas gentes é 

uma tentativa de compreender a sua totalidade. Nesse contexto, entendemos que direcionar o 

olhar para as rendeiras não é um movimento que fragmenta a compreensão da realidade. É 

primeiro um movimento que impulsiona para compreender o todo.  

Para que isso ocorra recorremos à história das mulheres rendeiras do Cariri 

Paraibano através da memória. Isso porque, ela permite identificar o vivido que ainda se 

materializa não apenas nas relações, mais também nos espaços e nos objetos.  

Abordar a memória como categoria de análise, colabora no processo de acessar parte 

dos sistemas de objeto e de ação que estruturaram as dinâmicas do presente, do cotidiano das 

rendeiras. Essa perspectiva é a nossa próxima discussão.  

 

2.4 A MEMÓRIA E O SEU DIÁLOGO COM A HISTÓRIA  

 

Foi Maria quem ensinou renascença aqui em São João do Tigre. Nesse 

tempo, que ainda nem era o meu tempo, ela já vivia aqui e já ensinava 

renascença. Os pontos que ela mais ensinava eram: dois-amarrado, meia lua. 

Foi ela quem ensinou à Pepeta, quem ensinou à Zira. Eu não sei a idade dela, 

mas hoje ela já tem na base de uns 80 anos. Ela tem um problema de 

reumatismo nos pés e nas mãos. As mãos dela são aleijadas (DEOGRAÇA 

JATOBÁ DE OLIVEIRA, 2015).  

 

Trabalhar com memória é fazer travessia, por isso, durante um longo período ela foi 

percebida como um entrave para a história. Loriga (2009, p.13), ao escrever sobre a tarefa do 

historiador, comenta que “por vezes, filósofos, cientistas, romancistas encorajaram e 

confirmaram essa ideia, considerando a história indigna de estima ou mesmo perigosa 

justamente por causa de seu vínculo com a memória”.  

Para evidenciar este desapreço pela memória, a autora utiliza em seu texto quatro 

pontos de vista. O primeiro é do filósofo René Descartes que, ao se remeter ao conhecimento 

do passado, afirma que esse é bom para aprender os costumes de diversos povos. No entanto, 

o filósofo alerta que gastar tempo demais em coisas de séculos passados, torna-se um risco, 

pois se pode ficar ignorante sobre as práticas do século presente. O segundo ponto de vista é o 

do físico, matemático e astrônomo Galileu que chamava os historiadores de ‘doutores da 

memória’, tendo em vista que, para ele, esses recorriam às lembranças, não sendo dignos de 
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serem chamados de filósofos. O terceiro ponto de vista é do filósofo e matemático Blaise 

Pascal que, ao comparar as ciências do raciocínio com as ciências da memória, afirmava que a 

primeira visava “descobrir verdades ocultas” e a segunda, reportava-se “dogmaticamente às 

sentenças pronunciadas por seus ancestrais” (LORIGA, 2009, p.14). O último ponto de vista é 

o do filosofo Francis Bacon, ele via o esquecimento do passado como um indício de 

civilização (LORIGA, 2009).   

Essa visão de que a história era uma disciplina subordinada ao passado, destinada a 

se submeter ao principio da tradição se estabeleceu entre os séculos XVI e XVII e “ressurgiu 

no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Toda ciência estabeleceu como 

imperativo abandonar o passado” (LORIGA, 2009, p.14).  

O surgimento de uma nova perspectiva da história e consequentemente, da memória 

ocorreu na segunda metade do século XX, após o final da Segunda Guerra Mundial. 

Observou-se nesse período um momento bastante fértil de novas contribuições produzidas 

pela historiografia europeia (DURAN & BENTIVOGLIO, 2013).  

Segundo Silva (2002, p.426), “a memória, tornou-se, nessa última década
59

, um dos 

objetos centrais de análise dos historiadores do tempo presente, o que vem dando uma nova 

dimensão a esta categoria, que deixa de ser vista como simples objeto da história, para ser 

uma de suas matrizes”. 

Tanto Silva (2002) quanto Duran & Bentivoglio (2013) destacam a França como país 

que efetivou um debate mais exaustivo da problematização da memória através da sua 

inscrição na história. Um dos motivos que assegurou essa proeminência a França foram os 

atores históricos que sobreviveram as tragédias do século XX (o holocausto, principalmente) 

que durante esse período desenvolveram a chamada história social da memória (SILVA, 

2002). 

O movimento da História Contemporânea foi outro fator relevante para revitalização 

da memória como objeto de estudo. Em entrevista para Arend & Macedo (2009), publicada na 

Revista do Programa de Pós-Graduação em História, Tempo e Argumento, o historiador 

Henry Rousso esclarece como a História do Tempo Presente, também chamada por alguns de 

História Contemporânea, modificou as relações que os historiadores mantinham com a forma 

de construir o conhecimento histórico. Ele explica que no sentido etimológico do termo, a 

História Contemporânea é aquela em que “o historiador investiga um tempo que é o seu 

próprio tempo com testemunhas vivas e com uma memória que pode ser a sua” (AREND & 

                                                           
59

 Ela refere-se à primeira década do século XXI, período que aparentemente parece ter consolidado a memória 

enquanto categoria teórica salutar para a compreensão dos fenômenos sociais.  
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MACEDO, 2009, p. 202). Esse novo dimensionamento dado à história deslocou as análises 

dos historiadores de eventos ocorridos na Idade Média ou Moderna, para eventos relacionados 

à história do trágico, ocorridos especificamente no século XX. No entanto, o autor ressalta 

que na França, 

[...] a expressão ‘História Contemporânea’ possui outra significação, pois ela 

se desenvolve como segmento da disciplina histórica e da historiografia. No 

último terço do século XIX, nós consideramos que a data inaugural da 

História Contemporânea foi a Revolução Francesa. Portanto, ainda hoje, 

aqui na França no programa escolar/universitário a História Moderna 

termina com Luís XVI, o último grande rei, e a época contemporânea, a 

nossa, começa com a Revolução Francesa, em 1789 (AREND & MACEDO, 

2009, p.202).  

 

Rousso comenta que essa distinção não apresenta ambiguidade, porém ocasiona uma 

série de problemas. Um deles é que a palavra “contemporânea” não teria mais significações e 

seria simplesmente um recorte temporal, uma forma de abordar o tempo” (AREND & 

MACEDO, 2009, p. 202). Uma outra questão seria a da “[...] percepção ideológica da História 

[...] que não é necessariamente política, mas se baseia em uma ideia simples”. 

O autor relata que “a escolha do termo História do Tempo Presente foi simplesmente 

para se destacar do termo História Contemporânea que, na França, possui outra significação” 

(AREND & MACEDO, 2009, p.203). Para ele há duas razões para se distinguir História 

Contemporânea:  

 

A primeira razão para se distinguir a (História do Tempo Presente) da 

História Contemporânea foi uma motivação técnica e semântica, pois 

queríamos mostrar ‘outra coisa’ [...]. Na segunda razão há também uma 

dimensão ideológica. Ideológica no sentido que não é qualquer História que 

será feita a partir dos anos 1980 e o IHTP
60

, assim como todos que trabalham 

com o tempo presente, buscou objetos particulares (AREND & MACEDO, 

2009, p.203).  

 

Alguns dos objetos elencados por Rousso durante a entrevista evidenciam que a 

História do Tempo Presente se alimentou, como já mencionado, da história do trágico. A 

história das guerras, de sistemas totalitários e de guerra civil compõe os principais objetos de 

pesquisa. O foco desses historiadores era na “história do paroxismo, na violência extrema, de 

sistemas políticos desconhecidos”, ou seja, “nas grandes “fraturas” do século XX”. É nessa 

perspectiva que a História do Tempo Presente encontrou novos fenômenos sociais, sendo o 

principal a questão da memória (AREND & MACEDO, 2009, p. 207).  

                                                           
60

 Instituto de História do Tempo Presente.  
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O autor ainda destaca que na França, o conceito de memória coletiva de Maurice 

Halbwachs não foi difundido entre os historiadores da década de 1970, ele mesmo comenta 

que não chegou a ler tal obra durante esse período. Ele alerta que a França teve suas 

discussões voltadas para os “fenômenos da sociedade francesa e em outras partes: as 

lembranças da Shoah
61

, as lembranças da guerra, o debate público sobre a tomada de 

consciência acerca da colaboração com os nazistas” (AREND & MACEDO, 2009, p.208). 

Loriga (2009, p.15) ao discutir a relação entre história e memória pontua que ao 

longo de 1970, quando “houve uma espécie de revolta contra a pretensa história oficial, 

acusada de ser artificiosa e violenta” a memória passava a ser relevante para compreensão das 

relações sociais.  A autora ainda pontua que 

 

Aqui e ali, evocou-se até mesmo uma revanche da Memória sobre a História. 

Enquanto Ralph Samuel (1980 e 1994), um dos principais fundadores do 

history workshop, negava a diferença entre memória popular e a história, 

Phillippe Ariès (1982) via na memória (individual e coletiva) o meio de 

deixar de lado a cronologia oficial dos acontecimentos públicos e, 

finalmente, apreender o mundo da vida cotidiana, submerso pela grande 

História. Como escreveu Yosef Hayim Yerushalmi (1988), no mundo de 

hoje, não devemos apenas contrastar a decadência da memória e o declínio 

da consciência do passado; também devemos enfrentar a violação brutal 

daquilo que a memória guarda em si, a distorção deliberada dos testemunhos 

históricos, a invenção de um passado mítico ‘a serviço dos poderes das 

trevas’ (LORIGA, 2009, p.15) 

 

 Thomson et al. (2006, p.65-66) ao refletirem as diferentes experiências e visões da 

teoria e da prática da história oral de países de língua inglesa afirmam que:  

 

[...] uma questão básica na história oral britânica e possivelmente também no 

de outros países é a dificuldade de estabelecer ligações entre os estimulantes 

e novos conhecimentos teóricos sobre a história de vida e memória, e as 

aspirações democráticas da história de vida e memória, e as aspirações 

democráticas da história oral como prática que recupera histórias não 

conhecidas e capacita as pessoas a fazer suas próprias histórias.  

 

Mas, a partir dos anos de 1980, várias dinâmicas estabelecidas por grupos de estudos 

das universidades possibilitaram conferir a memória um caráter mais subjetivo. Através de 

novos métodos de análises e de entrevistas os historiadores orais britânicos e australianos 

desenvolveram fundamentos mais complexos da memória.  
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Procuramos explorar as relações entre reminiscências individuais e coletivas, 

entre memória e identidade, ou entre entrevistador e entrevistado. De fato, 

frequentemente estamos tão interessados na natureza e nos processos da 

rememoração quanto ao conteúdo das memórias que registramos 

(THOMSON et al. 2006, p.69)  

 

Com efeito, nota-se que a memória ganhou espaço importante nas pesquisas 

históricas e sociológicas, sendo que nos últimos anos ela constituiu um campo específico, 

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

São muitas as tentativas, “em diversos campos do saber histórico, de delimitar 

fronteiras, aproximações e entrecruzamentos entre as concepções de história e memória que 

na atualidade tem definido essas formas de interpelação e usos do passado” (SANTOS, 2007, 

p.81). Essa nova perspectiva sobre a memória, possibilitou novos caminhos para se apropriar 

do tempo, dos espaços, imagens, atos/ações, considerando que   

 

Constitui-se memória, os rastros deixados pelas práticas humanas, o que 

indica que nossos movimentos/performances falam e registram, na memória 

individual e do grupo social, o que julgamos ser importante para outrem, 

mesmo quando ele é o nosso próprio eu. [...] Antes de ser registro, a 

memória foi acontecimento. Quanto a sua leitura, não há quem negue que 

também é memória e acontecimento. Falar é fazer acontecer e se justifica 

pela execução da voz enquanto possibilidade de memória (RODRIGUES, 

2011, p. 140).  

 

Nesse contexto, Rodrigues (2011, p.140) afirma que “construímos nossas memórias, 

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

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

memória coletiva”.  

Buscando evidenciar uma memória coletiva da história de vida das mulheres 

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

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

teórico uma pluralidade de textos que contribua para a hibridização de outras dimensões.  
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2.4.1 A dimensão sociológica da memória  

 

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

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

historiografia travou sobre o tema memória (SANTOS, 2007). 

No prefácio de seu livro, Jean Duvignaud, professor da Faculdade de Letras e 

Ciências Humanas de Orléans-Tours, comenta que Halbwachs “mostra que é impossível 

conceber o problema da recordação e da localização das lembranças quando não se toma 

como ponto de referência os contextos sociais reais que servem de baliza à essa reconstrução 

que chamamos de memória” (HALBWACHS, 2003, p.08-09).  

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

o vivido, ou seja, o que ainda está presente no grupo. Nessa mesma perspectiva, Seixas (2001, 

p.97) ao refletir sobre a sociologia da memória proposta pelo autor comenta que para 

Halbwachs “a memória significa fundamentalmente reconstruir o passado a partir dos quadros 

sociais do presente”.  

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

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

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

nós”. 

No texto, Halbwachs (2003) utiliza experiências pessoais para desenvolver as suas 

análises científicas sobre memória. Ele explica que a constituição da memória não ocorre de 

maneira isolada, mesmo se suas experiências tiverem sido construídas individualmente. O 

autor expõe que carregamos um pouco de cada pessoa em nós, o que nos leva a considerar os 

seus pontos de vista ao descrever um fato, um lugar ou acontecimento. 

 

Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, 

ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e 

objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. 

Não é preciso que outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, 

porque sempre levamos conosco e em nós certa quantidade de pessoas que 

não se confundem (HALBWACHS, 2003, p.30).  

 

Como pudemos observar no capítulo anterior, essa concepção de memória pode ser 

observada na trajetória de vida das rendeiras do Cariri Paraibano. Elas ao evidenciarem suas 

histórias de vida recorrem, com frequência, a lembranças que não foram vividas por elas, mas 

que, no entanto, fazem parte de suas memórias. Isso acontece porque “o indivíduo que lembra 
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é sempre um indivíduo inserido e habitado por grupos de referência” (SCHMIDT & 

MAHFOUD, 1993, p. 288). A forma como essas mulheres tecem os pontos e como explicam 

o processo do fazer são composições constituídas a partir de experiências coletivas, tendo em 

vista que a memória é sempre construída em grupo, mesmo sendo ela, sempre, um trabalho do 

sujeito (SCHMIDT & MAHFOUD, 1993).  

 

Eu fui aprender com 10 anos. Enquanto as mulheres teciam com o lacê e a 

linha monsieur crochê, eu tentei aprender com fiapos de pano, porque eu não 

tinha condição de comprar a matéria-prima. Eu pedia a minha mãe ourela de 

tecido, e daquela ourela eu fazia o lacê e dela também tirava os fios de onde 

eu comecei a aprender. Para mim foi muito importante. Logo em seguida, eu 

ganhei um novelo de linha pequenininho, que as mulheres faziam o alinhavo. 

Lembro-me muito bem! Quando as meninas viram a minha intenção e que 

eu estava realmente querendo aprender, elas me deram este novelo e fita 

bebê, que é um tipo de lacê. Eu tentei me aperfeiçoar mais um pouquinho em 

cima dessa fita bebê e desse novelinho de linha. Eu não sei se as outras 

meninas da minha época aprenderam assim, mas eu acho que não, porque as 

mães teciam e talvez dessem o material para elas aprenderem. Mas como eu 

não tinha como comprar, eu aprendi dessa maneira, porque a minha intenção 

era aprender (FATIMA SUELENE DE OLIVEIRA MEDEIROS, 2015).  

 

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

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

que dão coerência as nossas vidas”. A memória de ofício desenvolvida pelas rendeiras, a qual 

registra-se uma variação de pontos é um suporte de memória tanto coletiva quanto individual, 

que remete a escolha efetuada pelas forças que operam o desenvolvimento temporal.  

 

Eu sei fazer o dois-amarrado com pipoca, dois-amarrado com mosca, São 

Paulo, caramujo, lua. Esses pontos foram os que eu aprendi vendo as outras 

rendeiras tecendo. Mas, eu também faço o ponto cocada, o três-solto, 

vassourinha, pilão, abacaxi, [...] tem o ponto que o povo chama xerém, 

chiclete, abacaxi de três. Faço a sianinha, o liós, a malha que a gente faz a 

bolinha e o pauzinho (MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, 2015).  
 

Um pesquisador desatento poderia construir suas análises com foco apenas nas 

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

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

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

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

permeado de marcas de um saber que é passado de geração a geração (isso porque existe um 

grupo de referência), composto por mulheres de um mesmo ambiente social que ao se 
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relacionarem formam uma espécie de comunidade que materializa aspectos subjetivos, 

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

do tempo, integram-se ao grupo de rendeiras. Nesse contexto, “é preciso, pois, religar os 

objetos de memória, os homens e os tempos, e fazer uma leitura desse memorial da vida 

humana, inserido num conjunto de lugares de memória” (RODRIGUES, 2011, p.105). 

No caso das rendeiras do Cariri Paraibano, percebe-se que essa dinâmica é 

potencializada pelo fato de os membros dessa sociedade ainda manter traços típicos da 

moralidade das sociedades tidas tradicionais. Os municípios que formam o território da renda 

renascença, mesmo estando ligados a uma lógica global e complexa, ainda se relacionam de 

forma muito mecânica, tendo em vista que a “consciência coletiva” exerce sobre seus 

membros uma força que garante uma forte coesão social (DURKHEIM, 2010).  

Essa situação permite que a memória de um grupo evidencie lembranças de eventos e 

experiências que dizem respeito à maioria de seus membros. Isso porque um considerável 

número de rendeiras possuem vínculos combinados umas com as outras, ou seja, de ordem 

familiar e cultural, sendo a cultural o grupo de referência (HALBWACHS, 2003).  

Circunstancialmente, a memória se aproveita da memória dos outros porque existem 

muitos pontos de contato entre uma e outras, o que possibilita uma base comum à lembrança 

que é recordada e reconstruída. Esse processo só é possível devido os dados e noções que são 

incorporados no espírito do indivíduo e também no dos outros (HALBWACHS, 2003). 

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

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

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

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

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

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

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

a consciência individual.  

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

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

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

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

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

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

memória coletiva. Nesse contexto, Schmidt & Mahfoud (1993, p. 289) afirmam que  
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A lembrança, para Halbwachs, é reconhecimento e reconstrução. É 

reconhecimento, na medida em que porta o ‘sentimento do já visto’. É 

reconstrução, principalmente em dois sentidos: por um lado, porque não é 

uma repetição linear de acontecimentos e vivências do passado, mas sim um 

resgate
62

 destes acontecimentos e vivências no contexto de um quadro de 

preocupações e interesses atuais; por outro lado, porque é diferenciada, 

destacada da massa de acontecimentos e vivências evocáveis e localizada 

num tempo, num espaço e num conjunto de relações sociais. 

 

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

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

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

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

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

Fechine (2013, p.108) ao discutir a memória das rendeiras através do conceito de 

brasão, explica que  

 

A Renda Renascença transmite uma memória de rendeira inserida numa 

imagem que é o ponto. A imagem da renda comunica e pode ser lida como 

um texto histórico e cultural em forma de escritura. Como brasão, significa a 

solidificação do grupo na construção de sua identidade, focalizando a 

multiplicidade de saberes.  

 

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

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

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

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

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

Ao entrevistar uma rendeira, perguntamos o que ela comprou com o valor da venda 

de sua primeira peça de renda renascença. Ela responde que foi um vestido e um chinelo. 

Após expor sua resposta, emociona-se. Esse ato de trazer a lembrança à tona é possível 

porque a rendeira foi estimulada a voltar a pensar em algo, ou seja, criou-se condições 

necessárias que permitiu a constituição de uma sequência de percepções pelas quais só pode 

passar de novo refazendo o mesmo caminho. Para Halbwachs (2003, p.53-54) 
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 Os folcloristas utilizam frequentemente o termo resgatar, mas a posição assumida neste estudo está pautada na 

perspectiva de evidenciar, tendo em vista que a memória das rendeiras está presente nas práticas cotidianas, 

sendo o compromisso do sujeito científico promover condições que possam trazer à tona aquilo que já está posto 

diariamente.  
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[...] quando essa lembrança reaparece, não é consequência de um conjunto 

de reflexões, mas de uma aproximação de percepções determinada pela 

ordem em que se apresentam determinados objetos sensíveis, ordem essa 

resultante de sua posição no espaço. Diferente de reflexões ou de ideias, as 

percepções – enquanto percepções – limitam-se a reproduzir os objetos 

exteriores, não contêm nada mais do que esses objetos e não podem nos 

conduzir além deles.  

 

O estímulo à sequência de percepções serve para deixar o indivíduo, em determinada 

disposição física e sensível, favorável ao reaparecimento da lembrança.  

A partir desse exemplo, nota-se que a lembrança evocada pela rendeira passou por 

dois níveis de testemunhos. “O primeiro nível de testemunho ao qual o indivíduo tem acesso, 

se dá na relação consigo mesmo, confrontando uma visão atual com as experiências vividas 

no passado ou com opiniões formadas anteriormente” (SCHMIDT & MAHFOUD, 1993, 

p.290). A rendeira ao relembrar do vestido e do chinelo, realiza uma comparação entre a 

situação do passado com a do presente, isso fica visível quando ela relata que muitas mulheres 

da comunidade, inclusive ela, sustentaram seus filhos com o que ganhavam da venda de suas 

peças de renda renascença. O segundo nível, “abrange a esfera do diálogo entre o individuo e 

um outro presente fisicamente ou internalizado” (SCHMIDT & MAHFOUD 1993, p.290). O 

trabalho da memória é compreendido a partir do confronto dos diferentes pontos de vista que 

coabitam no indivíduo.  

Percebemos que os dois níveis de testemunhos mantêm uma interação que possibilita 

ao indivíduo observar uma realidade presente, recorrendo ao testemunho de sua experiência 

passada e ao testemunho de outros que destacam aspectos a serem notados (SCHMIDT & 

MAHFOUD, 1993).  

Na perspectiva de Rodrigues (2011, p.176), as narrativas das rendeiras “testemunham 

acerca dos elementos que estão presentes numa e noutra cultura, com prioridade de quem está 

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

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

apresentam como confidências de um povo que se localiza na fronteira entre o ontem e o hoje, 

mas com vistas para o além
63

, o amanhã”.  
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 “O além” é concebido por Rodrigues (2011) a partir das concepções de Bhabha. O autor explica que, segundo 

Bhabha (2001, p.19), o além “não é nem um novo horizonte, nem um abandono do passado”, é está “no 

momento de trânsito em que espaço e tempo se cruzam para produzir figuras complexas de diferença e 

identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão [...] aqui e lá, de todos os lados [...], para 

lá e para cá, para frente e para trás”.  
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As rendeiras, sendo de gerações diferentes, acabam tendo diferenciações em suas 

lembranças, tendo em vista “[...] as divisões do tempo – que são singulares para cada grupo e 

para cada homem. A divisão do tempo permite a constituição de uma lembrança enquanto tal, 

e sua distinção dentre outras lembranças numa cadeia de recordações” (SCHMIDT & 

MAHFOUD, 1993, p.291). No entanto, 

 

Em contraposição ao tempo que oferece continuamente a imagem da 

mudança, o espaço oferece a imagem da permanência e da estabilidade. Os 

lugares recebem a marca de um grupo e a presença de um grupo deixa 

marcas num lugar. Todas as ações do grupo podem ser traduzidas em termos 

espaciais e o lugar ocupado pelo grupo é uma reunião de todos os elementos 

da vida social (SCHMIDT & MAHFOUD, 1993, p.291).   

 

Os espaços que formam o território das mulheres rendeiras
64

 permitem recordar uma 

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

costumes distintos de outros tempos. “O saber-fazer renda une tempos históricos, gerações e 

criações, em uma luta pela sua valorização como produto artístico relevante” (FECHINE, 

2013, p.106). Os espaços nessa circunstância se tornam lugares que materializam, por meio de 

um movimento dialético entre passado e presente, os objetos e as ações que dão a renda 

renascença uma memória social coletiva viva.  

Identificar como a escola está promovendo diálogos entre sujeito, local e tempo 

(práticas sociais do cotidiano), através da memória, torna-se urgente. Tendo-se em vista os 

processos de invisibilidade observados em nosso trabalho de pesquisa. Para analisar e refletir 

sobre a inserção da memória dos grupos sociais nas práticas escolares, examinaremos a seguir 

aspectos ligados a escola, ao currículo e aos saberes e fazeres locais.  
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 Os cinco municípios do Cariri Paraibano: Camalaú, Monteiro, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro 

e Zabelê.  
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2.5 ESCOLA, MULHER E RENDA: SABERES E FAZERES À MARGEM
65

 NO 

CURRÍCULO ESCOLAR 

 

2.5.1 Escola: aparelho ideológico ou reprodutivo?  

 

 

Mesmo a sociedade passando por uma série de transformações de ordem econômica, 

social, política e cultural, que expressam novas dinâmicas estruturais, a escola ainda atua 

ideologicamente de forma discriminatória: direcionando as pessoas das classes subordinadas à 

submissão e a obediência, enquanto as pessoas das classes dominantes aprendem a comandar 

e controlar (ALTHUSSER, 1983).  

Os teóricos pós-estruturalistas podem argumentar que esta crítica inspirada nos 

escritos de Althusser (1983) está ultrapassada. No entanto, observa-se nas práticas educativas 

de algumas escolas do Cariri Paraibano que esta diferenciação é garantida pelos mecanismos 

seletivos que agem de forma sutil e dificultam a ascensão dos que estão à margem da 

sociedade.  

Um exemplo prático do cotidiano escolar, que ilustra bem esse processo de 

diferenciação, é a realização do desfile em comemoração a Independência do Brasil, 

promovido pelas escolas, como podemos observar no seguinte registro: 

 

No processo de organização do desfile, os atores escolares deveriam 

inicialmente discutir que ações pedagógicas precisariam ser planejadas e 

posteriormente, desenvolvidas para justificar a realização de tal evento 

escolar. Porém, nenhuma discussão é desenvolvida em torno das práticas 

educativas. A direção da escola se reúne com os docentes para a escolha do 

tema geral que desencadeará a formação dos pelotões. As coordenadoras 

pedagógicas ressaltam que cada pelotão deverá ter um destaque (um aluno 

que lidera os demais). Um dos professores sugere que todos os alunos 

desfilem com o uniforme da escola, mas sua sugestão é duramente 

descartada por palavras, gestos e expressões de reprovação. A partir da 

organização de um esboço indicando as posições e as formações dos 

pelotões, a direção da escola e a coordenação pedagógica procuram os pais 

dos alunos que possuem as melhores condições sociais da comunidade para 

                                                           
65

 A concepção de margem ou de marginalização presente neste estudo está calcada na teoria do estigma. A ideia 

de margem é concebida como um resultado de uma discriminação. Por várias vezes reproduzimos a 

discriminação nas práticas educativas com relação à pessoas que têm algum tipo de estigma, por meio de atitudes 

que reduzem o indivíduo e até mesmo as suas chances de vida (GOFFMAM, 1981, p. 8). Nesta concepção 

teórica, a pessoa ou grupo é levado à condição de “vitimização” como produto da exposição dos diferentes tipos 

de estigmas. E para romper com essa perspectiva de “vitimização”, buscou-se em nosso estudo pensar a 

"margem" a partir das concepções de Bhabha. Rodrigues (2011, p. 178) explica que para Bhabha, o sujeito que 

fala da/na periferia (entre-lugar) possui o direito de se expressar a partir de um poder autorizado não pela 

persistência na tradição, mas pela sua localização periférica. Ele é alimentado “pelo poder da tradição de se 

reinscrever através das condições de contingência e contraditoriedade que presidem sobre as vidas dos que estão 

‘na minoria’” (BHABHA, 2001, p.21).   
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oferecer a posição de destaque. Os pais que aceitam devem custear as 

vestimentas, que por serem exclusivas, bem elaboradas e sob medida, se 

tornam as mais caras. Para os alunos que irão participar dos pelotões, a 

escola realiza uma reunião coletiva com os pais, que irão optar pela 

participação, ou não, dos filhos. Para os alunos que ficarem de fora dos 

pelotões, à escola exige que venham de uniforme para que eles possam 

desfilar após estes, ‘garantindo a participação de todos’. Durante o mês de 

agosto, a escola, se dedica exclusivamente aos preparativos do desfile, com 

vários e cansativos ensaios, provas de roupa e na organização de outros 

adereços que serão utilizados durante o desfile (Diário do pesquisador).  
 

O exemplo evidencia como as relações escolares de algumas instituições educativas 

da região do Cariri Paraibano se expressam de forma arcaica, carregadas de atitudes e 

condicionamentos desiguais, herança das relações políticas baseadas no poder pessoal e 

oligárquico, de práticas clientelistas
66

 que operam de maneira significativa até os dias de hoje 

(MARTINS, 1999).  

A sociedade brasileira contemporânea carrega consigo comportamentos, atitudes e 

condicionamentos desumanos herdados desde o período colonial, o que ocasiona a reprodução 

de práticas antidemocráticas que atrasam o desenvolvimento social, econômico, político e 

educacional do país.  

Todos esses fatores tornam o Brasil um país de sujeições, como descreve Stedile 

(2003, p.38), ao afirmar que, “o Brasil sempre foi um país dependente. A origem de nossa 

dependência está desde a forma de colonização que nos foi imposta pelos portugueses e, 

posteriormente, foi reproduzido pelos modelos econômicos”, que desde 1500 estão 

relacionados à formação e expansão do mercado mundial.   

A política do favor, base e fundamento do Estado brasileiro, que não consegue fazer 

distinção entre o público e o privado, desencadeou reflexos bastante negativos nas dinâmicas 

estabelecidas socialmente, sendo possível observá-las de maneira bem clara nas relações 

sociais. O contexto histórico político do país justifica o titulo da obra de José de Martins 

(1999) O poder do atraso.  

A manutenção dessas relações permite garantir o status quo das famílias interioranas 

que representam as elites municipais. Os mecanismos que mediam essas relações levam os 

sujeitos a aceitarem as estruturas sociais já estabelecidas. No entanto, é importante ressaltar 

que na contemporaneidade essas demarcações, não são precisas. Atualmente, há uma 

                                                           
66

 Constitui-se a partir da concepção de clientelismo que é um subsistema de relação política - em geral ligado ao 

coronelismo, onde se reedita uma relação análoga àquela entre suserano e vassalo do Sistema Feudal, com uma 

pessoa recebendo de outra a proteção ou favorecimento em troca do apoio político. Fonte: < 

http://www.dicionarioinformal.com.br/clientelismo/> 
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transitoriedade nas relações de classe, o que dificulta a garantia do status quo, principalmente 

se pensarmos nos grandes centros urbanos, em que as relações sociais são mais complexas.  

No contexto aqui apresentado, onde as relações são de base tradicional, a escola, 

através de seus processos educativos, transmite crenças que nos fazem enxergar os arranjos 

sociais existentes como bons e desejáveis. Nas análises de Pierre Bourdieu e de Jean-Claude 

Passeron (2013), o funcionamento da escola e da cultura está marcado pela eficácia real do 

esforço simbólico das relações de força, ou seja, a dinâmica da reprodução social está 

centrada no processo de reprodução cultural.  

As práticas sociais, exteriorizadas em linguagem verbal (oral e escrita), mas também 

expressas por outros tipos de linguagem, como gestos, olhares, atitudes, estilos de vida, 

objetos usados no cotidiano, vestimentas, etc., reproduzem o universo cultural dos indivíduos, 

grupos e classes sociais, expressando ideologias, sensações, preconceitos, representando 

instituições e lugares sociais dos agentes, que se reconhecem mutuamente por um código 

comum no jogo de interesses e dos tipos de capital (econômico, cultural, social e simbólico) 

(FREITAS, 2012).  

Por meio das ações pedagógicas, a escola reproduz a cultura dominante: seus valores, 

seus gostos, seus costumes, seus hábitos, seus modos de se comportar. Na medida em que 

essa cultura tem valor, em termos sociais, isto é, vale alguma coisa; ela faz com que a pessoa 

(símbolo do possuir) obtenha vantagem materiais e consequentemente simbólicas: ela se 

constitui capital cultural.  

Nesta perspectiva, “a escola e a educação não atuam pela inculcação da cultura 

dominante às crianças e jovens das classes dominadas, mas ao contrário por um mecanismo 

que acaba por funcionar como um mecanismo de exclusão” (TADEU, 2011, p.35). A escola, 

para Bourdieu, “é concebida como uma instituição a serviço da reprodução e da legitimação 

da dominação exercida pelas classes dominantes” (NOGUEIRA & NOGUEIRA, 2009, p. 71).  

O currículo da escola está baseado na cultura dominante que é transmitida por meio 

do código cultural. As crianças que fazem parte das classes dominantes que estiveram imersas 

durante toda a sua infância nas relações constituídas por este código, podem facilmente 

compreendê-lo no processo de escolarização. Em contraste, as crianças das classes 

dominadas, por não terem contato com este código, possuem dificuldades de absorvê-lo, o 

que torna o seu capital cultural já inicialmente baixo ou nulo (TADEU, 2011). 

Consequentemente, ambos (a pessoa e o seu saber cultural) são mutuamente desvalorizados.  

Uma forma de romper com esta reprodução é possibilitar para as crianças das classes 

dominadas uma educação que permita ter – na escola – a mesma imersão duradoura na cultura 
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dominante; proporcioná-las as mesmas condições das crianças das classes dominantes: a 

valorização dos saberes locais, familiares.  

Isso porque se vive num cenário pós-crítico, no qual o currículo pode ser pensado 

pela ótica dos conceitos técnicos (ensino e eficiência) ou das categorias psicológicas 

(aprendizagem e desenvolvimento) ou ainda de imagens estática como as de grade curricular e 

lista de conteúdos, pois ele é também tudo aquilo que dele se faz, mas nossa imaginação está 

agora livre para pensá-lo através de outras metáforas, para concebê-lo de outras formas, para 

vê-lo de perspectivas que não se restringem àquelas que nos foram legadas pelas estreitas 

categorias tradicionais (SILVA, 2011, p.147)  

Ao considerar as relações de poder travadas no campo escolar, observa-se que o 

entrecruzamento das diversas culturas é inevitável, no entanto, a cultural escolar, socialmente 

legitimada, é a cultura imposta como legítima pelas classes dominantes. Caso os atores 

escolares não tenham a compreensão das relações constituídas por eles, dificilmente a escola 

deixará de ser um espaço ideológico e reprodutivo, para ser um espaço de arena, no qual, as 

diversas culturas entram em disputas, promovendo um hibrido cultural que valorize as 

diferenças.  

Transformar a escola em um campo de disputa que estabeleça condições equitativas 

entre os mais diversos sujeitos é o principal desafio das escolas caririzeiras, principalmente 

quando deslocamos as problemáticas do âmbito das desigualdades de classe para as 

desigualdades de gênero. 

 

2.5.2 Gênero e escola: a negação da experiência feminina nas práticas educativas  

 

A abordagem de gênero e da mulher se localiza no quadro de transformações por que 

vem passando a História. Matos (2007) afirma que, apesar de longínquos, os antecedentes das 

lutas femininas foram, de fato, os anos que compreendem a década de 1970. Foi neste 

contexto que suas reivindicações entraram em pauta:  

 

[...] as mulheres entraram em cena e se tornaram visíveis na sociedade e na 

academia, onde os estudos sobre a mulher se encontravam marginalizados da 

maior parte da produção e da documentação oficial. Isso instigou os 

interessados na reconstrução das experiências, vidas e expectativas das 

mulheres nas sociedades passadas, descobrindo-as como objeto de estudo 

(MATOS, 2007, p. 279).  

 

A escola, enquanto instituição social educativa, historicamente negou e nega as 

experiências femininas nos processos educacionais. Mesmo com a sua visibilidade adquirida 
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na década de 70, percebe-se que a escola não incorporou a pluralidade de possibilidades de 

olhares sobre o passado e o presente da mulher e das relações de gênero.  

As políticas educacionais só vieram incorporar as questões de gênero, identidade de 

gênero e orientação sexual em seus documentos oficiais no final da década de 1990, nos 

cadernos de Temas Transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino 

Fundamental, publicados pelo Ministério da Educação em 1998.  

Algumas ações com vistas à promoção da equidade de gênero, e ao enfretamento ao 

sexismo e a homofobia encontraram respaldo nas propostas de ações governamentais relativas 

à educação, conscientização e mobilização contidas no Programa Nacional de Políticas para 

as Mulheres (2004), no Programa Brasil sem Homofobia (2004), e no Programa Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (2006), gestados a partir das lutas e transformações que 

receberam maior impulso desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 

(HENRIQUES et al. 2007, p. 22).  

Apesar dos esforços dos movimentos sociais e das recomendações oficiais em 

promover uma educação que reconheça as diferenças, capaz de superar os preconceitos, 

poucas são as iniciativas no âmbito escolar que estimule um currículo plural e democrático.  

Veiga-Neto (2011, p.111) ao discutir a obra de Foucault explica que este, ao pensar a 

definição de sujeito, identifica três tipos de luta social “sempre em ação, mas cujas 

distribuição, combinação e intensidade variam na História: a, lutas contra a dominação 

(religiosa, de gênero, racial etc.), b, lutas contra a exploração do trabalho e c, lutas contra as 

amarras do individuo a si próprio e aos outros”.  

As lutas contra a dominação envolvendo as questões de gênero, étnico-racial e 

também o respeito à diversidade, a partir dos anos 1980, no Brasil, por meio dos movimentos 

sociais conseguiram pautar questão dos direitos sexuais relativos ao que vem sendo chamado 

de orientação sexual e identidade de gênero em praticamente todas as instâncias da vida 

social, o que para Foucault se torna algo relevante tendo em vista que todas as lutas contra as 

formas de sujeição impedem a submissão da subjetividade inerente às singularidades dos 

sujeitos.  

Moraes (1997) afirma que a escola contemporânea não vem cumprindo com o seu 

papel, por estar completamente dissociada do mundo e da vida dos sujeitos que constituem o 

seu espaço. E Veiga-Neto (2011), baseado em estudos sobre a escola moderna, explica que tal 

instituição é considerada a  
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[...] mais poderosa, ampla, disseminada minuciosa a proceder uma íntima 

articulação entre o poder e o saber, de modo a fazer dos saberes a correia (ao 

mesmo tempo) transmissora e legitimadora dos poderes que estão ativos nas 

sociedades modernas e que instituíram e continuam instituindo o sujeito 

(VEIGA-NETO, 2011, p. 114).  
 

 

A forma de como a escola moderna está posta pelo autor evidencia implicitamente 

duas características que mantém a regularização dos padrões sociais: a lógica disciplinar e a 

lógica do controle.  As duas lógicas funcionam e agem de maneira complementar, 

instaurando, através da sutileza (mas nem por isso sem deixar de ser doloroso) os discursos 

dominantes (FOUCAULT, 1999).  

O que se vê nas escolas, ainda, são perspectivas conservadoras de educação sexual: 

discursos e práticas voltados para conter ameaças à família e ataque a normalidade 

heterossexual (LOURO, 1999). Esse contexto mostra que as linhas do poder da sociedade 

estão estruturadas não apenas pelo capitalismo, mas também pelo patriarcado, o que nos leva 

a pensar a escola como responsável pela constituição da relação de gênero.  

Segundo Campos (2009, p. 27), “a concepção de gênero como construção social 

contempla o caráter relacional do feminino e do masculino porque leva em consideração o 

outro no sentido de compreender que nenhuma identidade é absoluta”. Mas nas escolas o 

currículo vivenciado reflete e reproduz os estereótipos e os preconceitos de gênero, pois além 

de omitir a história das mulheres, inviabilizando uma história social capaz de operar a relação 

entre conhecimento e gênero, sutilmente inferioriza alunas e alunos por meio das práticas 

educativas.  

Nas aulas de Educação Física, por exemplo, o aluno gordo, ou é goleiro ou fica no 

banco. E de modo geral, na escola, os alunos considerados inteligentes são elogiados e os 

demais humilhados; alunos que fazem a tarefa de casa vão para o intervalo, os que não, vão 

para o castigo; meninos que choram ou que possuem preferência da companhia das meninas 

são, aos olhos dos professores, “sensíveis demais” e aos, olhos dos outros alunos, “maricas”; 

meninas que apresentam atitudes grosseiras ou possuem preferência em interagir com 

meninos “são brutas demais”, não são “Marias” e sim “Joãozinhos”. Na escola, grande 

espelho da sociedade patriarcal, o que foge da normalidade, rapidamente é rotulado e 

estigmatizado.  

As vivências dessas práticas são corriqueiras em muitos instituições escolares, que 

continuam exercendo a ação distintiva, que incumbe de separar e dividir os sujeitos, através 

de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento, hierarquização (LOURO, 1997).  
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O nosso estudo adentrar neste cenário com o estímulo de buscar uma forma de 

superar esta perigosa deficiência social, considerando que a escola produz e reproduz as 

discriminações de gênero. Para tanto, propõe incluir nas práticas educativas experiências de 

mulheres rendeiras do Cariri Paraibano (mães, tias, avós, irmãs etc.), seus saberes e fazeres. 

Entre os vários motivos dessa inclusão cultural das famílias locais em âmbito escolar, 

elencamos dois. Primeiro, porque as questões ligadas às mulheres são mais receptivas do que 

as ligadas à diversidade sexual. Para inserir os discursos de equidade e valorização das 

diferenças é preciso fazer isso de forma gradativa e cautelosa, para que os discursos de 

intolerância não se fortaleçam em meio às práticas de letramento familiar que deve dialogar 

com a escolar. Segundo, porque as escolas omitem a história de centenas de mulheres que 

juntas formam o território da Renda Renascença. Saberes e fazeres locais, capital simbólico, 

tesouro armazenado que por falta de evidência permanece à mercê dos atravessadores que 

exploram tais mulheres de forma perversa: atenção única e demasiada aos signos inerentes ao 

capitalismo.  

 

2.5.3 Currículo na perspectiva multicultural: um desafio às escolas do Cariri Paraibano 

 

Currículo é um campo de pesquisa que vem ganhando importância nos processos 

contemporâneos de reformulação das políticas públicas e dos sistemas educacionais 

brasileiros. Diante disso, o texto corrente se orienta pela perspectiva cultural do currículo, 

para destacar os significados subjacentes à promoção de uma educação multi e pluricultural. 

A nossa proposta é apresentar uma parte da análise que indaga acerca do modo como 

as políticas e as práticas curriculares estão sendo tecidas em escolas municipais da região do 

Cariri Paraibano. 

Para compreender o currículo como objeto de estudo, evidencia-se as teorias do 

currículo e de como elas o constituíram. Em seguida, argumenta-se a importância de perceber 

o currículo como ato político, descrevendo as interações que os contextos promovem no 

âmbito escolar. Posteriormente, reflete-se sobre como o entrecruzamento de culturas permite a 

construção de um currículo multiculturalmente orientado.  

A partir de dados coletados em trabalhos de campo realizados entre 2014 e 2015 em 

escolas municipais, o estudo tece o relato de acontecimentos e situações que impedem a 

implantação de políticas curriculares valorativas da região do nordeste brasileiro.  
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Não obstante, pretende-se apresentar alternativas que permitam contribuir para a 

produção de um currículo que seja capaz de articular saberes e práticas sociais com os 

conhecimentos escolares a partir da execução de um projeto didático.  

Há uma emergência ontológica e histórica por parte dos professores da Educação 

Básica no que diz respeito à compreensão do campo de teorização e investigação conhecido 

como currículo. Isso se dá pelo fato de o currículo, por tempos, ter deixado “de ser apenas 

uma área meramente técnica, voltada para as questões relativas a procedimentos, técnicas, 

métodos” (MOREIRA & TADEU, 2011, p. 13). Contudo, a transmutação em torno do 

currículo ainda não foi concebida no campo escolar de modo a incorporar as questões 

sociológicas, políticas e epistemológicas, dificultando a promoção do currículo como artefato 

sociocultural capaz de promover uma educação pública responsiva
67

 e orientada 

multiculturalmente. 

Neste ínterim, cabe-nos indagar acerca da palavra currículo. Moreira & Candau 

(2008, p. 17) explicam que “à palavra currículo associam-se distintas concepções, que 

derivam dos diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem como das 

influências teóricas que afetam e se fazem hegemônicas em um dado momento”. Neste 

sentido, Tadeu (2011) evidencia, através de uma abordagem mais histórica do que ontológica, 

que o currículo está circunscrito em três grandes grupos teóricos: o das teorias tradicionais; 

das teorias críticas; e das teorias pós-críticas.  

As teorias tradicionais do currículo por terem bases históricas entrelaçadas com o 

processo de industrialização que no início do século XX foi à mola propulsora do 

desenvolvimento econômico de vários países, entre eles os Estados Unidos, onde o currículo 

aparece pela primeira vez como um objeto específico de estudo, instaurou-se um currículo 

preocupado com a “racionalização de resultados educacionais, cuidadosa e rigorosamente 

especificados e medidos” (TADEU, 2011, p.12).  

As teorias críticas, por sua vez, deslocaram o foco nas questões relacionadas à 

organização, para o conhecimento escolar e para os critérios implicados em sua seleção. 

Buscaram analisar a quem pertence o conhecimento considerado válido e como esse 

conhecimento interfere nas relações sociais, econômicas e políticas, socialmente organizadas 

pela lógica do mercado.  

                                                           
67

 No texto “A educação escolar no contexto das transformações da sociedade contemporânea” (LIBÂNEO et al. 

2011, p.118) defende-se que “no contexto da sociedade contemporânea, a educação pública tem tríplice 

responsabilidade: ser agente de mudanças, capaz de gerar conhecimentos e desenvolver a ciência e a tecnologia; 

trabalhar a tradição e os valores nacionais ante a pressão mundial de descaracterização da soberania das nações 

periféricas; preparar cidadãos capazes de entender o mundo, seu país, sua realidade e de transformá-lo 

positivamente”.  
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Quanto ao currículo nas teorias críticas, pauta-se no desvelamento das práticas 

sociais, ou seja,  

 

A Teoria Curricular não pode mais, [...] se preocupar apenas com a 

organização do conhecimento escolar, nem pode encarar de modo ingênuo e 

não problemático o conhecimento recebido. O currículo existente, isto é, o 

conhecimento organizado para ser transmitido nas instituições educacionais, 

passa a ser visto não apenas como implicado na produção de relações 

assimétricas de poder no interior da escola e da sociedade, mas também 

como histórica e socialmente contingente. O currículo é uma área 

contestada, é uma arena política (MOREIRA & TADEU, 2011, p. 28).  

 

Nessa perspectiva, compreende-se que o currículo é uma construção social e que por 

meio dele os indivíduos aprendem seus respectivos papéis, mantendo, desta forma, o statu 

quo da camada social dominante. Para reverter este processo educativo, as teorias críticas 

apostam em procedimentos de uma pedagogia crítica: forma de libertar e conscientizar os 

sujeitos das relações dicotômicas entre dominantes e dominados.    

Nas teorias pós-críticas, o currículo também é “um território em que se travam 

ferozes competições” (MOREIRA & CANDAU, 2008, p.28), mas, em torno dos significados. 

A ideia de consciência coerente, centrada e unitária postulada pelas teorias críticas é rejeita. 

Enquanto, estas afirmam que a existência de um núcleo subjetivo pré-social teria sido 

contaminado pelas relações de poder do capitalismo, as teorias pós-críticas defendem que a 

subjetividade é já e sempre social (TADEU, 2011, p. 149).  

O que separa as teorias tradicionais das teorias críticas e pós-críticas do currículo é 

precisamente a questão do poder: “na medida em que as teorias buscam dizer o que o 

currículo deve ser, não podem deixar de estar envolvidas em questões de poder” (TADEU, 

2011, p. 16).   

Foram nos períodos de transição da construção de uma teoria para outra, o que não 

quer dizer que elas se situam num campo “puramente” epistemológico de competição entre 

“puras” teorias (TADEU, 2011), que as questões sociais, políticas e econômicas 

caracterizaram o currículo como “[...] lugar em que, ativamente, em meio a tensões, se produz 

e se reproduz a cultura” (MOREIRA, 2007, p.28).  

Com base no referencial das teorias pós-críticas, que permitem criar, recriar, 

contestar e transgredir esses processos que se concretizam no currículo, através das práticas 

educativas, o estudo corrente buscou demonstrar como algumas escolas municipais na região 

do Cariri Paraibano estão tecendo no campo escolar as políticas curriculares aplicadas ao 

ensino.  
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Lopes (2007, p.111) destaca que “toda política curricular é constituída de propostas e 

práticas curriculares”, representando assim “um conjunto de práticas que propiciam a 

produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social e que contribuem, 

intensamente, para a construção de identidades sociais e culturais” (MOREIRA & CANDAU, 

2008, p. 28).  

Nesse sentido, é ingenuidade tratar o currículo como um articulador neutro de 

transmissão desinteressada do conhecimento social, tendo em vista que as discussões sobre o 

currículo 

 

[...] incorporam, com maior ou menor ênfase, discussões sobre os 

conhecimentos escolares, sobre os procedimentos e as relações sociais que 

conformam o cenário em que os conhecimentos se ensinam e se aprendem, 

sobre a transformação que desejamos efetuar nos alunos e alunas, sobre 

valores que desejamos inculcar e sobre identidades que pretendemos 

constituir (MOREIRA & CANDAU, 2008, p. 18).  

 

Com isso, é imprescindível analisar o currículo como ato político, no qual se 

encontram as relações de poder que ora reproduzem os ideais de uma hegemonia dominante e 

ora produz um movimento que contrapõem as concepções que fazem do currículo um 

elemento a serviço da normatização e conservação das dinâmicas sociais.  

Propostas curriculares como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) se impõem aos docentes das diversas regiões brasileiras “no contexto da prática, na 

qual é reinterpretado, mas que igualmente é fruto da recontextualização, por cruzamentos 

híbridos” (LOPES, 2007, p. 221). Híbridos pelo fato de que no campo escolar não há apenas 

um discurso ou um único texto. O conhecimento escolar é tão relevante quanto às ordens de 

intenção preconizadas pelas propostas curriculares estabelecidas pelo Estado, governos, meios 

acadêmicos e mercado editorial. Isso que dizer que “o conhecimento escolar é uma construção 

da esfera educativa, não mera simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola” 

(MOREIRA & CANDAU, 2008, p. 22). Nesse sentido, as políticas curriculares se 

estabelecem a partir de uma série de contextos. A figura 62 destaca três destes contextos:  
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Figura 60. Contextos incorporados no currículo 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 

O contexto de influência no âmbito educacional e escolar se dá pelas intenções de 

“reproduzir ideias em outros, moldar seus comportamentos para ajustá-los a uma norma” 

(GIMENO, 2007, p. 118) e entrelaçada com a pulsão reprodutora, existe outra – a produtora, 

“que anima e justifica a pulsão para fluir sobre as crianças como forma de fazer crescer nelas 

ou de criar algo novo a partir de sua natureza moldável” (GIMENO, 2007, p. 118).  

O contexto de produção de texto apresenta o desenvolvimento de dois textos de 

currículo: o implícito e o explícito. O implícito está nas ações que geram significados à 

prática docente por meio de atividades articuladas, baseadas no desejo e na visão daquilo que 

o professor tem como importante, ficando impossível de integrar nesse texto todos os 

conteúdos das ações (GIMENO, 2007, p.119). Em relação ao texto explícito, o autor descreve 

que tal modalidade de texto  

 

É a expressão de uma intenção e do conteúdo; os êxitos das ações são a 

realidade, a qual não pode ser prevista, a não ser em termos bem amplos. 

Esse texto é uma espécie de partitura que representa uma música, mas não é 

música. Deve ser traduzida na prática por executantes e com instrumentos 

apropriados; a música depende disso (GIMENO, 2007, p. 119).  

 

Como os contextos convergem entre si, nota-se que o contexto de prática é 

influenciado pelos outros contextos e que o mesmo apresenta dois polos. Sendo assim, a 

prática pode ser influenciada em prol de uma educação real ou desejada, o que as torna plurais 

e desafiadoras, já que a escola é um aparelho normativo.  
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Nesta conjuntura, o professor é um dos grandes artífices
68

 do currículo, tendo em 

vista que o processo de reinterpretação e recontextualização é direcionado por ele, através de 

sua prática educativa, sendo o currículo materializado a partir do seu posicionamento político.  

Com isso, Lopes (2007), com base em suas pesquisas sobre currículo, procura 

 

[...] entender currículo como política cultural que se articula prioritariamente 

com a produção do conhecimento escolar, quanto salientando a compreensão 

de política como relacionada às decisões que dizem respeito à vida coletiva, 

para além de sua restrição ao poder central do Estado e dos governos 

(LOPES, 2007, p. 206).  

 

Enxergar o currículo como algo político permite entendê-lo como múltiplo, 

permeado de textos e discursos que, quando recontextualizados, expressam a negociação de 

sentidos e significados, proporcionando aos sujeitos várias leituras que disputam sua 

legitimidade no campo escolar. Sendo as disputas em torno do que é legítimo algo frutífero, 

consideramos o currículo um movimento dialético, no qual não existem verdades 

estabelecidas, mas um espaço em que se reescreve de forma permanente o conhecimento 

escolar. Nessa perspectiva, os alunos aprendem que no mundo social a legitimidade é imposta 

por discursos que, na maioria das vezes, são excludentes. O poder, consequentemente, é 

(re)dimensionado, exercendo múltiplas forças que valorizam as diferenças e a cultura dos 

sujeitos em meio a cultura escolar, não estando preso, apenas, a uma determinada classe ou 

grupo.  

 

2.5.3.1 O cruzamento de culturas na construção de currículos orientados  

 

Desenvolver políticas e as práticas curriculares como lugar dinâmico de fluxos 

culturais, em que a identidade passa a ser pensada a partir da diferença, requer a construção de 

currículos multiculturalmente orientados.  Segundo Tadeu (2011, p. 85), “o multiculturalismo 

é um movimento legitimo de reinvindicação dos grupos culturais dominados [...] para terem 

suas formas culturais reconhecidas e representadas”.  

No currículo, o multiculturalismo possibilita sensibilizar os atores escolares para a 

pluralidade de valores e universos culturais, em que os sujeitos compartilham experiências e 

produzem novas vivências que resultam em um cruzamento de culturas que denotam novos 

significados. Para ajudar na implementação deste currículo, Moreira e Candau (2008) pensam 

em alguns princípios (Figura 63). 

                                                           
68

 Expressão utilizada por Moreira & Candau (2008).  
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Figura 61. Princípios para a construção de currículos multiculturalmente orientados 

 
Fonte: Adaptado de Moreira & Candau (2008). 

 

A inserção desses contextos conotativos aos aspectos culturais surge como proposta 

possível de orientar a comunidade escolar na realização dos atos de contextualizar e 

compreender o processo de construção das diferenças e das desigualdades presentes nas 

relações sociais: “Ou seja, o existente nem pode ser aceito sem questionamento nem é 

imutável; constitui-se, sim, em estímulo para resistências, para críticas e para a formulação e a 

promoção de novas situações pedagógicas e novas relações sociais” (MOREIRA & 

CANDAU, 2008, p.30). 

Por certo, os princípios elencados propõem-se a estimular nas práticas educativas, 

textos e discursos entrelaçados com a perspectiva cultural, no intuito de ressignificá-las a 

ponto de permitir a abertura às distintas manifestações sociais. Por isso, a necessidade de uma 

nova postura é emergencial por parte dos atores escolares, pois “o daltonismo cultural é tão 

intenso que chega a impedir que a professora reconheça a presença da diversidade (e de suas 

consequências) na escola” (MOREIRA & CANDAU, 2008, p.31).  

A constituição de uma nova postura permite aos sujeitos perceber que um 

determinado conhecimento pode ser visualizado por diferentes abordagens, e que o atrito 

provocado através do confronto entre elas concede aos alunos o entendimento de que o que 

está posto pode ser reescrito.  
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A busca pela relativização, no sentido de compreender as diferenças, encaminha os 

alunos para o reconhecimento do contexto social, fazendo com que eles entendam que as 

raízes históricas e culturais são aspectos inerentes aos processos de análises dos conteúdos 

curriculares, atreladas às experiências do passado e do presente, sejam elas individuais ou 

coletivas.  

Nessa perspectiva, o currículo contribui para o reconhecimento das identidades 

sociais e para a aproximação aberta e empática à realidade dos outros (MOREIRA & 

CANDAU, 2008). Essas premissas que orientam a constituição do currículo como 

cruzamentos de culturas é um desafio que as escolas têm pela frente, como veremos na seção 

seguir deste trabalho.  

 

2.5.3.2 Desafios e possibilidade de um currículo plural e democrático  

 

A escola, e especificamente os professores, negam os conhecimentos locais no 

processo educativo porque se posicionam socialmente como indivíduos superiores perante aos 

grupos socialmente marginalizados. Os docentes nessa região fazem parte da classe dos 

dominantes – muitos ascendem socialmente quando se tornam professores. Inclusive, muitas 

professoras, quando crianças, fizeram renda renascença para ajudar no complemento da renda 

familiar em casa. 

Ao questionarmos as professoras acerca do motivo da não valorização das 

experiências das rendeiras para sala de aula, uma delas responde: “os alunos estão na escola 

para almejar um futuro melhor e não para ter uma vida de pobreza e sofrimento”. Nessa 

explicação, nota-se o quanto a percepção da professora é distorcida. Ao não discutir as 

experiências das rendeiras ela está preservando os processos de distinção, submissão e 

exploração. Não há oportunidades de emprego na região, as principais formas de trabalho são 

o serviço público, a agricultura, e o setor de serviços privados, o que se agrava pelo fato de 

que muitas pessoas não têm condições de migrarem para outras regiões.  

Boa parte das jovens que participaram das Oficinas-escola promovidas pelo 

SEBRAE e parceiros durante os anos de 2000 a 2005 estavam fazendo renda renascença para 

gerar o sustento de seus filhos, sem ter os direitos trabalhistas garantidos. Caso as escolas 

tivessem desenvolvido trabalhos voltados para a valorização da mulher rendeira e de seu 

trabalho por meio de discussões que vislumbrassem a desvinculação da condição de 

precarização, essas jovens – muitas mães – poderiam ter exigido o aumento do valor do 

tecimento para ganharem um salário mínimo, ou valor aproximado. No entanto, atualmente 
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elas ganham R$ 30,00 pelo novelo branco desmanchado (tecido) e R$ 35,00 pelo novelo 

colorido. Uma rendeira desmancha em média cinco novelos mensalmente, o que resulta em 

um ganho mensal de aproximadamente R$150,00 ou R$175,00.  

Se a escola, enquanto lugar para a aquisição de saberes sociais, não faz a sua parte, 

em evidenciar que o fazer da renda renascença precisa ser valorizado, que a mulher rendeira é 

uma trabalhadora que deve ter seus direitos trabalhistas garantidos, não colaborará com as 

mudanças nas relações de classe e de gênero, o que permitirá a continuação da preservação do 

status quo e da reprodução que enquadra os indivíduos no processo da normatividade. Isto é, 

além de valorizar o saber, a escola deve valorizar o fazer local.   

No Cariri, a normatividade ainda está arraigada por relações machistas e desiguais, 

as quais as mulheres ainda são consideradas submissas ao homem, principalmente se 

pertencerem aos grupos com baixos níveis socioeconômicos. Nesse contexto, torna-se urgente 

provocar nos atores escolares um olhar relativizador sobre o “Outro” e sobre os 

conhecimentos produzidos por ele. 

Negar nas práticas educativas o conhecimento desenvolvido por grupos de 

pescadores, agricultores, vaqueiros, artesãos, rezadeiras, doceiras, bordadeiras, rendeiras entre 

outros, é o mesmo que negar a identidade cultural dos alunos e alunas das escolas caririzeiras. 

Esses grupos se relacionam diretamente ou indiretamente com os alunos, seja porque fazem 

parte do convívio familiar, ou porque consomem e produzem os produtos produzidos pela 

localidade.  

Para romper com o currículo no formato de grade, que enquadra os sujeitos dentro 

dos padrões da normalidade, isto é, da desigualdade, a escola precisa reconhecer e valorizar a 

realidade. E no que diz respeito às mulheres rendeiras, a escola sabe pouco de seus saberes, 

conhece apenas os seus fazeres (atividade profissional), e mesmo assim não valoriza a 

possibilidade de um reconhecimento dos valores locais que propicie a transformação do saber 

escolar.  

Neste contexto, para iniciar um trabalho com vista na superação das desigualdades e 

democratização de oportunidades é preciso que os atores escolares tenham respeito pela 

identidade cultural local. Perceber o Outro como elemento inerente do Eu, e nesta relação, a 

constituição do ser como Sujeito. Caso os docentes consigam desenvolver este espírito de 

alteridade, os conhecimentos locais se tornarão valiosos conhecimentos escolares.  

Esse é um importante elemento para a promoção plural do currículo, tendo em vista 

que a ausência de um olhar relativizador, além de comprometer o trabalho pode ampliar 

preconceitos e a discriminação com grupos já marginalizados. Mas como a escola pode incluir 
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as experiências das mulheres rendeiras nas atividades educativas? É preciso evidenciar a 

história de vida dessas mulheres e levar seus relatos para uma discussão em sala de aula. Não 

obstante, tais discussões não devem inicialmente permear a condição de submissão e de 

exploração na qual elas se encontram, mas valorizar a capacidade criativa de diversificar os 

pontos, de criar desenhos que transformam a renda renascença em indumentárias singulares, 

de possuírem um saber artístico local, de trabalharem de forma coletiva, de buscarem garantir 

o bem estar da família.  

Feito o trabalho de reconhecimento e de valorização da importância das mulheres nas 

relações sociais, os professores precisam desenvolver nos alunos uma compreensão crítica do 

que seja políticas públicas e desenvolvimento econômico local. Essa compreensão deverá 

oferecer subsídios teóricos e práticos. 

Nossa esperança com essa pesquisa é que os relatos e as análises desenvolvidas em 

sala de aula permitam despertar o entendimento de que as rendeiras se encontram dentro de 

uma lógica de mercado que precariza e terceiriza o processo de produção da renda renascença. 

Essa proposta não se configura em uma “receita”, mas em um caminho possível que torne os 

sujeitos locais visíveis nas práticas escolares.  

Se os alunos passarem a não sentir vergonha das avós, mães, tias que trabalham em 

prol do sustento de suas famílias, percebendo que a atividade da renda renascença é 

importante para a geração de renda, mas que a submissão e a exploração da mão de obra as 

marginalizam, eles poderão, gradativamente, mudar as relações de opressão dessas mulheres. 

Feito isto, valorizando os fazeres e os saberes locais, a escola finalmente promove um 

encontro com a realidade, demonstrando que ela não é injusta e desigual, mas passível de 

mudança, de valorização plural da localidade em que se insere institucionalmente.  

É preciso ressaltar que outros componentes deverão integrar de forma ontológica os 

processos educativos para provocar o surgimento de novas dinâmicas sociais. A discussão da 

identidade, a valorização da diferença, a alteridade já mencionada, o valor cultural, as relações 

de poder, todos estes elementos são estruturantes na constituição de um currículo 

multicultural que seja capaz de promover a equidade de gênero.  

  

2.5.4 A constituição das políticas curriculares em escolas do Cariri Paraibano 

 

Em algumas escolas municipais da região do Cariri Paraibano se naturalizou que o 

currículo é um conjunto de conteúdos guiados por habilidades ou objetivos que devem ser 

trabalhados durante o ano letivo escolar.  
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Ao indagar os professores sobre quais conteúdos devem ser considerados 

importantes ou essenciais para merecer ser parte do currículo, a resposta é quase unânime, os 

que estão inseridos nos livros didáticos. Pergunta-se: por quê?  E eles afirmam que o livro 

didático é o único material disponível para os alunos no ambiente escolar. Pelo fato de as 

escolas não possuírem copiadoras e impressoras, alegam não ser possível reproduzir outros 

materiais didáticos. 

Dada esta afirmação, questionam-se os professores acerca de como eles fazem para 

dinamizar as aulas. Um caso específico foi o professor de Ciências, explica que pelo fato das 

aulas serem de quarenta e cinco minutos a dinâmica estabelecida é: “apresentar o conteúdo; 

explaná-lo; tirar dúvidas e realizar exercícios”. Os demais professores indagados concordam 

com a resposta e fazem comentários similares que reforçam a dinâmica descrita.  

Em um município em específico, observou-se que com a mudança da gestão 

educacional do município, oriunda da última eleição
69

 para governantes municipais, a equipe 

pedagógica, que até então permanecia no trabalho burocrático da secretaria, ao se deslocar 

para as escolas descobrem que um pouco mais de 75% dos professores
70

 não sistematizavam 

o planejamento escolar. Para reverter tal deficiência, a secretária municipal institui aulas 

departamentais nas escolas, que até então não existiam. A ação gerou descontentamento por 

parte dos professores, o que ocasionou conflitos com a equipe pedagógica.  

Os dois primeiros anos foram marcados por fortes embates teóricos, discursivos 

sobre o processo de escolarização. Na realização dos encontros pedagógicos
71

 sugeriu-se que 

os professores que lecionavam a mesma disciplina planejassem as atividades escolares em 

parceria uns com outros, para que entre eles constituíssem diálogos fecundos sobre práticas e 

políticas educativas.  

A equipe pedagógica que é constituída por um pedagogo, uma supervisora e uma 

orientadora não conseguiu sistematizar um trabalho específico de acordo com suas 

atribuições, tendo em vista que o município possui dez instituições escolares. A partir disso, a 

equipe organizou os seus trabalhos pelas modalidades de ensino: o pedagogo passou a 

coordenar os professores do Ensino Fundamental II (6º a 9º ano); a orientadora educacional os 

professores do Ensino Fundamental I (1º a 5º ano); e a supervisora a Educação Infantil; 

ficando a Educação de Jovens Adultos sem apoio pedagógico.  

                                                           
69

 2012 
70

 A rede municipal possui um coletivo de 82 professores, que se dividem em três modalidades de ensino: 

Educação Infantil, Educação Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.  
71

 São realizados quatro encontros no início de cada bimestre. 



151 

 

No final de 2013, e com o fim de todas as ações realizadas, um resultado se fazia 

notório: a concretização de um diálogo composto por trocas de experiências, de textos e 

discursos entre os professores das disciplinas afins.  

Em 2014, os professores do Ensino Fundamental I e II organizaram uma proposta 

curricular, acompanhada de conteúdos e habilidades para serem desenvolvidos durante os 

bimestres. Eles haviam percebido que os conteúdos trabalhados nos anos anteriores, mesmo 

tendo como base o livro didático, não apresentavam uma unidade educacional, ocasionando 

variações sérias, que eram evidenciadas quando os alunos se transferiam para uma outra 

instituição escolar do mesmo município.  

Não podemos negar que os professores produziram, ao longo do ano letivo, novas 

dinâmicas pedagógicas, tais como aula de campo, seminário e projetos, que devem ser 

reconhecidos e valorizados. Entretanto, conclui-se que se encontram ainda distantes da 

proposta de um currículo multicultural orientado.  

Observamos durante o trabalho de campo que as práticas e as políticas estabelecidas 

pelos professores ainda estão enraizadas nas perspectivas teóricas tradicionais, o que não quer 

dizer que outras práticas e políticas não se manifestem, mas a predominância da 

racionalização e da organização impede o desenvolvimento de políticas curriculares 

valorativas. O não reconhecimento dos alunos como o “outro” que dá sentido ao “ser” e ao 

“eu” do professor, dificulta também a inserção da pluralidade e da diferença nas políticas 

curriculares.  

A partir dessas informações, questiona-se: qual é a compreensão ontológica e 

histórica que tais docentes possuem sobre currículo? A formação inicial aligeirada com 

discussões teóricas limitadas, a falta de formação continuada, as péssimas condições de 

trabalho e principalmente de estudos, atreladas a gestões não democráticas e ineficientes são 

fatores que bloqueiam uma perspectiva cultural do currículo. Reverter tal situação pode ser 

possível com a inserção de um hibridismo cultural
72

 nas formações de professores e nos 

encontros pedagógicos. Para que novos textos e novos discursos se façam presentes nos 

movimentos/performances dos sujeitos que desenvolvem as práticas sociais e educativas.  

A realização do Projeto Político Pedagógico
73

 (que não existe como texto nas 

escolas) é uma forma de deixar o currículo escrito em consonância com o currículo 

                                                           
72

 No sentido de provocar encontros e desencontros capazes de gerar práticas criativas que atendam a um 

processo de ensino pautado nas novas emergências locais e mundiais.   
73

 O PPP da escola deve ser construído a partir de discussões teóricas promovidas por meio de estudos dirigidos. 

É preciso refletir sobre os problemas da escola e propor soluções que busquem transformar os processos de 

escolarização em algo significativo e prazeroso. Para isso, o PPP precisa ter uma base teórica clara que permeie 



152 

 

vivenciado, desenvolvendo, desta maneira, uma política curricular que considere a produção 

do conhecimento escolar e a produção de identidades, no desenvolvimento de práticas que 

acolham as experiências e as vivências dos alunos, e no emprego de filmes, jornais, revistas, 

livros entre outros artefatos que propiciem a manifestação da cultura, em que o poder se 

organize e se exercite, como força que rege a dinâmica social, política e cultural predominante 

no mundo contemporâneo (COSTA, 2010). 

Essas são ações que possivelmente podem colaborar com a implantação de ações 

capazes de promover uma educação multicultural orientada, articulada com as práticas 

socialmente constituídas com os conhecimentos escolares.  

Nesse contexto, a nossa proposta é desenvolver um Projeto didático aplicado a uma 

escola pública da educação básica, na tentativa de gerar uma prática multicultural, que 

valorize a “enunciação dos que habitam na margem, no terceiro espaço. Os que fixam a 

fronteira
74

 como o local da cultural” (RODRIGUES, 2014, p. 165).  

Um projeto didático que se faça híbrido ou que se imponha de forma híbrida na 

busca de “ameaçar as bases da cultura dominante, que sempre teve o espaço da voz, mas que 

se vê ameaçada por um 'sujeito' que sendo de fora enxerga e denuncia as cicatrizes deixadas 

pela história de uma classe dominante” (RODRIGUES, 2014, p. 165).  

A ação educativa evidenciada no próximo capítulo, “permite que a história seja 

contada a partir de um dizer híbrido, tendo em vista à valorização dada as vozes que por 

tempos foram o estigma do silenciamento” (RODRIGUES, 2014, p. 167). Com efeito, 

interessa-nos estabelecer um dialogo que fecunde a possibilidade de transformação do estado 

de inércia que as escolas se encontram, a partir da ampliação do currículo escolar que se volta 

para a valorização dos saberes e fazeres de sua localidade: o Cariri Paraibano.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
não o currículo escrito mais o currículo vivenciado, sendo sua missão e seus objetivos voltados para os efeitos 

que as práticas estão ocasionando na formação dos alunos, ou seja, utilizar os conteúdos como materiais para 

dialogar com conhecimentos escolares. Desta forma, as ações educativas devem estar centradas na qualidade da 

aprendizagem e não somente do ensino.  
74

 Influenciado por Bhabha (2001), Rodrigues (2011, p. 176) explica que  a fronteira se torna o lugar a partir do 

qual algo começa a se fazer presente em um movimento não dissimilar ou da articulação ambulante, 

ambivalente, do além. 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

INTERDISCIPLINARIDADE NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS  
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3 O PROJETO DIDÁTICO E SUAS POSSIBILIDADES DE PROMOVER UM 

CONHECIMENTO INTERDISCIPLINAR  

 

Essa é a parte do texto dissertativo em que se intercruzam todas as reflexões 

anteriormente desenvolvidas, em prol de um ação educativa capaz de promover a valorização 

dos saberes e fazeres das mulheres rendeiras por meio de práticas educativas sistematizadas e 

orientadas para atender o multiculturalismo presente nas relações sociais.  

A complexidade que envolveu os capítulos anteriores também se faz presente na 

proposta educacional em que se incorporam as premissas da interdisciplinaridade como forma 

de gerar uma visão global do conhecimento.  

Com base na perspectiva dos multiletramentos, o projeto didático propõe envolver 

conhecimentos escolares e não escolares a partir de diversos gêneros textuais, mídias e 

temáticas envolvidas.  

A vivência do projeto proporciona refletir sobre as ações executadas e também nos 

resultados obtidos. O leitor se sinta convidado a conhecer um universo holístico permeado de 

ensino e aprendizagem.  

Esse capítulo simboliza não apenas resultados e discussões do trabalho construído. É 

a prova de que o fazer científico entrelaçado ao fazer educacional cria novas possibilidades de 

evidenciar as vozes dos sujeitos que vivem nas fronteiras culturais, os entre-lugares. 

 

3.1 O MULTILETRAMENTO COMO BASE DE UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR  

 

A escola, em suas atividades educativas, nem sempre garante a abordagem dos 

saberes e fazeres locais. Ela não valoriza os conhecimentos desenvolvidos pelos sujeitos 

sociais e se omite, por meio de um currículo formal, de evidenciar as identidades locais dos 

sujeitos que circulam o entorno da escola. 

Em nosso estudo aplicado ao ensino básico, buscamos promover uma discussão que 

valorize o papel das mulheres rendeiras pela própria sociedade caririzeira, abrindo a escola 

para a promoção de processos que valorizem os saberes e fazeres dos diversos grupos que 

constituem as múltiplas relações presentes no semiárido caririzeiro. 

Nesse contexto, a promoção de uma ação educativa capaz de desenvolver um 

conhecimento interdisciplinar está sustentada nos três mastros que dão estrutura a este estudo, 

uma embarcação que navegou por águas ainda turvas, pouco ou ainda não exploradas. O 
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primeiro mastro, denominado de história, fixa à embarcação pelo estai
75

 da história oral e 

pelos brandais
76

 que evidenciam a trajetória da renda renascença em terras caririzeiras. O 

segundo mastro, por ser composto por uma estrutura que dá ênfase as características 

geográficas do lugar no qual se efetivam as relações e se encontram rastros deixados pelas 

práticas humanas do passado, recebeu o nome de geografia. Enquanto isso, o terceiro mastro 

de nossa embarcação, por estar alicerçado por diversas práticas inerentes a linguagem, foi 

nomeado de multiletramentos, base que estrutura o projeto didático, produto final da pesquisa 

de mestrado profissional. Como os dois primeiros mastros já foram apresentados nos 

capítulos anteriores, na sequência, discorreremos, em linhas gerais, acerca do 

multiletramentos. 

O letramento como estrutura do processo de ensino torna-se um desafio para os 

professores das escolas públicas do Ensino Básico, considerando a dificuldade de promover 

um trabalho que articule as práticas escolares às não escolares. A fragmentação do 

conhecimento em disciplinas, atrelada com a redução do tempo dos professores para 

refletirem sobre suas práticas e planejar um trabalho sistemático, voltado para uma 

aprendizagem articulada entre os diferentes componentes curriculares, impede a efetivação do 

ensinar letrando
77

. Além disso, Carvalho (2010, p.15) ressalta que “a palavra letramento ainda 

não é muito conhecida, mas começa a fazer parte do vocabulário dos professores”.  

Observa-se na literatura que o conceito de letramento surgiu no Brasil associado ao 

conceito de alfabetização desde o final dos anos de 1980
78

. Soares (1998) explica que o 

discurso da importância de se considerar os usos e funções da escrita com base no 

desenvolvimento de atividades significativas de leitura e escrita na escola foi incorporado, 

principalmente a partir da década de 1990, a um novo conceito de alfabetização: o letramento. 

Esse termo é a versão para o Português da palavra de língua inglesa literacy, que significa o 

estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever.  

Rojo (2010, p. 25-26) evidencia que o termo letramento foi usado pela primeira vez 

no Brasil no livro de Mary Kato de 1986, No mundo da escrita. Em sua obra, a autora parte da 

concepção de que  

                                                           
75

 termo usado para designar cada um dos cabos, normalmente de aço, que, colocados no sentido longitudinal, 

fixam a mastreação. 
76

 São cabos, normalmente em aço, que servem para fixar o mastro no sentido transversal.  
77

 Esta afirmação está estruturada nas observações realizadas nas escolas e nas vivências do pesquisador 

enquanto professor. 
78

 Vale ressaltar que no Brasil, o termo letramento não substitui a palavra alfabetização, mas aparece associada a 

ela. A alfabetização corresponderia à ação de ensinar/aprender a ler e a escrever, enquanto o letramento seria 

considerado como o estado ou a condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as 

práticas sociais que usam a escrita (SOARES, 1998).  
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[...] o termo 'letramento' busca recobrir os usos e práticas sociais de 

linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira, sejam eles 

valorizados ou não valorizados socialmente, locais (próprios de uma 

comunidade específica) ou globais, recobrindo contextos sociais diversos 

(família, igreja, trabalho, mídias, escola etc.), em grupos sociais e 

comunidades diversificadas culturalmente.  

 

Nesse contexto, entende-se que o letramento surge como um termo para respaldar a 

mudança “da mera aquisição da ‘tecnologia’ do ler e do escrever à inserção nas práticas 

sociais de leitura e escrita” (SOARES, 1998, p.21).  

Essa concepção de letramento ampliou-se a partir dos novos estudos que foram 

surgindo sobre a temática. Rojo (2010, p. 26) afirma que  

 

Os novos estudos do letramento definem práticas letradas como ‘os modos 

culturais de se utilizar a linguagem escrita com que as pessoas lidam em suas 

vidas cotidianas’. Práticas de letramento ou letradas são, pois, um conceito 

que parte de uma visada sócioantropológica. Tem-se de reconhecer que são 

variáveis em diferentes comunidades e culturas.  

 

O ensinar letrando, a partir de uma perspectiva contemporânea, “possibilita a 

participação dos alunos nas várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita 

(letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática” (ROJO, 2009, p.11).  

Abreu (2012) evidencia que, para Kleiman (2007), o letramento parte de uma 

concepção de leitura e de escrita como práticas discursivas, possuindo múltiplas funções e 

com foco no contexto em que as práticas se desenvolvem. Não obstante, também se 

materializa como uma prática coletiva e cooperativa, em virtude dos diferentes saberes que 

são mobilizados pelos sujeitos participantes.  

Com base nesse processo de interação, no projeto didático buscamos tornar uma 

sequência sistemática de “eventos de letramento”, isto é, em práticas de letramento que 

envolvam os sujeitos e seus saberes e fazeres culturais carregados de símbolos, significados e 

subjetividades. Em nossa pesquisa aplicada, a efetivação de tais práticas se deu por meio da 

relação escola-comunidade, buscamos garantir a pluralidade das relações educativas durante o 

desenvolvimento das atividades.  

Sendo assim, nosso projeto didático se configurou, no dizer de Rojo (2012, p.08), 

como uma espécie de protótipo, ou seja, “estrutura flexível e vazada que permite 

modificações por parte daqueles que queiram utilizá-lo”. Mas, por envolver diferentes gêneros 

textuais, mídias, modalidades e temas diversos, o projeto passou a ganhar um novo status: o 
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de eventos de multiletramentos. Posto que sua estrutura parte da “multiplicidade cultural” dos 

sujeitos locais e da “multiplicidade semiótica” [...] “de constituição dos textos por meio dos 

quais ele se informa e se comunica” (ROJO, 2012, p.13). Com efeito, as atividades planejadas 

seguiram algumas características que são próprias do multiletramento, sendo elas: (a) 

interativas e colaborativas; (b) transgressoras das relações de poder estabelecidas; (c) híbridas 

(de linguagens, modos, mídias e cultura) (ROJO, 2012).  

Portanto, o que propomos como ação educativa foi o exercício de uma prática 

multicultural que se sustenta em linguagens e discursos múltiplos com organizações de 

saberes culturais da comunidade que cruzam histórias, paisagens e linguagens, o que justifica 

as práticas multiletradas observadas nas seguintes do texto.  

 

3.1.1 Constituindo a ação educativa através de um projeto didático  

 

O conjunto de temas que compõem esse estudo evidencia o seu caráter 

multidisciplinar. O construto teórico desenvolvido nos capítulos anteriores se configura em 

um movimento em prol de um conhecimento que considere o todo. A realidade vivida no 

cotidiano torna-se relevante para o entendimento das relações humanas. Nesse contexto, a 

interdisciplinaridade é uma perspectiva educacional que possibilita a integração e a interação 

de conteúdos e disciplinas. Proporcionar uma visão global do mundo aos sujeitos, com vistas 

a superar a fragmentação da totalidade requer um posicionamento teórico e prático voltado 

para o complexo.  

Morin (2011, p. 11) ao escrever o prefácio do seu livro A cabeça bem-feita: repensar 

e reformar, reformar o pensamento afirma que a complexidade é um desafio que ele sempre 

propôs a vencer. Nesta obra, o autor dedica-se a tratar da educação e do ensino a um só 

tempo. Uma vez que, “a missão do ensino não é transmitir um mero saber, mas uma cultura 

que permita compreender nossa condição e nos ajude a viver, e que favoreça, ao mesmo 

tempo, um modo de pensar aberto e livre”. 

Baseando-se na concepção de Morin (2011, p.17), esse estudo desenvolve um projeto 

didático capaz de contextualizar os saberes das mulheres rendeiras e integrá-los em seus 

conjuntos. De modo, a conjugar-se “para alimentar um pensamento capaz de considerar a 

situação humana no âmago da vida, na terra, no mundo, e de enfrentar os grandes desafios de 

nossa época”.  

A escolha do projeto didático como organização do trabalho pedagógico se deu por 

permitir realizar uma pesquisa-ação que, de acordo com Luck (2011, p.118), 
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[...] constitui-se numa metodologia que combina concomitantemente a 

intervenção e a construção de conhecimento, focadas em um contexto 

delimitado, e aplicada mediante um plano de ação que associa a influência 

sobre a realidade mediante ações específicas voltadas para modificá-las, 

produzir a sua transformação, ou resultados novos, ao mesmo tempo busca 

construir conhecimento tanto sobre o processo evolutivo da realidade face à 

intervenção, como sobre o poder da metodologia de intervenção empregada 

e sua interação com a realidade.  

 

Essa metodologia combinada à essa forma de organização do trabalho pedagógico 

apresenta-se como uma vantagem oportuna de ser articular, de maneira interativa, “as quatro 

atividades linguísticas básicas: falar/ouvir, escrever/ler” (BARROS-MENDES et al. 2012, 

p.13).  

O projeto didático também contribui para realização de um ensino reflexivo que 

busca incentivar os alunos a refletir sobre os conhecimentos de ordem histórica, geográfica, 

científica e cultural.  

Na perspectiva histórica, o projeto tenta evidenciar as memórias e as narrativas das 

rendeiras a partir da dimensão da ‘valorização dos textos de tradição oral’ “que engloba a 

reflexão sobre a importância da oralidade nas diferentes instâncias de participação social e a 

valorização dos textos que fazem parte da cultura brasileira [e local]
79

 e que foram originados 

e difundidos na modalidade oral” (LEAL, 2012, p.18).  

Associada á essa dimensão de gênero textual discursivo, escolhemos trabalhar a 

perspectiva geográfica e científica a partir das músicas de Luiz Gonzaga que teve como fonte 

de inspiração para criação do seu universo musical não apenas a sociedade nordestina e o 

cotidiano de seus indivíduos, mas a ambiência do semiárido nordestino considerando suas 

espécies vegetais e animais.  

A perspectiva cultural está presente em todo o processo de organização do projeto já 

que a base do trabalho é evidenciar as relações sociais do local a partir das subjetividades 

constituídas pelas relações entre os sistemas de objeto e de ação desenvolvidas pelos sujeitos. 

É nesse contexto que a dimensão das práticas humanas, realizadas no cotidiano, ganha como 

formato pedagógico a ideia de “reconhecer a unidade dentro do diverso, o diverso dentro da 

unidade; de reconhecer a unidade humana em meio às diversidades individuais e culturais, as 

diversidades individuais e culturais à unidade humana” (MORIN, 2011, p.25).  

Essa relação dialógica de apreender o processo de ensino colabora no movimento de 

desvelar uma cultura que tem o poder de fornecer conhecimento, valores, símbolos capazes de 

orientar e guiar as vidas humanas.  

                                                           
79

 Acréscimo do autor.  
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Para realizar tal ação criamos além desse projeto, o módulo do aluno, instrumento 

mediador da aprendizagem com o intuito de facilitar a convergência de saberes múltiplos, mas 

ao mesmo tempo integrados a um contexto. O módulo do aluno se configura em uma 

produção que, antes de tudo, é um ato de criação no qual a criatividade é elemento base para a 

garantia da dialogicidade, da criticidade e do reconhecimento de si através dos conteúdos 

elencados.    

 

3.1.2 A escola como o lugar da experiência e do vivido 

 

Callai (2010, p.26), ao defender o estudo do lugar como possibilidade de aprender 

geografia, considera “o entorno vivido no lugar onde se insere a escola, importante para 

oportunizar o aprendizado do aluno”. A autora explica que o desenvolvimento de 

aprendizagens significativas na formação dos alunos, que propiciem o seu reconhecimento 

como autores/construtores sujeito de sua vida e de sua história, só é possível quando se 

apresenta elementos teóricos e práticos para construção de sua identidade, de uma relação de 

pertencimento com as pessoas de suas práticas cotidianas e com o lugar onde essas práticas 

são constituídas. 

Como consequência a essas duas vertentes de ordem tão contemporânea, a escola se 

configura nesse estudo, em um espaço de entrecruzamentos culturais. Por isso, percebemos o 

ambiente escolar como o espaço da experiência
80

 e do vivido que permite a expressão da 

emoção e da estética da vida, tornando-se “escola da descoberta de si”, ou seja,  

 

[...] quando nos desvendam e configuram uma verdade ignorada, escondida, 

profunda, informe, que trazemos em nós, o que nos proporciona o duplo 

encantamento da descoberta de nossa verdade na descoberta de uma verdade 

exterior a nós, que se acopla a nossa verdade (MORIN, 2011, p.48).  

 

Essa forma de conceber a escola
81

 orientou a escolha do espaço no qual o projeto foi 

desenvolvido. A Escola Municipal Ana Ferreira Aragão, localizada no perímetro urbano do 

                                                           
80

 A experiência é tomada a partir da perspectiva de Jorge Larrosa.  Para este autor, pensar a experiência como 

algo carregado de sentidos é urgente para Larrosa (2002), considerando o acúmulo de vivências sem sentidos 

oriundas das relações liquidas estabelecidas no contexto atual. O autor alerta que o excesso de informação anula 

a possibilidade de constituir experiências significativas para a formação do sujeito, e, que o sujeito da 

informação se torna um deposito acumulativo de fatos e dados que não se convertem em sabedoria, inserindo-o 

em um campo contraditório que o faz perder a percepção de sujeito construtor de sua própria história 

(LARROSA, 2002). Nesse contexto, fica claro que a subjetividade do sujeito está ameaçada pela busca frenética 

por informações que não levam a lugar nenhum, o que de fato justifica a possibilidade de “pensar a educação a 

partir do par experiência/sentido” (LARROSA, 2002, p.20). 
81

 que ao nosso ver não é romântica, mas sim contextualizada com os processo de vida da contemporaneidade. 
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município de São João do Tigre-PB se revelou lugar fecundo para a execução do projeto 

didático, haja vista a sua proximidade com a Associação dos Artesãos de São João do Tigre
82

 

e por ter em seu entorno as casas que abrigam as rendeiras participantes da pesquisa.   

A escola atende no nível Ensino Fundamental, nos anos iniciais, do 1º ao 5º Ano, no 

horário matutino; sendo o horário vespertino utilizado para a execução do Programa Mais 

Educação. Ela possui cento e oitenta e nove alunos matriculados nesse nível de ensino. O 

Gráfico 1 apresenta a faixa etária dos 31 alunos participantes da pesquisa.  

Os alunos da escola possuem nível socioeconômico baixo, ou seja, estão 

enquadrados no nível II
83

 do Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação 

Básica (Inse). Neste nível, os alunos, de modo geral, indicaram que há em sua casa bens 

elementares, como uma televisão em cores, um rádio, uma geladeira, um ou dois telefones 

celulares e um banheiro; bem complementar, como videocassete ou DVD; não contratam 

empregada mensalista; a renda familiar mensal é de até 1 salário mínimo; e seu pai e sua mãe 

(ou responsáveis) ingressaram no ensino fundamental, mas não o completaram.  

 

Gráfico 1. Alunos participantes da pesquisa  

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de São João do Tigre - PB, 2015. 

 

Por termos experiências em sala de aula com turmas do 5º Ano do Ensino 

Fundamental e por termos interligado conteúdos com proposições objetivas de aprendizagem 

direcionadas para os anos finais da primeira fase do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) 

                                                           
82

 A casa da renda 
83

  Nota técnica do Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica (Inse) 
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optamos por desenvolver o projeto com os alunos matriculados no último ano do processo de 

escolarização desta fase (5º ano). Para facilitar o desenvolvimento das atividades, unimos as 

duas turmas, totalizando a participação de trinta e um alunos: dezesseis meninos e quinze 

meninas.  

Os participantes foram chamados de “alunos” sendo que os gêneros masculino e 

feminino foram evidenciados ao longo das descrições e análises dos dados. Os alunos foram 

enumerados para ajudar na compreensão dos dados coletados e observados. Vale ressaltar que 

conseguimos a autorização dos pais para divulgarmos e expormos as falas e as imagens dos 

alunos participantes através do termo de consentimento livre e esclarecido.   

O próximo item configura a materialização do esforço teórico realizado ao longo 

desse estudo. Representa a síntese da ação educativa
84

 que visa compartilhar conhecimentos e 

construir novos saberes considerando o processo de escolarização.   

   

3.1.3 Projeto Didático   

 

3.1.3.1 Apresentação  

 

Essa ação educativa é resultado de um processo investigativo que busca desenvolver 

mecanismos que permitam evidenciar a memória e as narrativas das mulheres rendeiras do 

Cariri Paraibano de modo a transmutar o olhar sobre a mulher caririzeira, valorizando, a partir 

de processos pedagógicos, os saberes e os fazeres locais dos sujeitos. 

Nesse contexto, o mecanismo escolhido para alcançar tal objetivo foi o projeto 

didático, “modalidade de organização do trabalho pedagógico que prevê um produto final 

cujo planejamento tem objetivos claros, dimensionamento do tempo, divisão de tarefas e, por 

fim, a avaliação final em função do que pretendia” (NERY, 2007, p. 120). Além disso, essa 

forma de organização do trabalho pedagógico se sustenta em estratégias para o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais e sociais, podendo atuar de forma 

contextualizada e interdisciplinar.  

O projeto didático possibilita colocar na prática da sala de aula “situações em que a 

linguagem oral, linguagem escrita, leitura e produção de textos se inter-relacionam de forma 

contextualizada, pois quase sempre envolvem tarefas que articulam diferentes conteúdos” 

(BRASIL, 1998).  

                                                           
84

 A ação educativa encontra-se na íntegra nos apêndices.  
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Esse trabalho didático engloba as seguintes áreas do conhecimento: linguagens, 

ciências da natureza e ciências humanas. As atividades elencadas no projeto buscam realizar 

um dialogo fecundo entre as áreas mencionadas para a promoção de uma ação que possibilite 

valorizar os gestos, os modos de ser, de viver e a troca de bens simbólicos, serviços e sentidos 

das mulheres rendeiras.   

O trabalho interdisciplinar proposto envolve os componentes curriculares como 

história, geografia, ciências, arte e linguagem.  

Na figura a seguir, observam-se os conteúdos ou temas que estarão sendo abarcados 

pelo projeto. Esses elementos configuram categorias discutidas no texto dissertativo, e agora, 

passam por um processo de adequação para ser desenvolvido um produto no ambiente 

escolar, capaz de amenizar as lacunas existentes em torno dos saberes e fazeres dos sujeitos 

locais, com ênfase nas mulheres rendeiras. 

 

Figura 62. Disciplinas e Conteúdos 

 

Elaborado pelo autor 

 

Este projeto busca compartilhar e divulgar ideias que sirvam como suporte para 

trabalhar aspectos da realidade local que assegure por meio das práticas educativas a relação 

de pertencimento, ou seja, que as crianças possam se sentir integrante da comunidade escolar, 

assim como seus pais e demais sujeitos locais. “Quanto mais respeitada e valorizada pela 



163 

 

comunidade, maior a possibilidade de a escola receber apoio [...]” (BRASIL, 2012, p.15). Por 

meio de atividades direcionadas para uma aprendizagem significativa, os alunos aprendem, 

mas também, socializam saberes. 

Longe de ser um manual, este material é fruto de uma reflexão que parte do princípio 

de que a escola enquanto instituição “requer um repensar contínuo sobre sua organização, 

incluindo temáticas como espaços, materiais e tempos pedagógicos” (BRASIL, 2012, p.14).  

O tempo estimado para execução do projeto é de um mês (quarenta horas-aula, 

divididas em 2 horas e 30 minutos, totalizando 16 dias letivos alternados). 

O objetivo geral dessa proposta é desenvolver um planejamento de ação didática e 

avaliar as possibilidades de considerar a cultura da comunidade, suas práticas sociais e suas 

atividades de trabalho, de modo que favoreça o sentimento de pertencimento, do aluno à sua 

comunidade e à própria escola.  

Para isso, o projeto didático estará alicerçado em duas partes complementares. A 

primeira, com o intuito de perceber características socioculturais e geográficas do Nordeste e 

da região do Cariri Paraibano a partir das músicas de Luiz Gonzaga. A segunda, com foco no 

reconhecimento e valorização dos sujeitos locais, enquanto, elementos simbólicos importantes 

para a compreensão das relações sociais. Esta parte do trabalho terá como base leitura e 

discussão de textos literários e a produção de memórias literárias.  

 

3.1.3.2 Aprendizagens Desejadas  

 

• Produzir textos de gêneros textuais com sequencias tipológicas da ordem do narra e 

descrever e da ordem do argumento e expor (dissertativos) sobre os temas tratados nas 

músicas, como contos infantis, contos de aventura, crônicas de viagens e biografias; 

• Perceber características socioculturais e geográficas do Nordeste nas músicas de Luiz 

Gonzaga, comparando com outras regiões brasileiras; 

• Compreender os ecossistemas dos estabelecimentos familiares, das localidades e das 

comunidades, suas características biofísicas (clima, solo, cobertura vegetal, fauna) e as 

transformações provocadas pela a ação humana; 

• Refletir sobre os estabelecimentos familiares e as diferentes relações de trabalho que 

os sujeitos locais desenvolvem, relacionando-as com suas práticas sociais e 

manifestações culturais;  

• Compreender a necessidade de interação e integração entre as pessoas que convivem 

num grupo e formam os grupos sociais;  
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• Formular conceitos sobre a história, fatos históricos e fontes históricas;  

• Conhecer e analisar formas de representar a memória  histórica de pessoas e lugares; 

• Reconhecer a cultura local e valorizá-la; 

• Compreender as maneiras de viver, de pensar, de trabalhar e de festejar da 

comunidade. 

 

3.1.3.3 Descrição das etapas  

 

ETAPAS DESCRIÇÃO 

1ª Etapa 

(Da página 5 

a 9)  

Apresentação do projeto aos alunos com exposição do tema e contrato 

didático, combinando o que será aprendido, o processo e o produto final. 

O professor entregará aos alunos dez imagens de animais e dez de plantas 

que foram representadas nas músicas de Luiz Gonzaga. Os alunos 

escolherão cinco animais e cinco plantas, elencando os preferidos. O 

professor montará dois gráficos pictogramas com as figuras, para 

evidenciar os cinco animais e plantas mais votados pela turma. Esses 

gráficos ficarão expostos em sala de aula durante o período de execução do 

projeto.  

 

2ª Etapa 

(Da página 10 

a 12) 

Favorecer as crianças a percepção acerca das características socioculturais e 

geográficas do Nordeste nas músicas de Luiz Gonzaga, dando ênfase aos 

elementos simbólicos e culturais que fazem da região um território 

singular.  

Audição das músicas dos animais e vegetais mais votados pela turma, 

interpretação oral das mesmas, acompanhada de uma explanação sobre as 

fichas de dados científicos da fauna e flora retratada pelo cantor em suas 

músicas.  

 

3ª Etapa 

(Da página 13 

a 18) 

Nessa etapa, será importante que o professor mostre, a partir da leitura da 

música em estudo que estão fazendo, quais as partes desse gênero: estrofes, 

rimas, versos etc.  

Aqui poderá fazer comparação com outras músicas de cantores nordestinos 

como Santana e Flavio José. O professor deve apresentar a biografia desses 

cantores e escolher uma música que evidencie o homem e a mulher do 

nordeste. Nessa etapa será realizada uma sequência didática, para que os 

alunos possam: aprender a identificar as características do gênero 

biográfico; e praticar o gênero textual por meio do trabalho realizado 

acerca do cantor Luiz Gonzaga. 

 

4ª Etapa 

(Da página 19 

a 23) 
 

O professor nessa fase do projeto dará ênfase ao lugar. O lugar enquanto, 

produção das relações humanas, como também, referência de construção da 

identidade. As músicas de Luiz Gonzaga permitem que os alunos percebam 

a ambiência em que eles vivem. O que facilitará a construção do 

conhecimento geográfico do Cariri Paraibano e do município de São João 

do Tigre (campo da pesquisa). 
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5ª Etapa 

(Página 24) 

O professor irá orientar os alunos a escolherem membros da família, dando 

prioridade aos mais velhos, para escrever a sua biografia. Novamente se 

chama atenção para que o professor não se esqueça de trabalhar os 

elementos desse gênero com as crianças, ou seja, fornecer-lhes como se 

estrutura o gênero biografia, qual a linguagem que deve ser usada; mostrar-

lhes exemplos etc., seguindo todos os passos de uma produção escrita. 

 

6ª Etapa 

(Da página 25 

a 28) 

Esta etapa dá início a segunda parte do projeto, momento em que se busca 

evidenciar os sujeitos locais. O percurso que realizamos foi instigante, 

possibilitando estudos significativos em torno do bioma caatinga 

(discutindo a sua fauna e sua flora); a relação homem e natureza por meio 

dos conceitos de lugar e paisagem; e no reconhecimento dos 

estabelecimentos familiares. O nosso foco agora, é identificar os sujeitos 

que têm suas relações de trabalho e práticas culturais omitidas nos 

processos escolares. Considerando a reflexão inicial apresentada como 

problematização do momento, sugerimos a partir de agora, questões 

relativas à pesquisa de campo sobre o Estabelecimento Familiar, relações 

de trabalho e práticas culturais dos educandos e suas famílias, a ser 

desenvolvida através do Plano de Pesquisa. 

 

7ª Etapa 

(Da página 29 

a 36) 

O professor realizará a leitura e discussão de textos literários cujos/as 

personagens, principais ou secundárias, exerçam o ofício de tecelã/ão. Em 

seguida, discutirá com os conceitos de história, sociedade, famílias, 

comunidades presentes o livro didático dos alunos. 

O professor apresentará a história das mulheres rendeiras do Cariri 

Paraibano e em uma roda de conversa irá contextualizar a importância de 

evidenciar os saberes e fazeres das rendeiras, por meio de uma produção 

textual da tipologia narrativa. Os alunos serão motivados a construírem 

uma memória literária.  

 

Durante a execução da ação educativa utilizaremos o diário de campo para registrar 

as interações desenvolvidas durante o processo. Na medida em que os alunos forem 

desenvolvendo as atividades, avaliaremos até que ponto os níveis de aprendizagens em torno 

dos eixos da Língua Portuguesa foram consolidados, tendo em vista que os participantes estão 

concluindo a primeira fase do Ensino Fundamental.  

 

3.2 VIVÊNCIAS DO PROFESSOR-PESQUISADOR 

 

As vivências da ação educativa evidenciam como as atividades propostas pelo projeto 

didático se desenvolveram durante a sua execução. Optamos em realizar um relato, gênero 

pertencente ao domínio social da memorização e documentação das experiências humanas, 

por valorizar o conhecimento experiencial e enfatizar as interações pedagogicamente 

desenvolvidas em sala de aula. Nesse sentido, as situações que geraram este relato ocorreram 
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no período de novembro a dezembro de 2015, nas interações presenciais com os alunos do 5º 

Ano da Escola Municipal Ana Ferreira Aragão.  

 

3.2.1 O Sertão e a caatinga na fauna e flora das músicas de Luiz Gonzaga  

 

3.2.1.1 Iniciando o Projeto  

 

Os alunos, antes de iniciarem as atividades educativas, são acolhidos pelos 

professores na capela da escola. Durante a acolhida organizamos a sala de aula e instalamos 

os recursos didáticos. Os alunos entraram na sala e percebemos que eles estavam curiosos 

com a situação. Pedimos que eles se sentassem. Apresentamos e explicamos que iriamos 

desenvolver um projeto com eles e que o título do Projeto era: Memória, Paisagem e Cultura: 

Valorização dos Saberes e Fazeres das mulheres rendeiras do Cariri Paraibano. Em seguida, 

solicitamos que os alunos se apresentassem respondendo as seguintes perguntas: Qual era o 

seu nome? Qual era a sua idade? Que turma pertencia? Morava na rua ou no sítio?  

Durante as apresentações, os alunos que moram na zona urbana não utilizaram a 

expressão “moro na rua”, eles afirmaram que moravam na cidade. Notamos que os 

professores já haviam ensinado que as pessoas que habitam a zona urbana, moram na cidade e 

os que moram na zona rural, em sítios. O uso da expressão ‘mora na rua’ é muito comum na 

região do Cariri Paraibano, principalmente em municípios que não possuem os elementos 

urbanos necessários para ter o porte de cidade.  

Após as apresentações, discutimos com a turma a possibilidade de realizar um 

contrato didático, com intuito de estabelecer “o conjunto de comportamentos do professor que 

são esperados pelos alunos e o conjunto de comportamentos do aluno que são esperados pelo 

professor” (SILVA, 2008, p.50). O processo de construção do contrato didático foi feito de 

forma dialogada, o que garantiu a participação dos alunos. A figura 64 evidencia os 

comportamentos estabelecidos pelos alunos que, posteriormente, os anotaram no caderno do 

projeto.  
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Figura 63. Contrato Didático 

 

Fonte: Caderno da aluna 19.  

 

Em seguida, entregamos aos alunos dez imagens de animais que foram representados 

nas músicas de Luiz Gonzaga: Acauã, Asa Branca, Assum Preto, Boi, Carão, Galo Garnizé, 

Jumento, Marimbondo, Pavão e Rolinha. Perguntamos se os alunos sabiam quem era o cantor 

Luiz Gonzaga. Todos confirmaram que sim. A aluna 28 comenta que o professor de Língua 

Portuguesa estava ensaiando com as turmas a música Xote das Meninas, para cantarem na 

acolhida.  

Indagamos se eles sabiam que os animais entregues em formato de figura foram 

representados nas músicas do cantor. O aluno 16 respondeu: “A música Asa Branca é de Luiz 

Gonzaga. Eu não sabia que havia uma música para cada animal desses”.  

A partir desse primeiro diálogo, explicamos que eles deveriam escolher cinco 

animais, elencando os preferidos. Logo depois, unimos e colocamos duas folhas de papel 40, 

que foram expostas no quadro branco. Dos cinco animais selecionados pelos alunos, pedimos 
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que eles escolhessem apenas um, o mais preferido. Comunicamos que os animais mais bem 

votados fariam parte das atividades do projeto. Os alunos foram chamados, individualmente, 

para colar a figura no gráfico. Na medida em que a atividade ia sendo realizada, grupos de 

alunos fizeram torcida para alguns animais, destacando-se o pavão. Com as figuras coladas no 

papel, perguntamos com o que pareciam aqueles dois papéis unidos com um monte de 

figurinhas coladas (figura 65).  

 

Figura 64. Construindo um gráfico pictograma. 

 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador, 2015.  

 

A aluna 30 respondeu que parecia com um gráfico. Continuamos indagando: "- Para 

que serve um gráfico?". Os alunos não responderam. Com base nas orientações de Guimarães 

& Oliveira (2014, p. 21), citamos que: 

 

Os gráficos evidenciam uma visão geral dos dados e favorecem 

compreensão visual das informações. Entretanto, essa facilidade aparente na 

interpretação de um gráfico pode gerar alguns equívocos. Escalas incorretas 

geram análises erradas. Portanto, é fundamental que os alunos analisem um 

gráfico apoiando-se sobre os fatores que o motivaram e não sobre a sua 

aparência.  

 

A partir dessa informação, sistematizamos o trabalho com o gráfico e desenvolvemos 

com os alunos o seguinte diálogo:  
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Professor pesquisador: O gráfico apresenta distorções que podem levar a 

análises erradas? 

 

Aluna 30: – Sim. Algumas figurinhas estão coladas verticalmente e outras 

horizontalmente, e como elas são retangulares, a gente pode realizar 

interpretações erradas, porque colada horizontalmente ela é mais comprida
85

.  

 

Professor pesquisador: Muito Bem, Parabéns! (A aluna expressa um 

sorriso de alegria). Quais são os tipos de gráficos? 

 

Alunos (ao mesmo tempo): - Barras, linha, pizza, setor. 

 

Professor pesquisador: Certo! E esse gráfico, como se chama? (Para não 

responderem todos ao mesmo tempo, o pesquisador pediu que os alunos 

levantassem a mão para ter o direito à resposta).  

 

Aluno 4: - Barra!  

 

Aluno 8: - Coluna!  

 

Aluno 12: - Setor!  

 

Professor pesquisador: Não! Esse gráfico se chama pictograma. Ele é um 

gráfico semelhante ao gráfico de barras, mas a diferença é que se utilizam 

símbolos ou figuras no lugar das barras.  

- Eu vou sequenciar no quadro branco o nome dos animais para contarmos 

quantos foram colados no gráfico.  

 

Pedimos a um aluno para realizar a contagem. Logo após, realizou-se o fechamento da 

atividade. Produzimos, coletivamente, um texto síntese (Figura 66), discutindo com eles os 

resultados obtidos, organizando-os num texto curto, escrito na lousa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85

 O pesquisador ficou muito surpreso com a resposta, tão bem elaborada e parabenizou a aluna.  
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Figura 65. Texto síntese dos resultados do gráfico produzido pela aluna 25 

 

Fonte: Acervo pessoal do professor pesquisador, 2015.  

 

Posteriormente, realizamos a leitura do texto, também coletivamente. Comentamos 

que ficamos surpresos com o resultado. Os alunos perguntaram o porquê da surpresa, mas não 

respondemos
86

. Pedimos a eles que justificassem a escolha do animal por escrito.  

Concluída a atividade, entregamos a turma o módulo do aluno
87

, e ficamos 

observando-os, enquanto folheavam-no. Os alunos foram receptivos ao material. Comentamos 

que eles iriam escutar as músicas que representavam o pavão, o boi e o jumento, deixando-os 

alegres, como podemos observar no diálogo a seguir:  

 

 
Aluno 4: Rafael, nós teremos que devolver esse caderno para você? 

 

Professor pesquisador: Não! Esse material é de vocês. Vocês só terão que 

trazê-lo todos os dias para a escola.  

                                                           
86

 Para não ocasionar nenhum tipo de influência nas decisões dos alunos que, na nossa concepção, são os 

protagonistas do trabalho educativo.  
87

 Encontra-se nos apêndices.  
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Aluno 11: Olha, Aluno 3! Tem tua foto aqui? (A imagem do jumento) 

Os alunos começam a rir alto.  

 

Aluno 3: A tua também está aqui (A imagem do boi).  

 

Professor pesquisador: Lembram-se do contrato que foi feito hoje?  

 

Os alunos cessam as brincadeiras. 

 

Aluno 16: Rafael, todos os animais que trabalhamos hoje estão no material. 

Nós vamos ver essas plantas também?  

 

Professor pesquisador: Vamos sim. Vejam que eu coloquei as músicas 

escritas no material de vocês para quando elas tocarem vocês 

acompanharem.  

 

Aluno 08: Nós vamos escutar músicas? 

 

Professor pesquisador: Vamos sim! Qual seria a graça de aprender sobre a 

vida e obra de Luiz Gonzaga sem música? Nenhuma. As músicas Xô Pavão, 

Boi Bumba e Apologia ao Jumento serão as primeiras.  

Os alunos gritam de alegria.  

- Antes de ir embora, vou pedir para vocês escreverem o que acharam do 

material. Façam isso em casa e me tragam na quinta-feira.  

 

Os alunos pedem para o pesquisador não ir embora.  

 

Aluna 20: Eu vou guardar esse caderno com todo carinho.  

 

Professor pesquisador (rindo): Muito bem! Guarde mesmo.  

 

Pedimos que eles avaliassem o encontro oralmente. Os alunos permaneceram 

calados. Não quisemos pressioná-los e pedimos que avaliassem com apenas uma palavra. As 

avaliações que predominaram foram: legal e bom. As avaliações que chamaram a atenção 

foram: diferente, sensacional, divertido e espetacular.  

 

3.2.1.2 As primeiras audições das músicas de Luiz Gonzaga  

 

No segundo encontro, o chegamos cedo e organizamos a sala com os recursos 

didáticos eletrônicos. Para garantir a funcionalidade dos aparelhos, testamos o cabo novo que 

possibilitou a projeção da imagem e verificamos as caixas de som, compradas com o cabo, 

deixando a sala preparada para as atividades.  
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Como os alunos estavam demorando a chegar à sala de aula, por causa do “Bom 

dia”
88

, resolvemos ir até a capela. Os alunos participantes do projeto ao notarem a nossa 

presença expressaram alegria por nos ver (sorrisos e acenos com as mãos e com a cabeça). A 

diretora da escola estava dando uma bronca por eles não terem se comportado durante o “bom 

dia” organizado pela professora de Matemática do 4º e 5º Anos. Além disso, um aluno não 

quis pegar na mão do outro, por ele ser negro. A acolhida organizada pela professora era 

sobre a importância da consciência negra. Ela estava bastante aborrecida por causa desse 

acontecido e durante a sua fala, afirmou que a escola tinha muito que fazer para realmente 

promover uma consciência... 

A diretora autorizou a ida dos alunos para sala de aula depois de trinta minutos de 

sermão. Ao entregá-los para nós, sugerimos que todos seguissem até a sala de aula de mãos 

dadas. Alguns alunos reclamaram, mas executaram o pedido. O aluno 11 por estar na 

adolescência se sentiu envergonhado com a situação e comentou:  

 

Aluno 11: - A gente está parecendo com os meninos do pré
89

, Rafael! 

 

Professor pesquisador: - Homem deixe de reclamar! A sala é logo ali.  

Eu estou observando... Não soltem as mãos... Não deixem a corrente se 

quebrar!   

- Eu e o Aluno 11 somos os elos fortes da corrente (o Aluno 11 sorrir).  

 

Ao dizer isso, entramos na fila e se nos inserimos na corrente, acompanhando os 

alunos até a sala.  

Depois que os alunos se acomodaram nas cadeiras, afirmamos que era preciso 

entender que as diferenças de cor, de falar, de agir, de vestir entre tantas outras são marcas 

que fazem parte da identidade do povo brasileiro e que não reconhecer isso e negar a si 

mesmo. Ilustramos a sua fala com o vídeo do clip do cantor Jairzinho: “Normal é ser 

diferente”. 

Em seguida, pedimos para a turma abrir o módulo do aluno, na página que tinha a 

figura do pavão. Alguns perguntaram se não iriamos recolher as opiniões sobre o módulo, 

rimos e solicitamos um pouco de calma.  

Explicamos aos alunos as composições textuais da página. Uma era a letra da música 

composta por Zé Dantas e cantada por Luiz Gonzaga, à outra era a ficha técnica com 

informações científicas e curiosidades históricas e sociais sobre o pavão. Em relação ao mapa, 

                                                           
88

 A escola inicia as suas atividades educativas por meio de uma acolhida organizada pelos professores. Os 

alunos se reúnem em um espaço antes de irem para sala de aula.  
89

 Etapa da Educação Infantil  
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comentamos que o pavão pode ser encontrado em qualquer lugar do Brasil, por ser uma ave 

ornamental, podendo os alunos pintar o mapa por completo.  

Orientamos que os alunos acompanhassem a leitura da música, porque iriamos 

indicar quem leria os versos ou as estrofes da música. Durante a leitura, percebemos que os 

alunos não estavam acostumados com participações de interações orais em sala de aula.  

Avisamos que iria colocar a música para os alunos escutarem. Criamos na turma uma 

boa expectativa. Os alunos durante a execução da música observaram atentos a sua letra 

exposta no módulo. Ficamos admirados com a atenção que eles tiveram enquanto a música 

era executada. Perguntamos se poderíamos repeti-la, os alunos empolgados afirmaram que 

sim. Na medida em que a música era tocada, os alunos a cantava em voz alta.  

 Posteriormente, para sistematizar a atividade desenvolvida, foi entregue uma folha 

com questões dissertativas e de múltiplas escolhas como forma de colaborar no estudo do 

texto (letra música e ficha técnica). Mas, antes de iniciar a atividade escrita, iniciamos o 

estudo oralmente como podemos notar no diálogo a seguir:  

 

Professor pesquisador: - Linda a música cantada por Luiz Gonzaga. Vocês 

gostaram? 

 

Alunos: - Sim! 

 

Aluna 30: - Deu vontade até de chorar.    

Professor pesquisador (brincando): - Chore não! 

- A música foi feita por Luiz Gonzaga? 

 

Aluno 12: - Não! Foi feita por Zé Dantas.  

 

Professor pesquisador: - E quem escreve música é o que?  

 

Alunos: - Compositor! 

 

Professor pesquisador: - Muito bem! 

 - Do que se trata a música de Zé Dantas?  

 

Alunos: - Do pavão.  

 

Professor pesquisador: - Vocês tem certeza que a música trata do pavão?  

 

Alunos: - Sim! 

 

O pesquisador pediu para a Aluna 31 realizar a leitura da primeira estrofe.  

 

Professor pesquisador: - E aí? O que ele diz nessa primeira estrofe: 

Responda Aluno 5. 
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Aluno 5: - Ele pede para o pavão sair das telhas que é para deixar o 

nenenzinho dormir sossegado.   

 

Professor pesquisador: - Muito Bem!  

- Leia a segunda estrofe, Aluna 10.  

A Aluna 10 realiza a leitura silabando. Ao concluir o pesquisador agradece.  

 

Aluno 12: - Os professores não pedem para ela ler, professor. Nem ela e 

nem a Aluna 28.  

 

Professor pesquisador: - Nas minhas aulas todos irão ler. Certo?  

- Vejam os quatro primeiros versos da segunda estrofe: “Assim cantava/Na 

hora do terço/Minha Mãezinha/Aos pés do meu berço”. A música é sobre o 

pavão? 

 

Aluno 8: - É sobre uma música de dormir.  

 

Professor pesquisador: Para quem dormir?  

 

Alunos: - O nenenzinho. 

 

Professor pesquisador: - Vamos continuar lendo para ver se o Aluno 8 está 

certo. Continua lendo Aluno 1.  

 

Aluno 1: - Lendo o quê? 

 

Professor pesquisador: Os últimos quatro versos da segunda estrofe.  

Aluno 1: - “Oh Mãe querida/Nesse teu dia/ Quero louvar-te/Na mesma 

cantoria”.  

 

Professor pesquisador: - Olha que interessante! O compositor quer agora 

cantar para a sua mãe.  

 

Aluno 16: - Professor, ele quer fazer uma homenagem à mãe dele, porque 

ela cantava para ele, quando ele era bebezinho.  

 

Professor pesquisador: Será? Leia então, a terceira estrofe, Aluno16.  

 

Aluno 16: - Xô, xô tristeza/ Hoje é dia da bondade/ Dia da mãe querida/ só 

ter felicidade/ pra mamãe querida/ Só ter felicidade/ Xô, xô/ pavão... 

 

Professor pesquisador: - A música se trata do pavão?  

 

Alunos: - Não! 

 

Aluna 20: - A música é uma homenagem à mãe do compositor por ela ter 

sido uma mãe boa para ele.  

 

Professor pesquisador: - Muito bem! A música é uma homenagem à sua 

mãe. 

- A primeira estrofe representa um trecho de uma música de ninar, na qual a 

mãe cantava para o bebê dormir. Na segunda estrofe, o compositor anuncia 

que quer louvar a mãe na mesma cantoria.  

 - O que é louvar? Na igreja a gente escuta bastante essa palavra louvar.  
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Aluno 18: - Adorar! Na igreja nós cantamos para adorar a Deus.  

 

Professor pesquisador: - Isso! A palavra louvar utilizada na música 

expressa essa ideia de adorar. Só que nesse caso, o compositor que adorar a 

sua mãe. A terceira estrofe representa o canto do filho para a mãe. É uma 

forma de retribuir o amor da mãe por ele.  

- Linda essa canção! Alguém já havia escutado? 

 

Alunos: - Não! 

 

Professor pesquisador: - Eu prepararei uma atividade escrita com questões 

dissertativas e de múltiplas escolhas sobre a música e a ficha técnica do 

pavão. Respondam, individualmente. Qualquer coisa é só me chamar.  

 

O diálogo estabelecido colaborou no processo de compreensão do texto. A cada 

descoberta, os alunos expressavam no rosto a satisfação de terem entendido o tema da música. 

No entanto, muitos ainda tiveram dificuldades de realizar a atividade escrita, precisando de 

nós para orientá-los nas respostas. 

A atividade era composta de quinze itens. No primeiro item, os alunos deveriam 

inserir o porquê de terem escolhido o animal que foi colado no gráfico pictograma construído 

no primeiro encontro. No segundo item, eles deveriam transcrever a opinião sobre o módulo 

do aluno (atividade que pedimos para os alunos fazerem em casa).  

Solicitamos que os alunos transcrevessem essas respostas na atividade para poder 

avaliá-las, por termos percebido, anteriormente, a dificuldade deles em produzir textos 

destinados à organização e socialização do saber escolar/científico.  

Os itens de 3 a 8 foram voltados para o estudo do texto Xô pavão, sendo quatro 

questões de múltiplas escolhas e duas dissertativas. Os itens de 9 a 14 estavam relacionados à 

ficha técnica do pavão. Eram questões que exigiam as habilidades de: localizar informações 

explicita e realizar inferências em textos de diferentes gêneros, temáticas, lidos com 

autonomia (BRASIL, 2008b). 

Ficamos preocupados por perceber a dificuldade dos alunos em desenvolver 

competências tão elementares que deveriam ter sido consolidadas no terceiro ano do Ensino 

Fundamental.  

O item 15 era uma proposta de realização de uma homenagem à mãe, como se pode 

observar no enunciado do item: Agora é a sua vez de realizar uma homenagem a sua mãe.  

Os alunos perguntaram se a homenagem era escrita. Respondemos que eles poderiam 

desenvolver um texto verbal, não verbal ou um multimodal. Em seguida, definimos como era 

cada texto mencionado por nós. Quatro alunos não quiseram realizar a atividade. O 

pesquisador não obrigou. Oferecemos ajuda, mas eles recusaram. À medida que os alunos 
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entregavam a atividade, perguntávamos se a homenagem era um texto verbal, não verbal ou 

multimodal, buscando avaliar se tinham entendido.  

 

3.2.1.3 Adaptando a terceira etapa: vida e obra do rei do Baião.  

 

Após ter analisado as primeiras vivências em sala de aula com os alunos 

participantes do projeto, optamos em não desenvolver a sequência didática prevista na terceira 

etapa. Percebemos que os alunos precisariam de uma mediação pedagógica diferenciada, 

decorrente da falta de consolidação de algumas aprendizagens necessárias para produção de 

um texto, o que nos tiraria do foco da ação educativa.  

Como o objetivo do projeto era promover a valorização dos saberes e fazeres locais 

das mulheres rendeiras por meio de suas memórias e narrativas considerou que não acarretaria 

prejuízo nos objetivos do trabalho. Preferimos, então, realizar a leitura e o estudo do texto da 

vida e obra de Luiz Gonzaga.  

Solicitamos que os discentes abrissem o módulo do aluno na página que continha o 

titulo: A História de Luiz Gonzaga. Mas, antes, projetamos um vídeo com um recorte da 

matéria especial Centenário de Luiz Gonzaga, transmitido pelo Programa Fantástico (Rede 

Globo de televisão, 2012). Os alunos assistiram atentos ao vídeo. 

O recorte apresentava trechos da história de Luiz Gonzaga, sendo narrada por 

familiares, artistas e críticos. Utilizamos algumas falas para discutir a importância da obra de 

Luiz Gonzaga para o Nordeste.  

 

Professor pesquisador: - Luiz Gonzaga cantou músicas retratando o 

agricultor, o vaqueiro, os retirantes, as rendeiras, os sanfoneiros, os 

comerciantes, os políticos entre outros tantos sujeitos. Por isso Gonzaga é 

considerado um dos maiores cantores da música popular brasileira, como 

afirmou Elba Ramalho no vídeo.  

 

Aluno 16: - Ele cantou até para as mães, não foi professor?  

 

Professor pesquisador: - Cantou sim! A música Xô pavão de Zé Dantas foi 

cantada por ele.  

- Luiz Gonzaga além de retratar o povo nordestino e suas histórias de vida, 

suas lutas, os seus jeitos de ser, também evidenciou a fauna e a flora 

nordestina. As músicas que estão no módulo do aluno são apenas uma 

amostra das várias músicas que ele cantou.  

 

Aluna 24: - Todo dia eu leio uma música de Luiz Gonzaga.  

 

Professor pesquisador: É mesmo? Que coisa boa! Você tem como escutá-

las em sua casa, se eu gravar um cd para você? 
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Aluna 24: - Tenho! (respondeu empolgada) 

 

Professor pesquisador: Então, eu vou gravar um cd com as músicas de Luiz 

Gonzaga para todos vocês. 

 

Alunos: - Oba!  (gritam de alegria).  

 

Pedimos aos alunos atenção na leitura porque todos iriam ler um trecho do texto. 

Durante a leitura, realizou algumas intervenções, acrescentando detalhes da vida do cantor, ou 

chamando a atenção para fatos que julgavamos importante.  

Iríamos realizar o estudo do texto por meio de uma atividade escrita, porém o tempo 

havia acabado. Os alunos pediram para não irmos embora. Notamos que o vínculo de respeito 

e de admiração crescia mutuamente entre alunos e pesquisador por meio do processo 

educativo.  

No dia seguinte, iniciamos a aula solicitando novamente a leitura do texto. Dessa vez 

não interrompeu a leitura para realizar intervenções. Observamos que nenhum aluno havia se 

“perdido” no decorrer da leitura, o que evidenciou uma maior atenção por parte deles.  

Entregamos a atividade com treze questões. Nessa atividade, desenvolvemos quatro 

questões de múltiplas escolhas, oito questões dissertativas e um problema matemático. Como 

o texto era longo, optamos em realizar dois exercícios escritos, sendo este o primeiro. Os 

alunos apresentaram dificuldades de realizá-los, precisaram constantemente de atendimento 

individualizado.  

Das questões que eles tiveram dificuldades de responder, destacamos três. A primeira 

foi o problema matemático que apresentava o seguinte enunciado: Se Luiz Gonzaga estivesse 

vivo, qual seria a sua idade? Para ajudar na resolução do problema, explicamos que eles 

deveriam subtrair o ano atual com o ano de nascimento do cantor, para obter a resposta. Mas, 

mesmo assim, alguns permaneceram sem realizar a questão.  

A segunda e terceira questões pediram para identificar o nome e a profissão dos pais 

do cantor. Como no texto, as respostas não estavam explícitas, os alunos precisaram de 

orientação para respondê-las. Percebemos que os alunos que não se apropriaram do sistema de 

escrita alfabética
90

 não estavam realizando a atividade. Comunicamos que só seriam liberados 

para o intervalo, aqueles que entregassem a atividade respondida. Depois de algum tempo, 

somos chamados para facilitar o desenvolvimento da atividade daqueles que não estavam a 

executando.  
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A partir das interações com a turma e de alguns diálogos estabelecidos com os 

professores, deduzimos que esses alunos foram marginalizados
91

 pelos professores, que não 

desenvolveram práticas educativas capazes de contribuir para superação das dificuldades de 

aprendizagem.  

Os alunos entregaram a atividade antes de saírem para o intervalo. Comunicamos que 

no próximo encontro faria uma aula de campo pela cidade, o que deixou os alunos 

entusiasmados.  

 

3.2.1.4 Novos olhares e novas percepções acerca do lugar  

 

A aula de campo iniciou na praça principal da cidade, que fica localizada em frente à 

igreja católica. Nessa praça há a estátua de um tigre em homenagem ao nome do município. 

Perguntamos se os alunos sabiam o porquê daquele monumento exposto na praça. A Aluna 21 

explicou que o município se chamava São João do Tigre por causa do padroeiro e das onças 

que existiam no local. Ela comentou que as pessoas achavam que as onças eram tigres, por 

isso o município foi batizado de São João do Tigre. 

 

Figura 66. Igreja Católica da cidade  Figura 67. Praça principal 

  

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.  

 

Aproveitamos a explicação da aluna para explanar os aspectos do lugar: 

 

Professor pesquisador: - Olhando ao redor podemos afirmar que estamos 

no centro da cidade?  
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 Os professores os excluíram das atividades educativas, deixando-os a margem das interações desenvolvidas 

em sala de aula.    
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Alunos: - Sim! 

 

Professor pesquisador: - Por quê? 

 

Aluna 18: - Porque aqui é onde se faz os eventos da cidade, como a festa de 

São João.  

 

Professor pesquisador: - Ótima observação Aluna 18. Geralmente as festas 

das cidades interioranas são realizadas no centro da cidade. É por isso que 

temos a praça de eventos em frente a esta praça. Mas as festas não são o 

principal motivo de aqui ser o centro da cidade.  

Olhem novamente ao redor. Qual é o prédio ou a construção mais antiga? 

 

Aluna 24: - A igreja.  

 

Professor pesquisador: - Por que será que a igreja está no centro da cidade? 

(Os alunos não respondem).  

A Igreja é um símbolo de poder. Grande parte das cidades pequenas possui 

uma Igreja Católica, porque nossos colonizadores eram católicos. Segundo o 

IBGE, por volta de 1890, habitava estas terras uma ramificação da família 

dos Índios Cariris. A fundação do povoado data de 1895, com a doação de 

terras a Paróquia de Nossa Senhora das Dôres, feitas pelo proprietário 

Cândido José Bezerra. A doação fora feita à paróquia de Monteiro. 

Construiu-se uma capela de São João Batista (que hoje é a Igreja) e ao seu 

redor começaram a surgir às primeiras casas residenciais e comerciais. 

Vejam que ao nosso redor estão as primeiras casas de São João do Tigre.  

 

Aluno 02: - Eu não sabia disso! (os demais alunos também afirmaram que 

não sabia dessas informações).  

 

Professor pesquisador: - Quantos estabelecimentos comerciais existem 

aqui no centro da cidade?  

 

Alunos: - mercadinhos, farmácia, loja de móveis.  

 

Professor pesquisador: - Calma! Vamos contar! Uma farmácia, uma 

padaria, uma loja de móveis, uma loja de presentes e cinco bares. Vocês 

acham que o comércio de São João do Tigre é tão desenvolvido quanto o de 

Monteiro? 

 

Aluno 01: - Nem se compara!  

 

Professor pesquisador: - Podemos dizer que a zona urbana de São João do 

Tigre é uma cidade?  

 

Alunos: - Sim! 

Alunos: - Não!  

 

Professor pesquisador: - Não existe um consenso sobre o conceito de 

cidade na geografia. Mas, pelas relações que nós estabelecemos aqui, posso 

afirmar que a zona urbana de São João do Tigre se caracteriza mais como 

um povoamento. A maioria das pessoas se desloca para Monteiro ou 

Pesqueira para garantir as necessidades básicas. Elas fazem a feira de 

alimentos, resolvem questões de ordem financeira, se consultam com 

médicos especialistas em outros municípios. Nós não temos empresas no 
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município, e os principais meios de renda são a agropecuária, o fazer da 

renda renascença, das pessoas que trabalham na prefeitura (os funcionários 

públicos) e dos aposentados. 

As rendeiras, por exemplo, possuem a casa da renda que é uma Associação, 

ou seja, uma instituição social que serve para organizar o trabalho das 

mulheres rendeiras. Alguém já foi lá?  

 

Aluna 24: - Eu vou sempre. Minha mãe trabalha para casa da renda.  

 

Professor pesquisador: - Então, vamos visitá-la?  

 

Na casa das rendeiras, explicamos a importância de um espaço para os processos de 

comercialização e do fazer da renda renascença. Apresentamos Fátima
92

 aos alunos e 

esclarecemos que aquela instituição tem como base o trabalho coletivo.   

 

Professor pesquisador: - A casa da renda não é da presidente, ou de Fátima 

que agora trabalha aqui para facilitar as entregas das encomendas. A casa da 

renda é de todas as mulheres rendeiras. Mas, para que elas possam ter acesso 

a encomendas, aos cursos ofertados pela associação entre outros benefícios, 

é necessário se tornarem sócias para ter seus direitos garantidos.  

 

Aluna 25: - Minha mãe e sócia da casa da renda.  

 

Aluna 28: - A minha também.  

 

Professor pesquisador: - Essa é a casa da renda mais organizada. Vocês 

sabiam que em Monteiro, Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro e Camalaú 

possuem uma casa igual a essa? 

 

Fátima: - Todos os dias a casa está aberta. As outras não abrem mais as suas 

casas. Eu acho que só Camalaú, porque o prefeito lá paga para elas abrirem. 

Eu atendo as rendeiras, anoto recados, atendo o telefone (ela rir alto) e 

entrego encomenda para as rendeiras.   

 

Professor pesquisador: - Fátima, podemos conhecer a casa?  

 

Fátima: - Podem! 

Os alunos foram acompanhando-a pelos cômodos da casa.  

- Aqui é a sala de reunião. Aqui é a loja. Aqui é o almoxarifado. A 

secretaria. A cozinha. Em cima da sala de reunião funciona uma pousada.  

 

Professor pesquisador: A presidente decidiu com as sócias que utilizaria o 

lucro da associação para construir uma pousada, já que em São João do 

Tigre não tem um lugar para as pessoas passarem a noite.  

 

Fátima: - O dinheiro das diárias é gasto para manter a casa funcionando.  

 

Professor pesquisador: - O almoxarifado que Fátima mostrou para vocês é 

o lugar onde se guarda a matéria prima: o lacê, a linha, os papéis para 
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 Fátima é rendeira e ajuda a Presidente da associação, Fátima Suelene, na distribuição de encomendas, na 

limpeza e manutenção da casa.   
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desenhar, agulhas entre outros materiais. A loja serve para comercializar e 

expor as peças (indumentárias). A secretaria serve para guardar os 

documentos das sócias, da associação, atender os clientes pessoalmente ou 

pelo telefone, fazer pedido de material e outras coisas.  

- Essa casa é um lugar de memória, porque a memória de um lugar é 

construída no dia a dia, nas relações de identidade que as pessoas 

estabelecem uma com as outras. Vejam que esse local preserva a memória 

das rendeiras, pois reúne registros produzidos por elas.  

Na sala de reunião já existem duas caixas cheias de riscos. Veja esse quadro: 

a foto da menina e sua primeira peça de renda renascença. Isso são registros 

que colabora na manutenção da memória. A estátua da rendeira é um 

monumento histórico recente. Ela é um símbolo que representa as rendeiras 

de São João do Tigre.  

 

 

Figura 68. Casa das rendeiras de São João do Tigre – PB 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.  

 

Na sala de aula, pedimos aos alunos um relato por escrito da aula de campo. Sugeriu 

que os alunos utilizassem as dez linhas estabelecidas na folha de atividade. Os alunos não 

geraram um conteúdo textual, estruturando os períodos e utilizando recursos coesivos para 

articular ideias e fatos, o que dificulta a compreensão do leitor, no entanto, os relatos orais 

foram bem elaborados.  

Encerramos as atividades do dia expondo as imagens das pinturas de Eduardo Lima, 

que através da sua arte e por suas raízes nordestinas retratou o cotidiano e a cultura do povo 

nordestino. O colorido das telas encantaram os alunos. Explanomos sobre as representações 
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sociais e a capacidade que o artista, por meio da arte, tem de evidenciar a construção social da 

realidade. As imagens contribuíram na produção de relatos sociais relevantes sobre o dia a dia 

das pessoas que vivem em São João do Tigre.   

No dia seguinte, aplicamos a segunda atividade escrita sobre o texto biográfico do 

cantor Luiz Gonzaga. Essa atividade continha dez questões, sendo quatro de múltiplas 

escolhas e seis dissertativas. Pedimos que os alunos lessem o texto a partir do subtítulo 

Gonzaga ganha o mundo para responderem as questões. Comunicamos que iríamos colocar 

músicas de Luiz Gonzaga durante a realização do exercício e caso os alunos tivessem 

dificuldade para responder alguma questão, fossem até nós para a orientação.  

O som ambiente proporcionou um clima descontraído, deixando os alunos relaxados. 

Notamos que os pedidos de ajuda diminuíram em relação às atividades anteriores. Ao 

terminarem a atividade, pedimos aos alunos para visualizarem a página com o titulo Um 

Panorama dos ecossistemas Existentes no Brasil no módulo do aluno. Explicamos as 

características de cada ecossistema e os localizamos através da imagem de um mapa do 

Brasil, projetada no quadro branco pelo Datashow.   

 Em seguida, aprofundamos nas características do bioma caatinga, utilizando como 

base teórica a publicação Preservação e uso da Caatinga, da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA).  

Destacamos que “a Caatinga é uma vegetação típica da Região Nordeste do Brasil, 

formada por plantas adaptadas aos períodos de seca prolongados” (EMBRAPA, 2007, p.07).  

Explanamos sobre as suas características, evidenciando as plantas e os animais, a importância 

de sua preservação e as principais causas da degradação.  

Pedimos para os alunos lerem Os preceitos ecológicos do Padre Cícero de Juazeiro 

do Norte
93

. Posteriormente, discutimos um por um, desenvolvendo um diálogo fecundo com a 

turma.  

 

Professor pesquisador: - Será que as pessoas que moram na zona rural 

estão seguindo os preceitos ecológicos do padre Cícero de Juazeiro do 

Norte?  

 

Alunos: - Não! 

 

Aluna 26: - Lá no sítio onde moro, as pessoas derrubam o mato para fazer 

carvão e brocam a terra para poder plantar.  
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 Encontra-se no módulo do aluno.  
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Professor pesquisador: - A nossa vegetação como vocês viram ela é muito 

resistente para aguentar o período prolongado de seca. Não é a toa que as 

folhas caem na estação seca, e os caules e raízes das plantas são suculentas 

para armazenar água e nutrientes. Vocês já viram uma barriguda?  

 

Aluno 09: - No meu sítio tem barriguda.  

Professor pesquisador: - Ela se chama barriguda, popularmente, pela 

capacidade de acumular água no tronco. Assim como as outras plantas da 

caatinga, a barriguda perde suas folhas. Quando a paisagem fica cinzenta, 

estamos no período em que as plantas ficam biologicamente paralisadas, 

aguardando condições favoráveis para brotar. 

- E qual é a principal condição?  

 

Aluna 18: - Chuva.  

 

Professor pesquisador: - Eita povo inteligente! Mas, caso o homem 

continue desmatando a vegetação da caatinga, ele vai ocasionar o 

empobrecimento do solo.  

 - Vocês já notaram os buracos que a chuva faz em lugares que não possuem 

cobertura vegetal?  

 

Aluno 01: - O que é cobertura vegetal? 

 

Professor pesquisador: - São as plantas. Aqui em São João do Tigre, por 

exemplo, podemos notar que quando nós vamos a Poção – PE, no sentido 

Santa Maria
94

 e Quati
95

, há variações de vegetação. Em certas áreas ela é 

arbustiva e rasteira; em outras ela só é rasteira e em alguns pontos ela é 

arbustiva e arbórea. Quando ela é rasteira? Quando está próxima ao solo. 

Quando ela é arbustiva? Quando possui vários pequenos troncos. Ela é uma 

vegetação rala ou aberta que geralmente mede menos de 6 metros de altura. 

Quando ela é arbórea? Quando ela é constituída de árvores de grande porte. 

Vocês entenderam?  

 

Os alunos confirmam que sim.  

 

Professor pesquisador: - Digam os nomes de algumas plantas rasteiras? 

 

Alunos: - Coroa de frade, xique-xique, macambira, rabo de raposa
96

, 

facheiro, malva-branca, capim [...] 

 

Professor pesquisador: - Agora de plantas arbustiva? 

 

Alunos: - Jurema preta, mororó, marmeleiro, maniçoba, mandacaru [...] 

 

Professor pesquisador: - E as arbóreas?  

 

Alunos: - Angico, aroeira, catingueira, pau-ferro, quixabeira, juazeiro, 

umbuzeiro, algaroba, baraúna [...] 

 

Professor pesquisador: - Vocês estão de Parabéns! Voltando para a questão 

da chuva. Então, quando chove em áreas que a cobertura vegetal é muito 
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espalhada, ou seja, rasteira e arbustiva, observamos que o solo fica muito 

exposto. As nossas chuvas são em geral, de curta duração, intensas e 

localizadas. O solo com pouca cobertura vegetal na caatinga é pedregoso e 

raso. A chuva escorre ao ter contato com o solo, ela não consegue infiltrar. 

Com isso o solo vai se abrindo. Esse processo se chama de erosão, o 

desgaste do solo. A erosão destrói as estruturas que compõem o solo, 

deixando-o fraco (sem nutrientes e sais minerais).  

 

Aluno 15: - No sítio tem um monte de buraco.  

 

Professor pesquisador: - A sua família cria gado? 

 

Aluno 15: - Pai cria.  

 

Professor pesquisador: - Vocês plantam? 

 

Aluno 15: - Também (rir)! 

 

Professor pesquisador: - Desmatamento, extrativismo, agricultura, pecuária 

e mineração estão entre as principais atividades que causam danos à 

Caatinga. A retirada da vegetação natural para dar lugar à agricultura e a 

pecuária são as ações humanas ais comuns no município de São João do 

Tigre. Vejam os mapas
97

 que evidenciam o desmatamento da caatinga ao 

longo dos anos.  O primeiro apresenta os municípios com maiores taxas de 

desmatamento entre 2000 e 2008. O segundo destaca o desmatamento em 

toda região Nordeste. Percebam no segundo mapa, como a caatinga foi 

desmatada ao longo do processo histórico. Essa é uma realidade que precisa 

ser discutida para que as gerações futuras possam consolidar uma relação de 

respeito com a natureza. A nossa geração precisa iniciar essa que é uma nova 

relação, na qual nós nos percebemos parte da natureza e não como uma 

espécie suprema que pode acabar com os recursos naturais para satisfazer 

seus desejos.  

 

Comunicamos aos alunos que eles iriam vivenciar outra aula de campo para 

realizarem a descrição de uma área, considerando as características do solo, da vegetação e do 

clima. Antes de encerrar as atividades pedimos aos alunos, a representação do ecossistema 

caatinga por meio de um desenho, no espaço estabelecido no módulo do aluno. Os alunos 

demonstraram alegria durante as atividades desenvolvidas.  

 

3.2.1.5 Retornando as audições das músicas  

 

No encontro anterior, os alunos nos perguntaram se eles não iriam escutar a música 

do boi, que foi o segundo animal mais votado pela turma, na construção do gráfico 

pictograma. Respondemos que seria uma das atividades do próximo encontro.  
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De posse do datashow, explanamos através de slides a ficha de dados científicos 

sobre o boi e, em seguida, pedimos para os alunos abrirem o módulo na página com a música 

do boi. Os alunos estavam animados, expressaram muita alegria em suas manifestações orais 

e corporais. Solicitamos uma leitura coletiva da música. Todos participaram desse momento. 

Durante as pausas entre uma estrofe e outra realizamos algumas intervenções relacionadas à 

estrutura do texto.  

 

Professor pesquisador: - Vejam a letra dessa música! Assim como a música 

do Xô pavão ela é um poema. Vocês sabem o porquê? 

 

Aluno 29: - Porque possui estrofes, versos e rimas. 

 

Professor pesquisador: - Muito bem, Parabéns! Agora, lembrando que na 

composição textual do poema a rima não é um elemento obrigatório. As 

estrofes e os versos são.  

 

Após a leitura do poema possibilitamos a audição da música Boi-bumbá, que foi 

tocada duas vezes a pedido dos alunos. Para sistematizar as produções orais, elaboramos uma 

atividade escrita com cinco questões. A primeira questão solicitou o destaque dos Estados 

brasileiros mencionados na música. Inserimos na atividade uma representação do mapa do 

Brasil para os alunos responder a questão. Na segunda questão pedimos que os alunos 

estabelecessem relações entre as partes do texto, identificando os versos e suas estrofes. Na 

terceira questão, propusermos aos alunos a produção de rimas, tendo como base a estrutura do 

poema. Na quarta questão, adequamos de acordo com a norma culta, algumas expressões 

utilizadas pelo o compositor que, por causa da licença poética, escreveu a música valorizando 

o modo de falar, a linguagem coloquial e regional. A quinta questão era uma pesquisa sobre a 

importância do Boi-bumbá para a cultura brasileira. Essa questão foi elaborada para ser 

respondida em casa.  

Comunicamos que no próximo encontro seria realizada a atividade de campo. Por 

isso, trabalharia o conceito de paisagem e suas características. Pedimos que os alunos 

pegassem o livro didático de Geografia da Paraíba de Andreá Scabello e Andrea Spörl, da 

Editora Scipione. Os livros estavam expostos em uma prateleira. Os alunos comentaram que 

não haviam utilizado esse livro nas aulas de geografia, sendo esta a primeira vez.  

Orientamos que os alunos abrissem o livro no capítulo 1. Solicitamos uma leitura 

compartilhada do texto. À medida que os alunos liam, explanávamos evidenciando a 

importância de compreender os aspectos que compõem a paisagem.  
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Em seguida demandou a abertura do módulo do aluno na página com o título 

Atividade de Campo.  

 

Professor pesquisador: - Nós iremos realizar a atividade de campo no 

açude do Jucurutu e no trajeto até chegarmos a ele. Eu irei realizar a 

descrição da vegetação, do clima, do solo e do relevo. Por isso, é importante 

que vocês prestem muita atenção.  

 

Aluno 01: - Então, nós não iremos fazer mapas, coletar solo e entrevistar 

agricultores?  

 

Professor pesquisador: - Não! Nós iremos fazer a aula de campo e na volta, 

eu entrego um questionário para vocês responderem.  

 

Concluímos a aula pedindo que os alunos passassem protetor solar nas partes do 

corpo que ficaram expostas ao Sol. Avisamos que levassem água para beber e caso quisessem 

poderiam levar lanche. Alertamos para o uso do boné e enviamos pelos alunos, um pedido de 

autorização sobre a atividade, aos pais. Lembramos que só iriam para a aula de campo os 

alunos que trouxessem a autorização assinada pelo pai ou a mãe.  

 

3.2.1.6 Aula de Campo no açude do Jucurutu 

 

Alguns alunos estavam tão ansiosos pela aula que nos esperaram na entrada da 

escola. Ao estacionar a moto, fomos rodeados pelos alunos. Pedimos que eles fossem para o 

Bom Dia e que tivessem um pouco de calma.  

Após o Bom Dia, os alunos tomaram café e foram para a sala. Explicamos como 

seria a aula de campo e pedimos que todos se comportassem e prestassem atenção as 

explicações.  

Durante o percurso, tentamos caracterizar algumas áreas, mas devido o barulho do 

motor do ônibus e da animação dos alunos que foram conversando e brincando durante o 

trajeto, preferimos desenvolver a prática educativa no local combinado. Observamos dois 

carro-pipa indo também para o açude.  

No açude, iniciamos o processo de caracterização. Explicamos que a cadeia rochosa 

presente no município faz parte do planalto da Borborema, unidade de relevo que apresenta 

altitudes bem diferentes. Utilizamos como exemplo o sítio Serra do Paulo que fica a mais de 

1.000 metros de altitude, sendo o segundo ponto mais alto da Paraíba. Comentamos que 

algumas serras são cortadas por rios, formando boqueirões, áreas que podem ser utilizadas na 



187 

 

construção de açudes, pois suas estruturas facilitam o acúmulo de água. Observamos com os 

alunos que o açude do Jucurutu apresenta características de um boqueirão.  

Explanamos que o relevo, o clima e a localização geográfica se relacionam entre si, 

influenciando na vegetação dos locais. Descrevemos aos alunos que a vegetação daquela área 

era predominantemente arbustiva e rasteira. Pedimos que os alunos identificassem as plantas e 

classificassem o seu estrato.  

Observamos que o solo era pedregoso e raso. Considerando a presença de um 

afloramento rochoso que compunha a paisagem do local. Esse tipo de solo não é propício para 

a produção agrícola. Afirmamos que o clima é semiárido, quente e seco. Com média anual de 

pluviosidade da ordem de 500mm a 800mm, ou seja, baixa quantidade chuva na região. 

Aproveitamos o baixo volume de água do açude para ilustrar as explicações. 

  

 
Figura 69. Cadeia rochosa Figura 70.  Solo e vegetação 

  
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.  

 

Evidenciamos que mesmo estando em um local cercado de elementos naturais, o 

homem promoveu alterações naquela paisagem. Com a participação dos alunos, identificamos 

que a parede do açude, a estrada feita para os carros-pipa ter acesso a água, como também, o 

próprio açude são elementos que sofreram intervenção humana. Após o reconhecimento e a 

descrição do local, os alunos lancharam e fizeram pose para as fotos. Foi um momento 

descontraído. Uma aluna mencionou que estava se sentido em um piquenique. Pedimos que 

os alunos produzissem oralmente um resumo das descrições realizadas.  
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Figura 71. Registrando a aula de campo Figura 72. Reconhecendo o local 

  
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.  

 

De volta à escola, pedimos aos alunos para abrirem o módulo do aluno na página que 

continha a música Aquarela Nordestina. Eles realizaram a leitura das estrofes e dos versos. 

Escutaram a música duas vezes. Relacionamos a aula de campo com partes do poema, 

mostrando aos alunos que o ambiente influência as relações sociais, nos nossos jeitos de ser, 

de falar, de comer, entre outras coisas, e na interação homem e natureza.  

Solicitamos que os alunos avaliassem a aula de campo e comunicamos que os 

questionários seriam entregues na próxima aula.  

 

3.2.2 Sujeitos locais: suas relações de trabalho e práticas culturais 

 

3.2.2.1 História e sociedade: a família em evidência   

 

A segunda parte do projeto desenvolveu uma sistematização voltada para a 

identificação dos sujeitos locais, enfatizando suas relações de trabalho e práticas culturais.  

Iniciamos a aula, expondo para os alunos à imagem da obra A família, produzida em 1925, 

por Tarsila do Amaral. Indagou-se o que a pintora buscou retratar na imagem.  

Aluno 18: - A família.  

 

Professor pesquisador: - Isso já sabemos. Quem são os integrantes dessa 

família? 

 

Aluno 12: - O pai, a mãe, um rebanho de crianças (os alunos riram), um 

cachorro e um gato.  

 

Professor pesquisador: - Certo! Mais temos outros detalhes que podem ser 

apontados.  

 

Aluna 24: - A menina segurando uma boneca 
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Aluno 16: - Uma mulher fumando cachimbo.  

 

Aluno 12: - O menino sentado está com o que na mão?  

 

Aluno 08: - Eu acho que é com um cacho de banana.  

 

Professor pesquisador: Pode ser. Além da boneca, do cachimbo e talvez do 

cacho de banana, existem outros objetos?  

 

Aluno 06: - Existe uma vara de pau. 

 

Aluno 04: - O quadro retrata a família do interior como o professor falou. Eu 

acho que deve ser uma família de agricultor e o homem deve estar segurando 

uma enxada.  

 

Professor pesquisador: - Ótima observação Aluno 04. Agora, imaginem 

que esse quadro fosse uma fotografia. O fotógrafo pede para todos olharem 

em direção a câmera. Nessa imagem que não olhou para câmera?  

 

Aluna 26: - A mãe que está dando de mamar para o bebê. 

 

Aluna 28: - O menino que está de short preto.  

 

Professor pesquisador: - Ele olha para qual direção? 

 

Aluno 03: - Para o cacho de banana. O bichinho está com fome (os alunos 

riram). 

 

Aluno 02: - O cachorro também! Os seus olhos estão voltados para a mulher 

que dá de mamar.  

 

Professor pesquisador: - Os meninos que estão na frente possuem a mesma 

fisionomia dos que estão em pé de camisa branca.  

 

Aluno 31: - Não. Eles parecem ser mais velhos. E a mulher do cachimbo 

parece à avó da família.  

 

Utilizamos as observações para evidenciar a importância de cada membro da família. 

Pedimos que os alunos abrissem o módulo na página com o titulo As mulheres rendeiras do 

Cariri Paraibano e comunicamos que eles estariam vivenciando a segunda parte do projeto. 

Solicitamos que os alunos lessem a legenda da imagem e os parabenizamos pelas 

observações. Em seguida pedimos para os alunos desenharem os membros de sua família. 

Eles se divertiram com a atividade, foi um momento significativo, considerando os diálogos 

estabelecidos durante a sua realização.  

Solicitamos que cada aluno apresentasse o desenho, evidenciando o nome e as 

atividades dos familiares. Dois alunos não desenvolveram a atividade, os incentivamos, mas 

eles se recusaram. Antes de encerrar o encontro, entregamos o questionário sobre a aula de 
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campo e permitimos que os alunos consultassem o livro didático Geografia da Paraíba. 

Ressaltamos que não fizessem cópia.  

No dia seguinte, entregamos cópias dos textos História e sociedade, Da comunidade 

para a sociedade, e Famílias e comunidades do livro didático Girassol Saberes e fazeres do 

campo, da editora FTD. Organizamos slides com esquemas explicativos para explaná-los. 

Promovemos uma exposição oral contextualizada relacionando os acontecimentos do 

passado com as dinâmicas sociais do presente. Discutimos com os alunos sobre as relações 

sociais estabelecidas no município de São João do Tigre. Esclarecemos que mesmo o lugar 

estando organizado por leis e normas federais, estaduais e municipais, que regem as condutas 

das pessoas, as relações ainda são desenvolvidas na perspectiva de comunidade. Para ilustrar a 

explicação, utilizamos da história de vida das mulheres rendeiras que passam os saberes e 

fazeres de sua arte de geração em geração.   

A atividade exposta no módulo sobre a pesquisa que iria identificar as atividades 

produtivas e das relações de trabalho, desenvolvidas pelas famílias em seu estabelecimento foi 

realizada em sala de aula por meio dos relatos proferidos pelos alunos. Utilizamos do quadro 

branco para esquematizar as informações, que evidenciaram o trabalho produzido pelos 

agricultores, funcionários públicos municipais e mulheres rendeiras. 

Exploramos a importância desses sujeitos relacionando-os com as dinâmicas sociais 

estabelecidas naquele espaço. Afirmamos que suas relações de trabalho e de família 

desenvolvem aspectos culturais que são próprios das pessoas que moram em determinados 

locais.  

Explicamos que o homem e a mulher do campo mesmo alguns compreendendo que a 

pouca chuva no semiárido é uma característica da região, clamam a Deus por chuva quando a 

estiagem castiga homens, plantas e animais. Ressaltamos que a questão religiosa é um dos 

aspectos culturais mais presente nas relações sociais, principalmente aquelas vivenciadas em 

comunidades, destacando as novenas, os terços, as procissões e as missas em celebração aos 

mortos.  

 Afirmamos que as festas de Santo Antônio, São Pedro e São João representam uma 

importante manifestação de agradecimento “pelo lucro da plantação” que resulta em 

deliciosas comidas típicas como: canjica, pamonha e milho cozido. O mês de junho é um dos 

meses do ano mais relevante para os nordestinos, momento em que os familiares que moram 

distantes retornam para sua terra e se reencontram com os que aqui permaneceram
98

. 

                                                           
98

 Os alunos deram vários exemplos de parentes que moram distantes e regressaram no período junino.  
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  Explicamos que as condições físicas de um lugar e as atividades produtivas que se 

realizam, considerando as especificidades do ambiente, influenciam nas várias formas de 

manifestações culturais. Exemplificamos o caso das rendeiras, relatando que historicamente 

muitas mulheres da região exercem várias funções ao mesmo tempo.  

 

Professor pesquisador: Elas ajudam o marido no período de plantação, 

cuida dos afazeres de casa e dos filhos. Nos períodos de seca prolongada, o 

marido perde o sustento advindo da agricultura e vai viver de bico. A 

mulher, então, para não permitir que a sua família passasse por necessidades 

e também, não deixasse de cumprir o seu papel de esposa e de dona do lar, 

utilizou-se dessa arte. A renda renascença não depende das condições 

ambientais locais para ser desenvolvida e por sua matéria-prima ter um valor 

acessível às rendeiras foi rapidamente disseminada, representando 

frequentemente a mais importante fonte de receita para um expressivo 

numero de famílias. Ao desmanchar um novelo de linha, as rendeiras 

utilizam saberes que foram passados de geração em geração. A forma de 

riscar o desenho, de alinhavá-lo no papel e enrolá-lo em uma almofada são 

fazeres que estruturam uma arte de origem europeia, mas por ter passado por 

vários processos de inovação (como a criação de linhas e laces coloridos) 

ganharam formas e contornos genuinamente brasileiros. O nome dos pontos, 

o modo de fazer cada ponto, os elementos que compõem o risco, como as 

folhas e as flores e o cuidado com a simetria do desenho para a peça não 

perder a sua beleza são saberes próprios de uma rendeira. Desconhecer isso é 

negar as avós, as mães, as tias e as vizinhas de cada um, aqui presente nessa 

sala.  

 

Concluímos a aula pedindo que os alunos respondessem em casa as questões no 

módulo do aluno, referentes aos textos explanados.  

 

3.2.2.2 A valorização dos saberes e fazeres das mulheres rendeiras.  

 

A aula foi iniciada com a leitura deleite A menina que bordava bilhetes, escrito por 

Lenice Gomes e ilustrado por Ellen Pestili. Os alunos ficaram atentos à narrativa e a 

composição textual imagética do livro. Após a leitura, desenvolvemos um diálogo fecundo, 

considerando que aspectos subjetivos em torno das relações cotidianas foram exaltados de 

forma valorativa. Os alunos mencionaram as temporadas em que o circo, as festas de 

vaquejadas e junina ocorrem, como acontecimentos que proporcionam alegria e prazer. Eles 

elencaram algumas comidas que ativam as boas lembranças registradas na memória como 

pipoca de carrinho, maça do amor e algodão doce. Enfatizaram que são eventos que 

conseguem unir toda a família e assim as pessoas da comunidade. O texto de Lenice Gomes 

provocou uma alusão de eventos que marcam a afetividade e a comunhão entre as pessoas.  
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Mesmo sendo uma leitura deleite, buscamos evidenciar o universo das rendeiras, 

promovendo analogias com os bilhetes bordados de margarida. Explicamos a importância de 

evidenciar, por meio de produções textuais, as tradições orais e os costumes de grupos que 

desenvolvem trabalhos manuais. Ressaltamos que todos possuem uma história e que toda 

história deve ser valorizada e, portanto, contada. 

Entregamos aos alunos a cópia do texto O que é História, do livro didático Girassol: 

saberes e fazeres do campo. Explanamos sobre os diferentes significados de história expostos 

no texto, mostrando através de exemplos que as relações sociais são promotoras de ações 

capazes de transformar a realidade. Afirmamos que as fontes históricas revelam os costumes, 

acontecimentos vividos e modo de vida dos grupos sociais que os produziram.  

Posteriormente, os alunos responderam algumas questões, sobre o texto, que foram 

corrigidas com as questões dos textos trabalhados anteriormente.  

A interação professor pesquisador e alunos ocasionou um processo relacional que 

contribuiu para aprendizagens relevantes, marcadas por uma perceptível melhora nas 

produções orais.  

A leitura do livro A menina da renda vermelha, escrito por Fabiana Guimarães e 

ilustrado por Veruschka Guerra evidenciou um interesse dos alunos até então não percebido 

em torno das mulheres rendeiras. A narrativa traz em seu enredo o universo das rendeiras que 

tecem a renda de bilrô, universo que não se distância por completo do das rendeiras de renda 

renascença.    

O observar da menina, o grupo de rendeiras trabalhando coletivamente, o uso da 

linha e da almofada para tecer as tramas de uma arte, a presença das mestras rendeiras e a 

inovação da renda pela composição de novas cores são partes do texto que se apresentam de 

forma muito semelhante ao contexto social das rendeiras caririzeiras. Essa identificação com a 

obra literária foi considerada pelo pesquisador uma ação didática motivadora, para as 

próximas atividades que seriam desenvolvidas.  

Solicitamos que os alunos abrissem o módulo na página com o titulo A origem da 

renda renascença. Orientamos para realização de uma leitura coletiva, na qual todos 

participaram. Realizamos, durante a leitura, intervenções que contribuíram para a 

compreensão do processo histórico da renda renascença. Continuamos desenvolvendo essa 

mesma atividade com o texto A chegada da renda à Paraíba. Os alunos não conheciam a 

história de como a renda renascença havia chegado ao Brasil e nem tão pouco da sua 

expansão para a região do Cariri Paraibano.  
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No fechamento da aula, projetou para os alunos o documentário Todas as Marias, 

produzido por Rafael Ferreira e por Asley Ravel, no ano de 2007. O documentário traz 

narrativas das rendeiras de Camalaú, Monteiro, São João do Tigre e São Sebastião do 

Umbuzeiro. Promovemos uma situação didática de reconhecimento, que valorizou as 

mulheres rendeiras como sujeitos históricos que produzem não apenas o sustento da família, 

mais das relações de trabalho e das manifestações culturais que torna a região do Cariri 

Paraibano um lugar de memória, que abriga as mais diversas memórias: a dos agricultores, 

dos vaqueiros, das rezadeiras, das doceiras, dos produtores de caprino, dos pescadores, dos 

músicos, dos poetas e das mulheres rendeiras.  

O texto Lugares de memória foi retomado por nós que elaboramos uma atividade 

escrita para ser respondida no módulo do aluno.  

 

3.2.2.3 Vivenciando um segundo momento de aprendizagem na casa da renda 

 

Organizamos uma segunda aula de campo na Associação dos Artesãos de São João 

do Tigre (a casa da renda) para evidenciar os processos de feitura da renda renascença. Mas, 

antes, discutimos o texto “História e Cultura” do livro didático Girassol, destacando a 

importância da cultura popular na construção da identidade de uma comunidade. Promovemos 

um diálogo salientado que os lugares contribuem para expor elementos da identidade cultural 

de determinados grupos ou comunidade e explicou a relevância de observar os bens culturais, 

para compreender como as pessoas moldam suas identidades individuais e coletivas.  

Para verificar a compreensão dos alunos em torno dos conceitos discutidos, 

solicitamos exemplos de cultura material e imaterial a partir dos itens elencados na tabela 

exposta no módulo do aluno.  

Posteriormente, promovemos a aula de campo na casa das rendeiras. Ao entrarem na 

associação, os alunos foram recebidos por Fátima. Acomodamo-nos no chão da sala. 

Explicamos que a visita à casa da renda iria contribuir na produção textual que os alunos 

iriam desenvolver. Em seguida, pedimos para Fátima explicar o passo a passo do processo da 

renda renascença.  

 

Fátima: - Começa por esse papal aqui (papel manteiga). Nele vai ser riscado 

um desenho com essa caneta aqui (ela mostra a caneta para os alunos). 

Depois de riscado, o risco vai ser colocado em outro papel mais grosso. 

Depois a rendeira irá alinhavar... Ela pega o lacê e o costura no papel com 

linha própria para o alinhavo. Depois de alinhavado, a rendeira coloca esse 

papel no rolo e começa a tecer. Depois de tecido, vai arrancá-lo com uma 
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tesoura pelo avesso. Depois será arrematada, os cantos que ficaram um 

pouco solto [...] onde o lacê emendou um com outro [...] que é para não ficar 

desigual, ou seja, para o acabamento ficar perfeito. Depois de arrancado e 

arrematado a renda é lavada e passada. Aí pronto. Está pronta a renda.   

 

Professor pesquisador: - Vocês tem alguma pergunta para fazer a Fátima? 

Ninguém tem uma pergunta? Entenderam todo passo a passo?  

 

Aluno 1: - É difícil de fazer? 

 

Fátima: - É (Fátima ri).  Mas tudo que se tem força de vontade e se presta 

atenção, aprende rápido. Começa com o ponto básico, dois-amarrado e 

depois que você dominar o dois-amarrado, vai se desenvolver nos outros 

pontos.  

 

Pedimos que Fátima abrisse uma peça pronta para mostrar aos alunos. Ela mostrou 

uma cortina de linho com bico de renda renascença. O bico era formado por quadradinhos, 

sendo cada um produzido com pontos diferentes. Pedimos aos alunos que tentassem adivinhar 

o nome dos pontos.  

Em seguida, Fátima trouxe um manequim para explicar o processo de montagem de 

um vestido. Ela explicou que o vestido estava sendo construído por pedaços de renda e que as 

partes vazadas seriam preenchidas por pontos. Pedimos para ela trazer um vestido pronto. 

Fátima traz um vestido feito por ela. Explicamos que o tempo de produção de uma peça de 

renda renascença depende do ritmo da rendeira e dos pontos que a peça irá levar. Depois de 

um tempo, ela afirmou que teceu o vestido em dois meses e apresentou aos alunos os pontos 

que foram tecidos. 

Iniciamos um diálogo com Fátima sobre a feitura dos pontos e dos tipos de peças que 

são mais vendidas. Fátima comentou que as peças de cor branca são as mais procuradas pelos 

clientes. Porque o novelo e o lacê, assim como o valor do tecer do novelo são mais baratos do 

que as rendas de cores. Ela explicou que a renda colorida exige muito da visão, o que provoca 

ardência nos olhos e dor de cabeça. O valor do novelo colorido acaba sendo mais caro.  

Fátima trouxe outra peça para mostrar aos alunos. A peça era uma camisa masculina. 

Ela explicou que a camisa masculina tinha algumas partes de renda, mas que ela poderia ser 

feita toda de renda renascença. Explicou também que aquela peça estava com partes de renda 

renascença, para o seu preço ser acessível aos clientes. O pesquisador vestiu a camisa e os 

alunos se divertiram. Depois pedimos para que eles citassem o nome dos pontos tecido na 

peça.  

Em seguida, mostramos aos alunos um catálogo de fotos organizados por Rafael 

Ferreira, no período em que trabalhou no SEBRAE como estagiário do projeto renda 
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renascença. Antes de encerrar a visita, Fátima mostrou aos alunos três pontos novos criados 

por ela e Suelene. Os alunos demonstraram interesse pelas explanações desenvolvidas na aula 

de campo, deixando-nos satisfeitos com a atividade desenvolvida.  

Na sala de aula, mediamos à construção de um roteiro de entrevista. Os alunos iriam 

realizar a entrevista com uma rendeira para posteriormente construir um texto narrativo sobre 

elas. Os alunos tiveram dois dias para desenvolvê-la. Antes de concluir as atividades, pedimos 

que eles respondessem no módulo do aluno quais eram as etapas do fazer artesanal da renda 

renascença e identificassem o nome dos pontos das memórias de ofício expostas no módulo.  

 

3.2.2.4 A história de todas as Sebastianas e Severinas, contadas pelas vozes dos meninos e 

meninas 

 

Depois de dois dias, retornamos a sala de aula. Iniciamos as atividades realizando a 

leitura deleite do livro Sebastiana e Severina, escrito e ilustrado por André Neves.   

Os alunos ficaram surpresos com o texto que evidenciou a subjetividade contida na 

festa de janeiro, de São Sebastião do Umbuzeiro. Município que eles conheciam e que alguns 

frequentavam.  

A história de Sebastiana e Severina ocasionou várias reações nos alunos. Eles 

acharam engraçado o motivo da briga e da necessidade das comadres procurarem uma 

feiticeira para conquistar o forasteiro Chico. Riram muito da receita dada por Dona Zefinha. 

Ficaram surpresos e riram mais ao ver a imagem da velha feiticeira beijando Chico. Mas, o 

fato das personagens terem morrido os deixaram tristes. Algumas alunas ficaram chateadas 

com o final da história.  

Ressaltamos que o autor conseguiu desenvolver uma narrativa cheia de detalhes do 

universo local, dos modos de ser, dos costumes e do imaginário das pessoas que moram em 

São Sebastião do Umbuzeiro e das cidades circunvizinhas também, tendo em vista que as 

relações sociais e culturais são semelhantes.  

A mistura da realidade com a magia possibilitou o deslocamento do olhar. Aspectos 

culturais que estão presentes no dia a dia que não são notados como algo relevante, para a 

formação identitária dos sujeitos, foram evidenciados e valorizados nas falas dos alunos. A 

literatura proporcionou a compreensão de que as comidas típicas, os festejos em homenagem 

ao padroeiro, à forma de se expressar e de ser são manifestações que derivam das relações 

estabelecidas entre o homem com ele mesmo, e do homem com a natureza. 



196 

 

A realização das entrevistas e a descrição de como elas foram executadas, tornou-se 

para nós um dos momentos mais importante do desenvolvimento do projeto. Todos os alunos 

queriam apresentar as respostas.  

Posteriormente, tomando os relatos da atividade de casa (a entrevista), o professor 

pesquisador, com o auxílio do notebook e do Datashow, tornou-se escriba da turma e orientou 

a produção textual a partir das respostas adquiridas pela atividade. Momento realizado por 

meio de uma mediação pedagógica marcada pela negociação entre os envolvidos.  

Pedimos que o Aluno 16 fosse lendo as questões e suas respectivas respostas. 

Explicou como deveria ser desenvolvido um perfil biográfico. Os alunos foram participativos 

no processo de produção, tendo em vista que colocaram seus pontos de vista, deram sugestões 

e transformaram as respostas em um texto.  

A partir da entrevista feita pelo Aluno 16, criamos uma estrutura para a construção 

de todos os demais textos. Concluímos essa etapa e em seguida todos leram suas produções 

textuais.  

Ressaltamos que os textos se configuram em uma produção inicial e que eles 

precisariam ser melhorados. No entanto, afirmamos que estávamos felizes com o resultado. 

Antes de encerrar a aula, pedimos que os alunos, em casa, desenhassem o momento da 

entrevista e escrevessem o que eles tinham aprendido com o projeto.  

No último dia do projeto, iniciamos a aula com a audição da música do jumento, 

atividade que os alunos haviam esquecido. Recolhemos as atividades realizadas em casa e 

promovemos uma avaliação sobre as situações didáticas. Após o intervalo, gravamos 

depoimentos de alguns alunos sobre o projeto.  

No dia de comunicar aos pais se os alunos foram promovidos, os professores os 

convidaram para participarem da entrega dos boletins. Vários pais relataram como os filhos 

tinham gostado das aulas e do professor pesquisador. Uma mãe comentou que o filho nunca 

havia perguntado para ela o porquê dela tecer renda renascença. E depois do projeto ele havia 

se interessado pelo modo de fazer e pelos nomes dos pontos, o que a deixou emocionada.  

Os professores pediram ao pesquisador para ele elaborar um certificado de conclusão 

do Ensino Fundamental I. Esse certificado foi entregue em um ato simbólico de passagem 

para uma nova fase do processo de escolarização. Aproveitamos a ocasião e entregamos um 

cd com músicas no formato de MP3 do cantor Luiz Gonzaga.  
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3.3 COLHENDO FRUTOS E SABOREANDO OS RESULTADOS DA COLHEITA 

 

O objetivo geral proposto neste estudo foi desenvolver atividades educativas que 

permitissem evidenciar a memória e as narrativas das mulheres rendeiras do Cariri paraibano 

de modo a transmutar o olhar sobre a mulher caririzeira, valorizando, a partir de processos 

pedagógicos, os sabres e os fazeres locais.  

Para atender ao objetivo elencado, desenvolvemos um projeto didático articulando as 

várias áreas do conhecimento. No entanto, só a criação dessa forma de organizar as atividades 

educativas não nos daria o retorno necessário para efetivar o desafio científico e pedagógico 

projetado. Uma segunda ação foi essencial: a experimentação. Promover uma ação educativa 

nos possibilitou iniciar um processo de ensino e aprendizagem capaz de estabelecer uma 

relação de identificação dos alunos com os sujeitos locais e de pertencimento com o espaço no 

qual o reconhecimento identitário se manifesta. A interação mediada pelo projeto permitiu 

que fôssemos além do que havia sido proposto inicialmente, isso devido à integração da 

concepção do currículo multiculturalmente orientado com a interdisciplinaridade dos saberes.  

A construção do conhecimento e as práticas produzidas em um contexto concreto 

evidenciaram que os alunos participantes da pesquisa não estão indo para a segunda fase do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) com os direitos de aprendizagem consolidados.  

Nesse contexto, a análise desenvolvida busca apresentar um movimento entre as 

partes e o todo, analisando inicialmente as aprendizagens e não aprendizagens das diferentes 

áreas do conhecimento que constituíram o projeto, para posteriormente articulá-las de forma a 

construir uma reflexão crítica do todo. Para facilitar esse processo analítico, utilizamos os 

direitos de aprendizagem desenvolvidos a partir da Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 

2010, do Conselho Nacional de Educação e dos critérios de avaliação estabelecidos nos 

Parâmetros Curriculares.     

 

3.3.1 A heterogeneidade da sala de aula: as primeiras análises  

 

As primeiras atividades desenvolvidas com os alunos participantes da pesquisa 

contribuíram para a construção de um diagnóstico sobre os níveis de aprendizagem 

relacionados aos quatro eixos da Língua Portuguesa: leitura, produção de texto, oralidade e 

análise linguística.  

A partir da construção do gráfico com os animais mais votados pela turma, que além 

de comporem a caatinga, foram evidenciados por Luiz Gonzaga em suas composições, 
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buscamos estimular a observação e o estabelecimento de comparações sobre a situação 

sugerida. A atividade favoreceu o desenvolvimento de emissões de opiniões e de tomada de 

decisão. Não obstante, a produção de um texto síntese analisando e interpretando as 

informações do gráfico, apenas foi possível com a ajuda do pesquisador que serviu de escriba 

para sistematização dos dados gerados através dos animais escolhidos pelos os alunos.   

As produções sobre a justificativa do porquê da escolha do animal e das impressões 

em torno do módulo do aluno evidenciaram a dificuldade que os discentes possuem em 

desenvolver textos com autonomia, atendendo a finalidades propostas. As primeiras 

produções foram desenvolvidas contendo uma palavra ou uma frase simples, o que revela que 

as aprendizagens constituídas são oriundas de uma concepção de ensino instrumental da 

linguagem
99

, na qual a gramática é vista como fim, não como meio. Constatamos também que 

escrever não é uma prática muito frequente no cotidiano escolar das crianças, inibindo o 

desenvolvimento de habilidades e competências que tornem os alunos produtores. 

 Ao ler as produções, instigamos os alunos a ampliarem os textos, desenvolvendo 

interações discursivas sobre as práticas cotidianas na quais alunos e animais estão inseridos. A 

reescrita foi realizada em casa, dando-se tempo para os alunos reorganizarem o conteúdo e 

revisarem o texto, retomando as partes já escritas para a construção de novos trechos. 

Ao analisar a reescrita, observamos que os vinte e oito alunos participantes
100

 da 

atividade estão em níveis diferentes de aprendizagem. Com base nos níveis de proficiência em 

escrita da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) e dos direitos de aprendizagem de 

Língua Portuguesa expostos no material de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC), criamos a partir da realidade dos alunos quatro níveis de escrita: 

 

Quadro 01. Níveis de escrita 

 

 

Nível 1 

Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível 

provavelmente escrevem alfabeticamente palavras com trocas ou omissão de 

letras, alterações na ordem das letras e outros desvios ortográficos. Em relação à 

produção de textos, os estudantes provavelmente produzem textos ilegíveis ou 

inadequados ao que foi proposto ou produzem fragmentos sem conectivos e/ou 

recursos de substituição lexical e/ou pontuação para estabelecer articulações entre 

partes do texto. 

 

Nível 2 

Produzir textos provavelmente incipiente apresentados na forma de apenas uma 

frase ao que foi proposto ou produzem fragmentos sem ou com pouco conectivos 

e/ou recursos de substituição lexical e/ou pontuação para estabelecer articulações 

                                                           
99

 É corriqueiro os professores solicitarem nas aulas de Língua Portuguesa que os alunos desenvolvam frases a 

partir de palavras soltas, ou seja, fora de um contexto. A formação de frases é muito comum nas atividades 

relacionadas à compreensão dos adjetivos.  
100

 O projeto conta com a participação de 31 alunos, no entanto, essa atividade foi realizada apenas com 28 

alunos, tendo em vista que dois faltaram e um não quis participar. 
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entre partes do texto. Apresentam ainda grande quantidade de desvios ortográficos 

e de segmentação ao longo do texto. 

 

Nível 3 

Escrever textos com mais de uma frase, a partir de uma situação dada; 

Produzir textos com menos inadequações relativas à segmentação, concordância 

verbal e concordância nominal, embora com algum comprometimento dos 

elementos formais e da textualidade, evidenciando uma aproximação à norma 

padrão da língua. 

 

Nível 4 

Escrever textos com mais de uma frase, a partir de uma situação dada, 

relacionando a escrita com práticas sociais e cotidianas.  

Além disso, o texto pode apresentar alguns desvios ortográficos e de segmentação 

que não comprometem a compreensão. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos níveis de Proficiência em escrita da ANA
101

 

 

Cruz (2012, p.22) afirma que de acordo com os quadros de direitos de aprendizagem, 

o aluno ao término do Ciclo de Alfabetização deverá em relação à produção escrita ter 

consolidado  

 

[...] a capacidade de refletir, com crescente autonomia, sobre o contexto de 

produção de texto, o planejamento da escrita e a produção dos textos para 

atender as diferentes finalidades bem sobre a organização do conteúdo 

textual, a estruturação dos períodos e o uso dos recursos coesivos.  

 

O conjunto de direitos que deveria ter dado condições para a consolidação da 

capacidade de produzir textos não foi garantido ao longo do processo de alfabetização. O 

Gráfico 2 apresenta a heterogeneidade dos níveis de aprendizagem existente no grupo de 

alunos participantes.  

 

 

Gráfico 2. Distribuição dos alunos por Nível de proficiência em Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2016.  
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 Avaliação Nacional de Alfabetização  
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Os alunos no nível 1, como podemos observar no exemplo da Figura 73, não se 

apropriaram do sistema de escrita alfabética, o que os impede de apreender conhecimentos 

escolares e desenvolver habilidades mais complexas por meio da linguagem formal. Nesse 

contexto, fica evidente que a esses alunos parece ter sido negado o direito de aprender, tendo 

em conta que se tornaram sujeitos invisibilizados nas relações estabelecidas em sala de aula. 

 

Figura 73. Primeira produção do Aluno 10 (Nível 1) 

 

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

Os alunos nos níveis 2 e 3, mesmo apresentando um nível um pouco melhor em 

relação ao primeiro, ainda assim, correm o risco de terem suas aprendizagens comprometidas 

caso não haja uma mudança na forma de organizar e sistematizar o processo de ensino.  

A Figura 74 representa a situação de 39% dos alunos que precisam ampliar a escrita 

e adequá-la aos elementos formais (segmentação, pontuação, ortografia, concordância verbal 

e concordância nominal) e da textualidade (coesão e coerência) da escrita.     

 

Figura 74. Primeira produção do Aluno 06 (Nível 2) 

 

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

A Figura 75 contribui para evidenciar o nível de proficiência em escrita de 46% dos 

alunos que conseguem desenvolver textos mais consistentes do que os alunos no nível 

anterior. Alguns conseguiram produzir uma escrita, considerando as relações vivenciadas no 

cotidiano, estando em processo de transição para o nível 4.  
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Figura 75. Primeira produção da Aluna 31 (Nível 3) 

 

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

O aluno no nível 4 produziu um texto considerando as socializações que ocorrem no 

cotidiano das pessoas. Ele escolhe o marimbondo como o seu animal preferido. Em seu texto, 

ele evidencia os efeitos que a picada do marimbondo pode causar nas pessoas, como podemos 

observar na Figura 76. 

 

Figura 76. Primeira produção do aluno 04 (Nível 4) 

 

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

A heterogeneidade dos níveis de aprendizagem das crianças provoca estranhamento e 

até exclusão escolar. Os professores por terem dificuldades em desenvolver estratégias 

pedagógicas que possam atender as especificidades dos alunos, desenvolvem um ensino 

homogeneizador que potencializa as dificuldades já existentes. Essa deficiência didática é 

decorrente das formações iniciais, ora aligeiradas e precárias ora sem compromisso ético com 

a qualidade de seus cursos; da falta de estudos contínuos; da ausência de planejamentos 

pedagógicos coletivos; e da carência de uma política de formação continuada. 

Esses fatores associados com uma gestão escolar pouco colaborativa e desarticulados 

com os princípios democráticos intensifica a lógica instrumental de educação. Notamos que 

os professores da escola conduzem o ensino a partir da transferência mecânica de conteúdos 

aos estudantes, prejudicando também o desenvolvimento dos demais eixos da língua 

portuguesa.  

No que diz respeito à oralidade, observamos a competência de alguns alunos em 

desenvolver textos orais nas diferentes situações discursivas. Mas, ao analisar o todo, 

percebemos que os direitos de aprendizagem em torno da oralidade não foram consolidados, 
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sendo que alguns nem foram desenvolvidos ao longo do processo de alfabetização. Entre eles, 

destacam-se: 

 

Quadro 2. Direitos de aprendizagem da oralidade 

Participar de interações orais em sala de aula, questionando, sugerindo, argumentando e 

respeitando o turno da fala. 

Planejar intervenções em situações públicas: exposição oral, debate, contação de história. 

Produzir textos orais de diferentes gêneros, com diferentes propósitos, sobretudo os mais 

formais comuns em instâncias públicas.  

Analisar a pertinência e a consistência de textos orais, considerando as finalidades e 

características dos gêneros. 

Reconhecer a diversidade linguística, valorizando as diferenças culturais entre variedades 

regionais, sociais, de faixa etária, de gênero dentre outras. 

Relacionar fala e escrita, tendo em vista a apropriação do sistema de escrita, as variantes 

linguísticas e os diferentes gêneros textuais.  

Valorizar os textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestações culturais.  

Fonte: Brasil, 2012 

 

O projeto buscou alargar as práticas da oralidade para facilitar o desenvolvimento e a 

ampliação de alguns direitos de aprendizagem que ao longo do processo de escolarização 

foram iniciados, porém não consolidados. A oralidade é tomada como elemento importante e 

necessário não só para a vida escolar, mas também para as práticas cotidianas desenvolvidas 

fora da escola.  

A leitura, por sua vez, apresentou-se como um eixo pouco desenvolvido, haja vista 

que os direitos dos alunos participantes ainda estão, em sua maior parte, em processo de 

consolidação. 

A partir das leituras das letras de música, da vida e obra do cantor Luiz Gonzaga e 

dos textos com dados científicos sobre os animais, diagnosticamos que 61,3% (19) dos alunos 

leem textos não verbais, em diferentes suportes, enquanto 32,3% (10) estão em processo de 

aprendência e 6,5% (2) não conseguem ainda desenvolver essa competência. No que diz 

respeito à leitura de textos (poemas, canções, textos de tradição oral, dentre outros) com 

autonomia 64,5% (20) dos alunos conseguem desempenhar de forma significativa essa 

habilidade. Na compreensão de textos lidos por outras pessoas, de diferentes gêneros e com 
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diferentes propósitos, observou-se que 51,6% (16) estão com esse direito consolidado, mas 

41,9% (13) ainda precisam aperfeiçoá-lo e 6,5% (2) desenvolvê-lo. 

Dos alunos participantes da pesquisa apenas 38,7% (12) antecipam sentidos e ativam 

conhecimentos prévios relativos ao texto a serem lido pelo professor ou pelas crianças e 

51,6% (16) reconhecem finalidades de textos. A leitura em voz alta, com fluência, em 

diferentes situações é um direito que foi negado nas práticas educativas, pois 25,8% (8) dos 

alunos não geraram essa capacidade e 22,6% (7) precisam aprimorá-la. No que tange a 

localizar informações explicitas em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo 

professor ou outro leitor experiente, 71% (22) estão desenvolvendo gradativamente essa 

habilidade e, de forma independente, 58,1% (18).  

Na realização de inferências em textos, lidos pelo professor ou outro leitor 

experiente, somente 22,6% (7) possuem essa habilidade, de forma independente, esse número 

sobe para 29% (9).  

Foi detectado que 80,6% (25) precisam aprimorar a capacidade de estabelecer 

relações lógicas entre partes de textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pelo professor 

ou outro leitor experiente, lidos com independência, esse número aumenta para 83,9% (26). 

No que tange em apreender assuntos/temas tratados em textos somente 9,7% (3) 

consolidaram esse direito. Os demais alunos ainda possuem dificuldades em desenvolver essa 

aprendizagem. Na capacidade de interpretar frases em textos, o número para aqueles que 

conseguem produzir essa habilidade a partir da realização da leitura feita pelo professor ou de 

maneira autônoma é o mesmo, 93,5% (29) que precisam potencializar essa aprendizagem 

ainda muito baixa.  

Nos direitos de estabelecer relações de intertextualidade entre texto e relacionar 

textos verbais e não verbais, construindo sentidos, observou-se que todos estão em processo 

de aperfeiçoamento.  

A leitura nas práticas educativas propostas pelo projeto foi fundamental para 

despertar o gosto e o desejo pelo o ato de ler. A partir do diagnóstico, tentou-se promover a 

aprendizagem de diferentes habilidades em torno da leitura, em três importantes dimensões: 

(i) o domínio da mecânica que implica na transformação dos signos escritos em informações; 

(ii) a compreensão das informações explicitadas e implícitas do texto lido; e (iii) a construção 

de sentidos (MAGALHÃES et al. 2015).  

A apropriação do sistema de escrita alfabética está consolidada em 80,6% (25) no 

total de participantes. Os 19,4% (6) que ainda não o consolidou apresentam déficit bem 

acentuado no que diz respeito à compreensão do funcionamento da língua. Na análise 
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linguística ,com foco na discursividade, textualidade e normatividade, as aprendizagens 

precisam ser ampliadas de forma sistematizada para ocasionar uma progressão relevante no 

entendimento do uso da língua nas diversas relações e práticas sociais.  

A forma de como o projeto foi desenvolvido permitiu reflexões acerca da língua e de 

seu funcionamento, tendo em vista as atividades, envolvendo os gêneros textuais, a leitura, a 

produção de textos e a linguagem oral. Ele permitiu que direitos de aprendizagem em torno do 

ensino da arte e das outras áreas do conhecimento: ciências humanas e ciências naturais, que 

deveriam ter sido desenvolvidos ao longo dos primeiros anos do ensino fundamental (1º ao 3º 

ano) fossem introduzidos e aprofundados durante a sua execução.  

Notar que o ensino de artes, ciências, geografia e história foi marginalizado em 

detrimento às disciplinas de português e matemática é uma evidência que os professores não 

refletem sobre suas ações docentes, o que provoca a fragmentação do conhecimento e a 

precarização dos processos de aprendizagem. Nesse sentido, Gatti (2013) já aponta um 

descompasso que existe entre a educação, escola e formação de professores, sendo um desafio 

dinamizar esses três dimensões na sociedade contemporânea, diante das mudanças sociais em 

andamento.  

Durante as duas primeiras semanas de convivência e de interação com os alunos, 

percebemos que o ensino promovido pelos professores se baseia em um conjunto de 

informação que anula a possibilidade de constituir experiências significativas para a formação 

do sujeito, e que este sujeito da informação se torna um depósito acumulativo de fatos e dados 

que não se convertem em sabedoria, inserindo-o em um campo contraditório que o faz perder 

a percepção de sujeito construtor de sua própria história (LARROSA, 2002).    

As dificuldades observadas nas primeiras vivências não foram empecilho para a 

construção dos saberes propostos pela ação educativa, pois a organização das práticas 

educativas em forma de projeto didático possibilita uma flexibilização das atividades de modo 

a atender as especificidades dos alunos. Ao mesmo tempo em que se diagnosticavam as 

aprendizagens existentes e as não aprendizagens dos alunos promovia-se o desenvolvimento 

de novas aprendizagens para além da perspectiva escolarizada.  
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3.3.2 A transversalidade da área das Linguagens
102

 no processo de aprendência: a 

inserção da música e das artes visuais  

 

Para promover a valorização dos saberes e fazeres das mulheres rendeiras no âmbito 

educativo foi necessário desenvolver uma formação estética e artística com enfoque crítico e 

reflexivo que permitisse promover o conhecimento local sem desconsiderar seu potencial de 

universalidade. Isso implicou no aprofundamento dos conhecimentos sobre as culturas que 

nos cercam. O resultado dessa ação possibilitou o acesso ao ensino de arte aos alunos. 

A apreciação da música Xô pavão gerou a primeira produção artística do projeto. Os 

alunos realizaram uma atividade para sistematizar as discussões e as interpretações da 

composição textual. A última questão solicitava a produção de uma homenagem às mães. 

Essa atividade com finalidade de ampliar as habilidades da escrita, mas também da criação 

artística evidenciou o quanto a interação das linguagens (língua portuguesa e artes) estão 

distantes das experiências educativas. 

A figura 77 revela ausência de uma formação estética e artística oriundas de práticas 

educativas arraigadas por uma concepção técnica do ensino de artes, na qual, materializa-se 

“atividades de ampliação e redução de imagens, no uso de imagens prontas ligadas a datas 

comemorativas e às festas do calendário religioso e cívico ou a desenhos 

descontextualizados” (MAGALHÃES et al. 2015, p.16).   

  

Figura 77. Homenagem do Aluno 12 

 

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

Percebemos que os processos educativos reproduziram nos alunos a ideia de que a 

arte se configura como um elemento tipicamente do universo feminino, uma vez que se 
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 Organizamos as disciplinas por áreas do conhecimento de acordo com o documento preliminar da Base 

Nacional Comum que está em processo de discussão, para ser aprovada em junho de 2016.   
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observa a tímida produção de desenhos e a ausência das cores nas produções dos meninos 

(Figuras 79 e 80) e uma valorização de objetos simbólicos e do emprego de cores nas 

produções das meninas (figuras 81 e 82).   

 

Figura 78. Homenagem do Aluno 03 Figura 79. Homenagem do Aluno 15 

  

Figura 80. Homenagem da Aluna 17 Figura 81. Homenagem da Aluna 29 

  

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

 A partir da inserção das linguagens artísticas nas atividades do projeto, os alunos 

puderam identificar a relevância das produções culturais não só como forma de criação, mas 

como expressão ou manifestação das práticas do cotidiano que contribuem para dar 

significado as ações humanas. 

As audições das músicas de Luiz Gonzaga ampliaram as experiências musicais dos 

alunos. Conhecer a vida e a obra do artista possibilitou valorizar a herança cultural existente 

na região nordeste, como também a de reconhecer a música como experiência emocional que 

permite a ampliação do sentimento de pertencimento com o lugar no qual eles vivem. As 

histórias do Nordeste, do sertão e das práticas cotidianas, envolvendo os animais e as 

vegetações, estabeleceram conexões com a identidade cultural dos alunos. Esse tipo de 

sentimento colaborou no processo de reconhecer os sujeitos locais como agricultores, 

vaqueiros, rezadeiras, doceiras, rendeiras entre outros como integrantes relevantes na 
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construção social do lugar, deslocando o olhar pré-estabelecido e hierarquizado pelas práticas 

educativas
103

.  

As imagens das pinturas de Eduardo Lima, a tela A família de Tarsila do Amaral e as 

indumentárias de renda renascença serviram como relevantes suportes para a compreensão da 

arte como conhecimento produzido socialmente. Por meio da leitura, da apreciação e da 

análise crítica promovida através do diálogo em torno dos objetos artísticos, os alunos 

reconheceram a importância social da produção artística na sociedade e na vida dos 

indivíduos. Conseguiram enxergar o universo simbólico da renda renascença ao 

compreenderem que as rendeiras são produtoras da arte local e tecem suas memórias, 

reconfigurando seus papeis na história da mesma forma que lutam por melhores condições de 

vida.  

 

3.3.3 Sentidos: percepção e interações a partir das Ciências Naturais 

 

As ciências naturais se integraram ao projeto para promover compreensões sobre os 

sentidos das interações, considerando a diversidade de formas de percepção do ambiente. As 

interações e as relações do homem com os animais e com os vegetais da caatinga foram 

elencadas a partir das músicas de Luiz Gonzaga, gerando durante os debates e discussões: (i) 

a aplicação de conhecimentos sobre as relações água-solo-seres vivos na identificação de 

algumas consequências das intervenções humanas no ambiente construído; (ii) a observação, 

a descrição e a comparação de animais e vegetais nos ambientes das caatingas, relacionando 

suas particularidades ao ambiente em que vivem. 

O uso dos textos informativos, caracterizando as espécies durante as atividades de 

leitura e de estudo dos textos permitiram: (i) estabelecer relações entre características e 

comportamentos dos seres vivos e condições do ambiente em que vivem, valorizando a 

diversidade da vida; (ii) organizar registros de dados presentes nos textos informativos.  

A aula de campo no açude do Jucurutu promoveu processos e práticas de 

observações de fenômenos naturais e sociais que resultaram em: (i) registros das observações 

construídas no ambiente de pesquisa; (ii) busca de informações seguindo um roteiro 

preparado pelo professor; e (iii) identificação de componentes comuns e diferentes no 

ambiente estudado a partir de observações diretas e indiretas.  

                                                           
103

 Esse olhar e constituído a partir de práticas discriminatórias que evidenciam apenas os sujeitos de posição 

social dominante. Os livros didáticos de história contribuem para a manutenção desta imagem, ou seja, do 

percurso histórico ser formado a partir dos sujeitos das elites.  
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Todas essas aprendizagens se constituíram de maneira introdutória, tendo em vista 

que elas não foram promovidas ao longo das etapas de escolarização. O questionário criado 

para sistematizar os registros das observações e das informações pesquisadas e apresentadas 

pelo pesquisador evidenciou novamente, a dificuldade de produção textual dos alunos. 

Apenas 32,3% (10 alunos) conseguiram desenvolver produções escritas pertinentes às 

atividades desenvolvidas, todavia os textos não atenderam adequadamente ao uso de 

elementos formais e da textualidade necessária para sua compreensão, como podemos 

observar na Figura 84. 

 

Figura 82. Resposta da Aluna 18 

 

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

A aluna 18 não planejou a escrita, considerando o contexto de produção e não 

organizou o conteúdo textual, estruturando os períodos e utilizando recursos coesivos para 

articular as ideias. Não organizou o texto, dividindo-o em tópicos e parágrafos, e utilizou 

somente três linhas das dez inseridas no questionário. Mas, ao mesmo tempo, observamos que 

ela conseguiu registar a resposta, o que evidencia a compreensão do enunciado e seu interesse 

em desenvolver as atividades propostas.  

Já a aluna 21, conforme Figura 84, conseguiu estabelecer uma sequência na 

apresentação do seu conteúdo textual. Empregou a pontuação que colaborou na compreensão 

de sua escrita, porém não utilizou recursos coesivos para articular relações de sentido entre as 

partes do texto. 

 

Figura 83. Resposta da Aluna 21 

 

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 
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Os alunos tiveram dificuldade de produzir respostas articulando os processos 

educativos, mais de 32,3% (10) não responderam as questões ou responderam uma ou duas 

das quatro elaboradas. Os 35,5% (11) dos alunos desenvolveram respostas incipientes 

marcadas por inadequações formais e ausência da textualidade. Sistematizamos as respostas 

no quadro branco a partir de um diálogo em torno das vivências e experiências construídas. 

Nessa ação, observamos que o texto oral da turma estava ganhando consistência, atendendo a 

finalidade de sua produção.  

Mesmo as produções escritas apresentando pouca ou nenhuma evolução comparada 

com a primeira, à área das ciências naturais nos ajudou a sistematizar as dinâmicas 

estabelecidas entre o homem e a natureza sem perder de vista a interdisciplinaridade 

fomentada durante as práticas. O projeto proporcionou a inserção de práticas capazes de 

iniciar a promoção da alfabetização científica que deveria ter sido consolidada nos anos 

iniciais do ensino fundamental. A partir das orientações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ciências Naturais (1997) contemplaram-se objetivos de aprendizagem ausentes 

no ensino de ciências, como também processos didáticos capazes de evidenciar a importância 

da área para as relações sociais.  

 

3.3.4 As ciências humanas e a promoção de experiências íntimas com o lugar 

 

Tuan (2013, p.167) explica que o reconhecimento do espaço se dá ao passo que a 

criança reconhece mais objetos e lugares permanentes, ampliando sua visão acerca da 

realidade. Nesse partimos da concepção que  “o espaço transforma-se em lugar, à medida que 

adquire definição e significado”. Essa afirmação do autor orientou todo o processo de feitura 

do projeto, que ao buscar meios de valorizar os saberes e fazeres das mulheres rendeiras 

percebeu o lugar como forma de trabalhar com o mundo da vida.  

Para “ler o mundo da vida, ler o espaço e compreender que as paisagens que 

podemos ver são o resultado da vida em sociedade, dos homens na busca pela sobrevivência e 

pela satisfação de suas necessidades” (CALLAI, 2010, p.30), o projeto buscou inserir nas 

práticas educativas três dimensões da história: fatos históricos, sujeitos históricos e o 

tempo
104

.  

                                                           
104

 Os fatos históricos são compreendidos como práticas ou eventos ocorridos no passado, que causaram 

implicações na vida das sociedades, dos grupos de convívio ou dos sujeitos históricos. Os sujeitos históricos, por 

sua vez, são indivíduos ou grupos de convívio que, ao longo do tempo, promovem e realizam as ações sociais 

produtoras de fatos históricos. O tempo é a maneira como os indivíduos, os grupos de convívio e as sociedades 

sequenciam e ordenam as experiências diariamente vivenciadas por seus membros, com base nas quais 
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Com isso, as atividades desenvolvidas acerca da vida e obra do cantor Luiz Gonzaga, 

da origem da renda renascença e da chegada da renda à Paraíba possibilitou aos alunos, dentro 

da dimensão do tempo: (i) ordenar (sincrônica e diacronicamente) os fatos históricos de 

ordem regional, local, familiar e pessoal; (ii) situar-se com relação ao “ontem” (ao que 

passou), com relação ao “hoje” (ao que está ocorrendo); (iii) identificar e comparar a duração 

dos fatos históricos vivenciados familiarmente, localmente, regionalmente e nacionalmente 

(BRASIL, 2012, p.34). 

Incluir essas temáticas nas práticas formais de ensino permitiu aos alunos o 

reconhecimento de símbolos históricos que estão presentes em suas vidas. Por exemplo
105

, a 

moto (símbolo da modernidade) com a inserção de um reboque substitui o jumento e a carroça 

nas atividades cotidianas de muitos caririzeiros. No entanto, a presença do jumento e da 

carroça nas atividades de carregar água para casa ou a ração dos animais de criação, ainda é 

comum nas ações dos sujeitos locais. Na música Apologia ao jumento, o cantor Luiz Gonzaga 

retrata bem essa relação do homem com o jumento, que é histórica, e que não foi totalmente 

substituída pelo o advento da tecnologia, pois é uma relação marcada de significado. Outro 

exemplo, que demonstra essa ligação simbólica nas relações é o fluxo de pessoas da Paraíba 

(São João do Tigre) a Pernambuco (Poção). As rendeiras, antigamente, ao caminharem de 

seus sítios para a feira de Poção-PE, com o intuito de vender suas peças, levavam horas para 

realizar o trajeto. Hoje, elas se locomovem de moto e ao invés de vender as suas peças em 

uma feira local, as vendem para todo o país, em forma de encomenda. As poucas que mantêm 

suas vendas em Poção, utilizam os carros da feira ou as motos para se locomoverem, 

diminuindo, significativamente, o tempo para concluir o trajeto. Mesmo não mantendo uma 

relação comercial na feira, as mulheres paraibanas não deixam de frequentá-la, pois há uma 

teia de sentidos e significados que sustenta essa relação simbólica com o lugar.  Nesse 

contexto, as interfaces do passado com o presente geram sentidos e contribuem para a 

construção identitária, haja vista que a identidade é marcada por meio de símbolos.   

Identificar as atividades produtivas e as relações de trabalho desenvolvidas pelas 

famílias em seu estabelecimento, conhecer a história que constituiu a cidade, os patrimônios 

culturais, como a renda renascença, e perceber que essa produção artística apresenta um 

percurso histórico, que simboliza comportamentos sociais de grupos do passado, foi 

surpreendente para os alunos.  

                                                                                                                                                                                     
organizaram suas memórias e projetam suas ações, tanto de forma individual quanto coletiva (BRASIL, 2012, 

p.30). 
105

 Esse exemplo é resultado de uma produção oral coletiva realizada durante os estudos dos textos.  
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Esse processo de identificar os símbolos históricos que permanecem presentes na 

contemporaneidade através das novas relações contribuiu para a construção de novas 

aprendizagens. No que diz respeito aos fatos históricos, os alunos: (i) identificaram aspectos 

da produção artística e cultural da localidade no passado e no presente; (ii) mapearam a 

localização espacial dos grupos de convívio atuais na localidade; (iii) identificaram as 

aproximações e os afastamentos entre as memórias compartilhadas por membros de diferentes 

grupos de convívio sobre a história local; (iv) articularam as formas de organização do espaço 

e as práticas sociais dos grupos de convívio atuais e do passado, com sua situação de vida e 

trabalho; (v) identificaram dados governamentais sobre a história da localidade (rua, bairro 

e/ou município): origem do nome, data de criação, localização geográfica, produção 

econômica, população etc.; (vi) identificaram os grupos de convívio e as instituições 

relacionadas à criação, utilização e manutenção dos patrimônios culturais da localidade; (vii) 

identificaram e diferenciaram patrimônios culturais (materiais e imateriais) da localidade 

(BRASIL, 2012, p.35). 

Essas aprendizagens ocorreram concomitantemente com o reconhecimento das 

rendeiras como sujeitos históricos. Evidenciar a importância das mulheres no contexto local 

foi uma forma de ampliar o entendimento de que um tipo diferente de mudança estrutural está 

transformando as sociedades modernas (HALL, 2006). Para o autor, 

 

Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, 

etnia, raça e nacionalidade, que no passado, nos tinham fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também 

mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós 

próprios como sujeitos integrados (HALL, 2006, p. 9).  

 

Visibilizar as mulheres rendeiras nos sistemas culturais que cercam os alunos 

oportunizou, na dimensão sujeitos históricos, a construção das seguintes aprendizagens: (i) 

diferenciar as práticas sociais relacionadas ao âmbito da economia, da política e da cultura; 

(ii) identificar e expressar as características (individuais e coletivas) comuns e particulares aos 

membros dos grupos de convívio dos quais participa, atualmente e no passado; (iii) dialogar e 

formular uma reflexão a respeito das semelhanças e das diferenças identificadas entre os 

membros de outros grupos de convívio; (iv) identificar os diferentes tipos de trabalhos e de 

trabalhadores responsáveis pelo sustento dos grupos de convívio dos quais participa; (v) 

comparar as condições de existência (alimentação, moradia, proteção familiar, saúde, lazer, 

vestuário, educação e participação política) dos membros dos grupos de convívio existentes; 

(vi) selecionar e utilizar registros pessoais e familiares para formular e expressar uma 
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sequência narrativa a respeito da sua própria vida ou da vida das rendeiras (BRASIL, 2012, 

p.32). 

Os saberes da geografia permearam todas as ações promovidas ao longo do projeto, 

colaborando no movimento de compreensão das “relações entre o processo histórico na 

formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza por meio da leitura do 

lugar, do território, a partir de sua paisagem” (BRASIL, 1998, p.26). Nesse contexto, 

garantiu-se aos alunos acesso dos conhecimentos do mundo físico e natural e da realidade 

social e política que dão sentido a formação do lugar.  

O desencadeamento sistematizado das atividades propostas para os alunos concebeu 

as seguintes aprendizagens em geografia: (i) o reconhecimento da relação entre sociedade e 

natureza na dinâmica do seu cotidiano e na paisagem local, bem como as mudanças ao longo 

do tempo; (ii) a descrição das características da paisagem local e compará-la com as de outras 

paisagens; (iii) o conhecimento e valorização das relações entre as pessoas e o lugar: os 

elementos da cultura, as relações afetivas e de identidade com o lugar onde vivem; (iv) a 

leitura do espaço geográfico de forma crítica através das categorias lugar, território, paisagem 

e região; (v) Identificação das razões e dos processo pelos quais os grupos locais e a 

sociedade transformam a natureza ao longo do tempo, observando as técnicas e as formas de 

apropriação da natureza e seus recursos (BRASIL, 2012, p.39).  

Promovemos um ensino de geografia por meio da perspectiva cultural, na qual as 

formas espaciais criadas pela ação humana geram paisagens culturais impregnadas de 

significados. A paisagem na geografia passou por várias transformações, ganhando novos 

sentidos e novas percepções, sendo fruto das múltiplas traduções dadas à categoria. Nesse 

sentido, Schier (2003, p.85) afirma que: 

 

De forma geral, hoje é possível perceber a existência conceitual de várias 

paisagens em forma de região, território, lugar, etc. Discutir essa pluralidade 

conceitual e cognitiva é, no âmbito da geografia, sem dúvida um grande 

desafio. Para a esfera da geografia física já se percebe uma grande mudança 

ao se focar a problemática da paisagem, levando em conta o homem, muito 

embora possa aparecer de forma denotativa e funcional, enquanto para a 

geografia cultural, há algum tempo, as paisagens são conotativas, cheias de 

valores subjetivos e relacionadas às culturas.  

 

As aulas de campo desenvolveram percepções das duas perspectivas de paisagem 

para mostrar que é relevante compreender as abordagens e os tipos de paisagem, nos seus 

diferentes níveis de entendimento. Evidencia-se, assim, o seu caráter multidisciplinar, pois sua 

complexidade torna impossível qualquer análise geográfica sob a luz de uma única 
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abordagem (SALGUEIRO, 2001). No entanto, a abordagem desenvolvida por Callai (2010, 

p.33) apresenta melhor a forma de como a paisagem foi contextualizada nas atividades, ou 

seja,  

 

Em resumo, pode-se dizer que a paisagem de um lugar é resultado de dados 

físicos que decorrem da natureza, como a vegetação, o relevo, a hidrografia, 

o clima; mas também de outros, que são os edificados: os prédios, as ruas, os 

caminhos, as praças, os monumentos, os símbolos. E há também a história e 

as diversas histórias particularizadas, a memória, a simbologia que 

expressam os sentimentos, a cultura do lugar. Essa (cultura) é a síntese, e o 

que dá identidade. 

 

Com efeito, a interdisciplinaridade dos saberes de língua portuguesa, artes, ciências, 

história e geografia produziram multiletramentos ao longo da execução do projeto mediante 

um duplo deslocamento: “a descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e 

cultural quanto de si mesmo” (HALL, 2006, p.9). Os alunos, ao perceberam que em alguns 

estabelecimentos familiares são as mulheres rendeiras as responsáveis pela segurança 

alimentar das famílias e não o patriarca da casa, desestruturam algumas relações que até então 

estavam fixas.  

Se antes a enxada, o facão ou as ferramentas em gerais dos pais compunham as 

paisagens dos cômodos das casas, simbolizando e demarcando o poder do homem nos 

estabelecimentos familiares; hoje, a agulha, o novelo de linha e o lacê também se tornaram 

símbolos de representações na estrutura familiar e nas paisagens de dentro e de fora de casa, 

pois o que estava oculto foi visibilizado aos alunos que vivenciaram os eventos de letramento 

promovidos pelo produto desta pesquisa.  

A fala de um dos alunos ao relatar que a almofada da mãe era jogada no chão e que 

agora ele a colocava em cima de uma mesinha para ela não pegar poeira, configura-se em um 

processo de reconhecimento. Haja vista que a almofada utilizada para tecer o novelo de linha 

é um objeto que está presente no ambiente da casa dos alunos, mas que para eles não tinha 

nenhum significado. Entretanto, ao evidenciar, a partir dos processos formais de 

escolarização, que os objetos estão marcados por uma produção histórica constituída em meio 

a ações provenientes do passado e que vigoram como experiências do presente, os alunos 

passaram a deslocar a compreensão do que é “ser rendeira”. Isto é, ao serem interpelados 

elaboraram representações de valorização do ser rendeira, notando-as como sujeitos 

relevantes nos sistemas culturais que os rodeiam. 
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As últimas atividades do projeto se constituíram de forma significativa, em razão dos 

alunos terem apresentado uma postura mais dinâmica nas interações realizadas no decorrer 

das práticas educativas.  

A criação do roteiro de entrevista evidenciou uma produção oral capaz de tecer 

relações de ações concretas com estrutura sequenciada. Os alunos questionaram, sugeriram e 

argumentaram durante todo o processo de planejamento e preparação da entrevista. 

Realizamos poucas intervenções durante o processo de elaboração do roteiro (Figura 84). 

Mediamos às discussões e a partir dos diálogos organizou-se o seguinte roteiro: 

 

Quadro 3. Formação das perguntas para a realização das entrevistas 

Roteiro da entrevista 

1. Nome completo da rendeira entrevistada. 

2. A idade e data de nascimento. 

3. Com quantos anos a Senhora aprendeu a fazer renda renascença? Quem lhe ensinou a fazer 

renascença?  

4. Quais os pontos que a Senhora sabe fazer? 

5. Porque a Senhora faz a renda renascença? 

6. A senhora gosta de fazer renda renascença? Por quê?  

7. A senhora acha importante repassar esse trabalho para outras pessoas? 

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

Após a entrevista, a partir das informações coletadas, criamos junto com os alunos os 

perfis bibliográficos das rendeiras entrevistadas. Para facilitar o processo de produção do 

texto, tornamo-nos o escriba da turma (Figura 85).  

 

Figura 84. Processo de construção do roteiro Figura 85. Sistematizando as informações 

  

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador. 



215 

 

Observamos que todos os alunos tiveram oportunidade de participar da atividade, 

mesmo aqueles que estão em níveis baixos de proficiência em escrita. O pesquisador, como 

escriba, favoreceu a participação de todos. O perfil biográfico das renderias foi construído a 

partir das entrevistas e estruturado durante a sistematização dos dados coletados. Para facilitar 

a visualização da estrutura pensada pelo coletivo de alunos, destacamos as respostas dadas 

pela entrevistada Edna Maria, sendo que estas foram substituídas a partir dos dados coletados 

pelos outros alunos.  

Quadro 4. Produção Coletiva dos perfis biográficos 

Perfil biográfico desenvolvido pelo Aluno 16 

 

A biografia de uma rendeira: Edna Maria 

Edna Maria da Silva Duarte mora em São João do Tigre, na região do Cariri Paraibano. Ela 

nasceu no dia 16 de julho de mil novecentos e sessenta. Edna Maria aprendeu a fazer renda 

renascença quando tinha 10 anos de idade. A sua mestra foi Maria de Julho Freire.  

Edna sabe fazer os seguintes pontos: traça, cianinha, laço, mosca, vassourinha, pilão, lua e 

outros mais. Ela faz renda renascença porque precisa garantir o sustento da família. A renda para 

ela é um trabalho muito importante. 

Edna gosta de fazer renda renascença porque a sua arte é utilizada em várias ocasiões. As 

suas peças são usadas por várias pessoas. Ela afirmou que a renda renascença serve como uma 

terapia.  

Em relação a transmitir este conhecimento, Edna acredita que é importante que outras pessoas 

aprendam o fazer da renda renascença para que este saber seja passado de geração a geração. 

 Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

Concluída a produção textual, os alunos realizaram a leitura de seus textos que 

atenderam adequadamente ao uso de elementos formais e da textualidade, evidenciando o 

atendimento à norma padrão da língua em um contexto no qual os textos de tradição oral são 

valorizados como manifestações culturais. A evidência das histórias, bem como dos saberes e 

fazeres das mulheres rendeiras, tornaram-se conhecimento importante para sua formação 

emancipatória e identitária.  

Os registros do momento da entrevista com as rendeiras, em forma de desenho 

(Figuras 87 a 92), materializam os confrontos estabelecidos por meio de uma prática 

educativa interdisciplinar que, de início, foi desconcertante por exigir dos alunos uma postura 

crítica e complexa da realidade. São produções que reconhecem a pluralidade dos sistemas de 

significação e representação cultural do lugar.  
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Figura 86. Registro da entrevista do Aluno 03 Figura 87. Registro da entrevista do Aluno 19 

  
Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 
Figura 88. Registro da entrevista do Aluno 02 Figura 89. Registro da entrevista do Aluno 09  

  

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

Figura 90. Registro da entrevista da Aluna 29 

Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 

 

Figura 91. Registro da entrevista da Aluna 31 

 
Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015 

 
Fonte: Acervo de atividades da pesquisa, 2015. 
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A autoformação
106

 dos alunos só foi possível porque eles foram instigados a entender 

o que acontece na vida cotidiana, “daquilo que é o dia a dia de sua vida das questões que 

acontecem no lugar em que eles vivem” (CALLAI, 2010. p.29).  

                                                           
106

 Ensinar a assumir a condição humana (MORIN, 2011, p.65) 
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TECENDO OS FIOS FINAIS 

 

O caráter interdisciplinar empregado nas ações educativas propostas pelo projeto 

didático teceu no cotidiano escolar fios e liames que não se limitaram ao seu espaço físico. 

Eles se prolongaram para além, enredando os contextos vividos pelas mulheres que praticam 

diariamente o fazer da renda renascença.  

O processo de reconhecimento dessas mulheres e de suas experiências cotidianas que 

estão postas na realidade, mas que ao mesmo tempo estão invisibilizadas por um currículo 

formal, incapaz de incorporá-las nas práticas escolares, desafiou-nos a pensar o currículo 

como arena de produção cultural. Considerando que “o currículo é um espaço de fronteira, no 

qual as questões de poder precisam ser tratadas de uma perspectiva de poder menos 

hierárquica e vertical” (MACEDO, 2006, p.98).  

Com efeito, as prescrições curriculares formais e oficiais não foram assumidas no 

projeto como contraposição a concepção de currículo multiculturalmente orientado, ao 

contrário, convergiram como possibilidades potentes para a problematização/ampliação dos 

discursos estabelecidos nas práticas educativas. O currículo desenhado no projeto permitiu 

que os fios tecidos ao longo das práticas constituíssem as tramas com base no diverso, 

fazendo do trabalho educativo uma verdadeira rede de saberes.  

Tornar as memórias e as narrativas das rendeiras a linha e a agulha do agir 

pedagógico oportunizaram construções simbólicas e sociais que envolveram o 

reconhecimento de novas percepções na formação identitária dos alunos. A descoberta do 

passado foi parte do processo conflituoso e contestatório que deslocaram perspectivas da 

identidade até então não essencialistas
107

 (KATHRYN, 2012).  

O reconhecimento do lugar como espaço do vivido proporcionou a manifestação de 

experiências íntimas, as quais vieram à tona através de gestos observados em público (Figuras 

93 e 94). “Um simples sorriso ou contato pode alertar nossa consciência sobre um momento 

importante”, momentos que “nos tornamos passivos e que nos deixam vulneráveis, expostos à 

carícia e ao estímulo de nova experiência” (TUAN, 2013, p. 167-168).  

As crianças se relacionam com as pessoas e objetos de forma íntima. Elas sabem que 

são frágeis, procuram segurança, porém permanecem abertas para o mundo (TUAN, 2013). A 

sala de aula durante o projeto se tornou um lugar onde elas encontraram carinho, pois se 
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 A perspectiva essencialista se baseia no conjunto cristalino, autêntico, de características que os sujeitos 

partilham e que não se altera ao longo do tempo. A perspectiva não essencialista focaliza-se nas diferenças e nas 

formas pelas quais a definição daquilo que significa ser o sujeito tem mudado ao longo dos séculos 

(WOODWARD, 2012, p.12).  
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sentiram acolhidas não só pela relação de afetividade estabelecida pelo pesquisador, mais pela 

proposta didática que tornou o universo delas um lugar de experiência.  

 

Figura 92. Um simples sorriso Figura 93. O contato com o novo 

  

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.  

 

A constituição dessas relações possibilitou à escola, como instituição de educação 

formal, tornar-se palco de exercício do olhar, do observar e da constatação do que acontece no 

cotidiano. Tudo isso colocado num contexto mais amplo permitiu a superação da dimensão 

individual e a construção do entendimento social, inserido às questões locais no plano da 

humanidade. Essa equação - conhecimento e prática humana - operou-se a partir dos 

processos de abstrações que possibilitaram reflexões sobre o mundo da vida, gerando novas 

feições em torno do lugar. Quer dizer, apresentaram-se em sua complexidade (CALLAI, 

2010). 

A composição dos caminhos percorridos na construção de um conhecimento com 

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

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

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

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

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

uma forma de garantir a pluralidade dos contextos e dos sujeitos.  
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A emergência de práticas cotidianas educacionais que superem a concepção de 

currículo legadas pelas estreitas categorias da tradição, tornou-se um dos desafios da educação 

do século XXI. A interdisciplinaridade promovida nesse estudo marca uma nova forma de 

pensar, refletir e praticar os processos educativos desenvolvidos no contexto escolar.  

Para contribuir com esse processo de ruptura, o texto dissertativo tomou como forma 

uma contextura hibridizada, na qual suas partes se constituíram na finalidade de fornecer os 

entrecruzamentos de conhecimentos. Estes foram capazes de suscitar práticas que 

reconhecessem as redes de saberes e fazeres tecidas em meio a todo um campo de 

significação cultural.  

Protagonizar disputas de reconhecimento no ambiente escolar exigiu a 

instrumentalização de uma metodologia que evidenciasse não somente a voz das renderias, 

mas as suas memórias, histórias e suas produções artístico-culturais. Assim, a história oral 

tornou-se o meio de acesso às lembranças, que traçaram o corpus do vivido e as tramas das 

experiências. Voltar-nos para oralidade como método nos aproximou do universo feminino 

invisibilizado pelas práticas sociais e educativas, permitindo-nos representar visualmente 

símbolos e imagens das práticas cotidianas das rendeiras e valorizar o oral como meio que 

cria novos caminhos para as atividades científicas e educacionais.  

Não obstante, as narrativas das rendeiras impulsionaram todo o processo de criação 

do projeto didático, revelando-nos a importância do espaço como palco que serve de 

sustentáculo para as ações que dão vida às práticas sociais. Tais narrativas traduzem 

sensações, percepções e concepções das mais variadas experiências humanas. 

 Evidenciar o semiárido como espaço formado por um conjunto complexo de 

relações sociais foi uma maneira de construir uma percepção ativa das emoções manifestas do 

lugar. Trazer à tona o colorido da experiência humana possibilitou também apresentar uma 

riqueza de diferenças, algumas mascaradas e embotadas, contudo, identidades que precisam 

ser respeitadas para além do que está posto nas práticas cotidianas.   

Promover o conhecimento da realidade, do entendimento do que está acontecendo 

exigiu: (i) uma leitura crítica da dimensão sociológica da memória; (ii) compreender como a 

escola está gerenciando o currículo e os saberes e fazeres dos sujeitos locais; e (iii) organizar 

um processo educativo voltado para a interdisciplinaridade dos saberes.  

Na busca de experienciar uma reforma do modo de pensar as práticas educativas e de 

se aventurar em uma nova proposta didática, articulou-se um conjunto de conhecimentos 

capaz de unir e solidarizar as partes, e de se desdobrar em uma ética da união e da 



221 

 

solidariedade entre humanos. A promoção da pesquisa-ação permitiu expor toda paixão
108

 

despertada durante a feitura teórica do texto dissertativo. Com efeito, o projeto didático 

representou um esforço do potencial intelectual pautado na reforma, também, de um agir 

educacional.  

Nesse contexto, a ação educativa produziu: (i) o reconhecimento e a interação de 

textos que narram, descrevem e que também argumentam as relações desenvolvidas nas 

práticas cotidianas; (ii) caracterizou os aspectos socioculturais e geográficos do semiárido 

nordestino; (iii) promoveu a compreensão do ecossistema caatinga e das transformações 

provocadas pela ação humana; (iv) refletiu sobre os estabelecimentos familiares e as 

diferentes relações de trabalho que os sujeitos locais desenvolvem, valorizando as práticas 

sociais e as manifestações culturais das mulheres rendeiras; (v) proporcionou a compreensão 

da necessidade de interação e integração entre as pessoas que convivem num grupo e formam 

os grupos sociais; (vi) formulou o entendimento dos conceitos de história, memória, fatos 

históricos, fontes históricas, espaço e lugar; (vii) evidenciou as formas de representar a 

memória histórica de pessoas e lugares; (viii) promoveu o reconhecimento da cultura local; 

(ix) valorizou o diverso, explicitando as maneiras de viver, de pensar, de trabalhar e de 

festejar dos grupos sociais locais.  

Esse conjunto de aprendizagens só se tornou possível a partir do diálogo estabelecido 

entre a cultura das humanidades e a cultura científica, que instituiu uma pedagogia voltada 

para o reconhecimento dos valores, das crenças e das tradições dos sujeitos locais. Através da 

sistematização pedagógica, os alunos exercitaram o pensamento crítico e repensaram as suas 

identidades a partir do reconhecimento de outras identidades (a das mulheres rendeiras). 

Longe de ser um modelo a ser aplicado, o estudo desenvolvido provoca outros 

pesquisadores a ampliar o contexto de produção intelectual sobre as rendeiras e sobre as 

relações escolares. Ele proporcionou uma visão científica calcada na relação convergente 

entre teoria e prática, e corajosamente deu forma aos processos de teorização. Nesse contexto, 

o currículo vivido deve ser discutido, problematizado, confrontado e contestado a ponto de 

incluir as práticas cotidianas e os sujeitos que, ao longo do tempo, foram marginalizados.  
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 Paixão concebida como símbolo de força mental (MORIN, 2011).  



222 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABREU, K. F. Práticas de letramento(s) na escola: reflexões sobre a formação do aluno do 

ensino médio. Diálogo das Letras, Pau dos Ferros, v. 01, n. 02, p. 42 – 60, jul./dez. 2012. 

 

ALBERTI, Verena. Fontes Orais: histórias dentro da história. In.: PINSKY, Carla Bassanezi 

(org.) Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2006.  

 

ALBERTI, Verena. Manual de História Oral. 3. Ed. Rio de Janeiro: Editora Fundação 

Getúlio Vargas, 2005.  

 

ALBUQUERQUE, Else de F; MENEZES, Marilda. O Valor Material e Simbólico da Renda 

Renascença. Revista Estudos Feministas. Rio de Janeiro, Volume 15, número 2, maio-

agosto de 2007, p. 461-467. Disponível em: < 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/381/38115213.pdf> Acessado em 10 jul. 2014.  

 

ALBUQUERQUE JR, Albuquerque Júnior; RAGO, Margareth. A invenção do Nordeste e 

outras artes. Fundação Joaquim Nabuco, 2006. 

 

ALMEIDA, Maria Geralda de. Em busca do poético do sertão: um estudo de representações. 

In.: ALMEIDA, Maria Geralda de; RATTS, Alecsandro JP (orgs.). Geografia: leituras 

culturais. Goiânia: Alternativa, 2003. 

 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. Rio Graal, 1983.  

 

ANDRÉ, Marli E. D. A. de. Estudo de caso: seu potencial na educação. São Paulo: Caderno 

de Pesquisa 49, p.51-54, maio 1894. Disponível em: 

<http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/cp/arquivos/528.pdf> Acessado em: 09 ago. 

2014.   

 

AREND, Silvia Maria Fávero; MACEDO, Fábio. SOBRE A HISTÓRIA DO TEMPO 

PRESENTE: Entrevista com o historiador Henry Rousso ABOUT THE HISTORY OF 

PRESENT TIME: Interview with Henry Rousso. Tempo e argumento, v. 1, n. 1, p. p. 201-

216, 2009. 

 

BARROS-MENDES, Adelma; CUNHA, Débora Anunciação; TELES, Rosinalda. Dialogando 

com as diferentes áreas de conhecimento. In.: Brasil. Secretaria de Educação Básica. Diretoria 

de Apoio à Gestão Educacional. Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: 

alfabetização em foco: projetos didáticos e sequências didáticas em diálogo com os 

diferentes componentes curriculares: ano 03, unidade 06 / Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Brasília: MEC, SEB, 2012.  

 

BATISTA FILHO, Malaquias; MIGLIOLI, Teresa Cristina (orgs.). Viabilização do 

semiárido do Nordeste: um enfoque multidisciplinar. Recife: LICEU, 2010.  

 

BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A Construção social da realidade. Petrópolis: 

Vozes, 1998. 

 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/381/38115213.pdf


223 

 

BENEVIDES, Araceli Sobreira. A leitura como prática dialógica. In.: Leitura, escrita e 

ensino. Org.: ZOZZOLI, Rita Maria Diniz e OLIVEIRA, Maria Bernadete de. Maceió: 

EDUFAL, 2008. 

 

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Tradução de Miryam Ávila; Eliana Lourenço; 

Gláucia Gonçalves. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. 

 

BOURDIEU, Pierre e PASSERON, Jean-Claude. A reprodução. Rio: Francisco Alvez, 1975. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Interdisciplinaridade no ciclo de alfabetização. 

Caderno 03 / Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à 

Gestão Educacional. – Brasília: MEC, SEB, 2015 

 

BRASIL, MMA (Ministério do Meio ambiente). Agenda 21. Disponível em: 

<www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap01.doc > Acessado em 15 fev. 2015 

 

BRASIL. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Declaração 

Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio + 20): O 

futuro que queremos. Tradução de Daniel José da Silva, do Departamento de Engenharia 

Sanitária e Ambiental: Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, em 12 

de ago. de 2012. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto 

nacional pela alfabetização na idade certa: planejando a alfabetização; integrando diferentes 

áreas do conhecimento: projetos didáticos e sequências didáticas: ano 01, unidade 06. 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão 

Educacional.  Brasília: MEC, SEB, 2012.  

 

BRASIL, MMA (Ministério do Meio Ambiente). Subsídios para a elaboração do plano de 

ação para a prevenção e controle do desmatamento na Caatinga. Ministério do Meio 

Ambiente: Brasília, 2011. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Sistemas de produção e processos de trabalho no 

campo: Caderno Pedagógico Educadoras e Educadores. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, (Coleção Cadernos 

Pedagógicos do ProJovem Campo-Saberes da Terra), 2009. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. Construção coletiva: Sistemas de produção e processos 

de trabalho no campo: caderno pedagógico educandas e educandos. – Brasília: Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, (Coleção 

Cadernos Pedagógicos do ProJovem Campo-Saberes da Terra; 1), 2008. 

 

BRASIL, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da Educação: Prova 

Brasil: ensino fundamental: matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SEB; 

Inep, 2008. 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

ciências naturais. Brasília: MEC/ Secretaria de Educação Fundamental, 1997. 

 



224 

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

geografia. Brasília, MEC/SEF, 1998.  

 

BURKE, Peter. O que é história cultural?. Zahar, 2005. 

 

CALLAI, Helena Copetti. Escola, cotidiano e lugar. In: BUITONI, Marísia Margarida 

Santiago. Geografia: Ensino Fundamental. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica, 2010.  

 

CAMPOS, Kátia Patrício Benevides. Relações de gênero no cotidiano escolar. Campina 

Grande: EDUFCG, 2009. 

 

CASTRO, Iná Elias de. Seca versus seca. Novos interesses, novos territórios, novos discursos 

no Nordeste. In.: CASTRO, Iná Elias de; COSTA GOMES, Paulo Cesar da; CORRÊA, 

Roberto Lobato (orgs.). Brasil: questões atuais da reorganização do território. 2ª ed. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

 

CARDOSO, Gil Célio de Castro. O Estado Desenvolvimentista e o Nordeste: o BNB na 

busca de um novo modelo de desenvolvimento regional. 2006. 206 f. Tese (Doutorado em 

Ciências Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Natal, 2006. 

 

CASADEI, Eliza Bachega. Maurice Halbwachs e Marc Bloch em torno do conceito de 

memória coletiva. Revista Espaço Acadêmico, v. 9, n. 108, p. 153-161, 2010. 

 

CAVALCANTE, Cristiano Sampaio. PELOS CORDÉIS DA HISTÓRIA. Anais: V Simpósio 

Internacional do Centro de Estudos do Caribe no Brasil. Salvador – Bahia, 30 de setembro a 

03 de outubro de 2008. Disponível em: 

http://www.revistabrasileiradocaribe.org/CristianoCavalcante.pdf. 

 

CARVALHO, Marlene. Guia prático do alfabetizador. Ática, 2010. 

 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Vozes, 1994. 

 

COELHO, Franklin. Desenvolvimento Local e Construção Social: o território como sujeito. 

In: SILVEIRA, Caio Marcio e REIS, Liliane da Costa. Desenvolvimento Local: dinâmicas e 

estratégias. Rio de Janeiro: DLIS, 2001. 

 

COSTA, Marisa Vorraber. Poder, discurso e política cultural: contribuições dos Estudos 

Culturais ao campo do currículo. In.: LOPES, Alice Casimiro; MACEDO, Elizabeth (orgs.). 

Currículo: debates contemporâneos. 3º ed. São Paulo: Cortez, 2010.  

 

CORRÊA. Roberto Lobato. Espaço: um conceito-chave da Geografia. In.: CASTRO, Iná 

Elias de.; GOMES, Paulo Cesar da Costa; CORRÊA, Roberto Lobato (orgs.). Geografia: 

conceitos e temas. 5ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.  

 

CRUZ, Magna do Carmo Silva. Alfabetizar letrando: Alguns desafios do 1º ciclo no Ensino 

Fundamental. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2008. 

DA MATTA, Roberto. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 

http://www.revistabrasileiradocaribe.org/CristianoCavalcante.pdf


225 

 

 

DA NÓBREGA JÚNIOR, José Maria Pereira. Diagnóstico socioeconômico do Cariri 

Ocidental paraibano: avanços sociais e desigualdade interna. Revista Espaço Acadêmico, v. 

15, n. 174, p. 90-97, 2015. 

 

DURAN, Maria Renata da Cruz.; BENTIVOGLIO, Julio. Paul Ricoeur e o lugar da memória 

na historiografia contemporânea. Dimensões, n. 30, p. 213-244, 2013. Disponível em < 

http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/view/6162/4503> Acessado em 25 jun. 2015.  

 

DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

 

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Preservação e uso da Caatinga. 

Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2007. 39 p.: il. – (ABC da Agricultura 

Familiar, 16). 

 

EUFRASIO, Mário A. El Campesino Polaco en Europa y en América. Cadernos CERU, v. 

19, n. 2, p. 237-240, 2008. 

 

FECHINE, Ingrid Farias. “Escritura da Renda Renascença: memória de rendeiras, brasão do 

saber-fazer” In.: ASSIS, Cássia; NASCIMENTO, Robéria; FECHINE, Ingrid. Tecendo fios 

de saberes convergentes: escrita, educação e memória. Campina Grande/PB: EDUEP, 

2013. 

 

FECHINE, Ingrid Farias. A construção cultural e identitária das rendeiras da Associação dos 

Artesãos de Monteiro (ASSOAM): entre o amor e a sobrevivência pela renda renascença. 

COLÓQUIO INTERNACIONAL PAULO FREIRE, v. 5, 2005. 

 

FERREIRA, Marieta de Moraes. AMADO, Janaina. (Org.). Usos e abusos da história oral. 

Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2006. 

 

FERREIRA, Marieta de Moraes. Desafios e dilemas da história oral nos anos 90: o caso do 

Brasil. História Oral, São Paulo, nº1, p.19-30, jun. 1998.  

 

FERREIRA, Marieta de Moraes; FERNANDES, Tania Maria; ALBERTI, Verena (orgs.). 

História Oral: Desafios para o século XXI. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Casa de Oswaldo 

Cruz/CPDOC – Fundação Getúlio Vargas, 2000.  

 

FERREIRA, Marieta de Moraes; FERNANDES, Tania Maria (orgs.). Usos & abusos da 

história oral. 8º ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.  

 

FERREIRA, Rafael de Farias. Projeto Pacto Novo Cariri: Uma abordagem geográfica 

acerca das mulheres rendeiras no Cariri Paraibano. Guarabira, 2010a (Trabalho Monográfico 

do Curso de Especialização em Geografia e Território: Planejamento Urbano, Rural e 

Ambiental. Universidade Estadual da Paraíba).  

 

FERREIRA, Rafael de Farias. Solidários ou Capitalistas? O caráter dualista dos 

empreendimentos das mulheres rendeiras do Cariri Paraibano. Campina Grande, 2010b 

(Trabalho Monográfico do Curso de Especialização em Economia Solidária e Autogestão. 

Universidade Federal de Campina Grande).  

 



226 

 

FERREIRA, Rafael de Farias; AZEVEDO, Luciano de. Todas as Marias. Monteiro: 

Carabinas Produções, 2010.  

 

FILHO, Malaquias Batista; BATISTA, Luciano Vidal; MIGLIOLI, Teresa Cristina; 

AMORIM, Roberto Correa de Araújo; OLIVEIRA, Juliana Souza. A segurança alimentar no 

semiárido do nordeste brasileiro, na perspectiva do desenvolvimento humano sustentável. In.: 

FILHO, Malaquias Batista; MIGLIOLI, Teresa Cristina. Viabilização do semiárido do 

nordeste: um enfoque multidisciplinar. Recife: LICEU, 2010.  

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20 ed. Petrópolis: Vozes, 

1999. 

 

FRANÇOIS, Etienne. A fecundidade da história oral. In.: FERREIRA, Marieta de Moraes; 

FERNANDES, Tania Maria (orgs.). Usos & abusos da história oral. 8º ed. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2006.  

 

FREIRE, Paulo. Conscientização: Teoria e Prática da Libertação – Uma Introdução ao 

Pensamento de Paulo Freire. 1ª ed. São Paulo: Centauro, 1980. 116p. 

 

FREITAS, Celma. A Prática em Bourdieu. Revista Científica FacMais, Volume. I, Número 

I. Ano 2012/1º Semestre. 

 

FREITAS, Maria Teresa de Assunção. Vygotsky e Bakhtin – Psicologia da Educação: um 

intertexto. São Paulo: Ática, 1994.  

GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da educação. São Paulo em perspectiva, v. 14, n. 2, 

p. 03-11, 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf> Acessado 

em: 30 jul. 2015.  

 

GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da educação. São Paulo em perspectiva, v. 14, n. 2, 

p. 03-11, 2000. 

 

GATTI, B. A. Educação, escola e formação de professores: políticas e impasses. 

Editora UFPR: Educar em revista, Curitiba, Brasil, n.50, p.51-67, out/dez.2013.  
 

GIMENO. Sacristán José. A educação que ainda é possível: ensaios sobre a cultura para a 

educação. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

 

GOFFMAM, Erving. Estigma – notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 

Tradução de Mathias Lambert. 1981. Disponível em: <http://www.se-

rj.com.br/IBMR/TEXTOS%20IBMR/institucional2011sem-01noite/ESTIGMA.pdf>. Acesso 

em: 2 fev. 2016. 

 

GOMES, Lenice. A menina que bordava bilhetes. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

GUIMARÃES, Gilda; OLIVEIRA, Izabella. Construção e interpretação de gráficos e tabelas. 

In.: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa: Educação Estatística. Diretoria de Apoio à Gestão 

Educacional. Brasília: MEC, SEB, 2014. 

 

GUIMARÃES, Fabiana. A menina da renda vermelha. São Paulo: Paulus, 2014.  



227 

 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2003.  

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

HELLER, Agnes. O cotidiano e a história (1970). São Paulo: Paz e terra, 2008. 

 

HENRIQUES, Ricardo; BRANDT, Maria Elisa Almeida; JUNQUEIRA, Rogério Diniz; 

CHAMUSCA, Adelaide. Gênero e Diversidade Sexual na Escola: reconhecer diferenças e 

superar preconceitos. Brasília: Secretário de educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, 2007.  

 

JOUTARD, Philippe. Desafios à história oral do século XXI. In.: FERREIRA, Marieta de 

Moraes; FERNANDES, Tania Maria; ALBERTI, Verena. História oral: desafios para o 

século XXI. Editora Fiocruz, 2000. 

 

KATHRYN, Woodward. Identidade e diferença: uma introdução. Stuart Hall, Kathryn 

Woodward. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Tradução: Tomaz 

Tadeu da Silva, 11º Edição, Petrópolis: Vozes, p. 134, 2012. 

 

LARROSA, Jorge Bondía. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Tradução de 

João Wanderley Geraldi. Revista Brasileira de Educação. São Paulo, n. 20-28, jan./abr. 

2002.   

 

LEAL, Luana Aparecida Matos. Memória, rememoração e lembrança em Maurice 

Halbwachs. 2012. Disponível em: < 

http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao18/artigos/045.pdf> Acessado em: 05 abr. 

2015.  

 

LEMOS, Haroldo M.; BARROS, Ricardo L. P. O Desenvolvimento Sustentável na Prática. 

Rio de Janeiro: Comitê Brasileiro das Nações Unidas para o Meio ambiente, 2007. 

 

LIBÂNEO, José Carlos et al. A educação escolar no contexto das transformações da 

sociedade contemporânea: as transformações técnico-científicas, econômicas e políticas. In.: 

LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 

Escolar: políticas, estrutura e organização. 10ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011 (Coleção 

Docência em Formação).   

 

LIMA, Marinalva Vilar de; CORDÃO, Michelly Pereira de Sousa. História e Historiografia 

Antigas: a construção de um gênero discursivo. Mnemosine Revista, UFCG: Campina 

Grande, v. 1, n. 2, p. 269-291, jul./dez 2010.  

 

LIMA, T.C.S. de & MIOTO, R.C.T. Procedimentos metodológicos na construção do 

conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Revista Katálysis, Florianópolis, 10, 37-

45, 2007.  

 

LOPES, Alice Casimiro. Currículo e epistemologia. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007.  

 

LORIGA, Sabina. A tarefa do historiador. In.: GOMES, Ângela de Castro; SCHMIDT, 

Benito Bisso (orgs.). Memórias e narrativas (auto) bibliográficas. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2009.   

http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao18/artigos/045.pdf


228 

 

 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-estruturalista. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.  

 

LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo 

Horizonte: Autêntica, 1999. 

 

LOZANO, Jorge Eduardo Aceves. Prática e estilos de pesquisa na história oral 

contemporânea. In. FERREIRA, Marieta de Moraes; FERNANDES, Tania Maria (orgs.). 

Usos & abusos da história oral. 8º ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.  

 

LUCK, Heloísa. A Gestão participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2011.  

 

MACEDO, Elizabeth. Currículo como espaço Currículo como espaço-tempo de fronteira 

cultural. Revista Brasileira de Educação, v. 11, n. 32, p. 285, 2006. 

 

MACHADO, Anna Rachel; CRISTOVÃO, Vera Lúcia Lopes. A construção de modelos 

didáticos de gêneros: aportes e questionamentos para o ensino de gêneros. Linguagem em 

(Dis) curso – LemD, Tubarão, v. 6, n. 3, p. 547-573, set/dez. 2006. 

 

MAGALHÃES, Ana Del Tabor Vasconcelos; VIDAL, Fabiana Souto Lima; SILVA Rossano. 

Ensino da Arte na contemporaneidade: pressupostos e fundamentos. In.: Brasil. Secretaria de 

Educação Básica. Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa. A arte no ciclo de alfabetização. Caderno 06. Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Apoio à Gestão Educacional. – 

Brasília: MEC, SEB, 2015. 

 

MALVEZZI, Roberto. Semi-árido: uma visão holística. Brasília: Pensar Brasil/CONFEA, 

2007.  

 

MARACAJÁ, Napoleão de Farias. Vulnerabilidades: a construção social da desertificação 

no Município de São João do Cariri - PB. Dissertação de Mestrado. UFPB/CCEN. João 

Pessoa, 2007. 

 

MARIANO NETO, Belarmino; SALES, Luís Gustavo de Lima; SILVA, Ricélia Maria 

Marinho da. Referenciais Curriculares do Ensino Médio do Estado da Paraíba. Geografia: 

textos complementares. João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura da Paraíba, 2007.  

 

MARIANO NETO, Belarmino. Ecologia e imaginário nos Cariris Velhos: memória cultural 

e natureza no cerimonial da vida. João Pessoa - PB, 1999 (Trabalho Dissertativo do Programa 

Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente: PRODEMA. 

Universidade Federal da Paraíba).  

 

MARTELETO, Regina M. e SILVA, Antonio B. O. Redes e Capital Social: o enfoque da 

informação para o desenvolvimento local. Revista Ciência da Informação, Brasília, Volume 

33, número 3, setembro/dezembro de 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/ci/v33n3/a06v33n3.pdf>. Acesso em 22 de setembro de 2008. 

 

MARTINS, José de Souza. O poder do atraso: ensaios de Sociologia da História Lenta. São 

Paulo: Hucitec, 1999. 



229 

 

 

MATOS, Maria Izilda. História das Mulheres e Gênero: uso e perspectivas. In:. MELO, 

Hildete Pereira de.; Piscitelli, Adriana; MALUF, Sônia Weidner; PUGA. Vera Lucia (orgs.).   

 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. CONVIVER: Programa de 

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido. Brasília: SPR – Secretaria de 

Programas Regionais, 2009.  

 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Secretaria de Políticas de Desenvolvimento 

Regional. Cartilha Nova Delimitação do Semi-Árido Brasileiro. Brasília, 2005.  

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA). Territórios da Cidadania: 

Cariri Ocidental – PB. Brasília: MDA, mai. 2013. Disponível em: < 

http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/file-

storage/view/Cariri_Ocidental_-_PB.pdf> Acessado em: 01 nov. 2015.  

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (MDA). Atlas Territórios Rurais. 

Brasília: MDA, 2004. Disponível em: http://www.mda.gov.br/portal/. Acessado em 15 set. 

2010. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Caatinga. 2010 Disponível em: < 

www.mma.gov.br >. Acessado em 01 set. 2015. 

 

MORAES, Carla Gisele Macedo S. M. Renda, rendeira, renascença: seleção/exclusão de 

sujeitos e bens culturais no processo de valorização patrimonial. In.: LIMA, Greilson José de; 

OLIVEIRA, Kelly Emanuelly de; CONCEIÇÃO, Joanice Santos; TELLA, Marco Aurélio 

Paz.(Org.) Ética Antropológica em Debate: Práticas e Narrativas – João Pessoa: Ed. 

Universitária da UFPB, 2012. 

 

MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente. São Paulo: Papirus, 1997.  

 

MOREIRA, Antônio Flavio; TADEU, Tomaz da Silva. Currículo, cultura e sociedade. 12. 

ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. (orgs.). Indagações sobre o 

currículo: currículo, conhecimento e cultura. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Básica, 2008.  

 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: reformar a reforma, reforçar o pensamento. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.  

  

MONTENEGRO, Antônio Torres. História oral e memória: a cultura popular revisitada. 6º 

ed. São Paulo: Contexto, 2013.  

 

NERY, Alfredina. Modalidades organizativas do trabalho pedagógico: uma possibilidade. In: 

BEAUCHAMP, Jeanete; PAGEL, Sandra Denise; NASCIMENTO, Aricélia Ribeiro do 

(orgs). Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis 

anos de idade. 2ª ed. Brasília: MEC, 2007. v.1, p. 109-135. (Acesso pelo Google Publicações 

MEC). 

 



230 

 

NEVES, André. Sebastiana e Severina. São Paulo: Difusão Cultural do Livro, 2002.  

 

NÓBREGA, Christus. Renda Renascença: uma memória de ofício paraibana. João Pessoa: 

SEBRAE/PB, 2005. 

 

NOGUEIRA, Maria Alice e NOGUEIRA, Claúdio M. Martins. Bourdieu & a Educação. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2009.  

 

NORONHA, Daisy Pires; FERREIRA, Sueli Mara S. P. Revisões de literatura. In: 

CAMPELLO, Bernadete Santos; CONDÓN, Beatriz Valadares; KREMER, Jeannette 

Marguerite (orgs.) Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo 

Horizonte: UFMG, 2000. 

 

NUNES FILHO, Pedro. Cariris Velhos: passando de passagem. Recife: Liber, 2008. 

 

PAIVA, Melquíades Pinto. Nordeste do Brasil: terra, mar e gente. São Paulo: Õte, 2010. 

 

PASSOS, Luciana Andrade dos. Paisagem Natural, Patrimônio Cultural e Turismo nos 

Cariris Paraibanos. Dissertação (mestrado). UFPB/CCEN. João Pessoa, 2002. 

 

PEREIRA, Daniel Duarte. Cariris Paraibanos: da sesmarialismo aos assentamentos da 

reforma agrária. raízes ou desertificação? Tese de Doutorado. PPGRN/CTRN/UFCG. 

Campina Grande, 2008. 

 

PEREIRA, Lígia Maria Leite. Trajetórias e desafio no percurso da história oral brasileira. In: 

SANTHIAGO, Ricardo; MAGALHÃES, Valéria Barbosa de. (orgs.). Depois da utopia: a 

história oral em seu tempo. São Paulo: Letra e Voz. Fapesp, 2013.  

 

PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. Contexto, 2013. 

 

OLIVEIRA, (et. al.). Pacto Novo Cariri. João Pessoa: SEBRAE/PB, 2005.  

 

RANKE, Leopold Von. Heródoto e Tucídides. Historia da Historiografia, Ouro Preto, n. 6, 

p. 252-259, mar. 2011. Disponível em: 

<www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/download/236/179> Acessado em 20 

mai. 2015.  

 

REINALDO, Maria Augusta G. M. Teorias de Escrita: implicações para o ensino-

aprendizagem de produção de texto. Departamento de Letras, UFCG, 2002.  

 

RIBEIRO, Antônio Marcos de Almeida. Historia Oral Brasileira: trajetórias e perspectivas. 

Revista de Teoria da Historia, Universidade Federal de Goiás, ano 3, n. 6, dez. 2011.  

 

RICOEUR, Paul. A Memória, a história, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2014.  

 

RODRIGUES, Linduarte Pereira. Textos, discursos e sujeitos híbridos: a plasticidade cultural 

contemporânea à luz da teoria do habitus de Pierre Bourdieu. In: VI Congresso 

Internacional da ABRALIN. 2009. 

 



231 

 

RODRIGUES, Linduarte Pereira. Vozes do fim dos tempos: profecias em escrituras 

midiáticas. João Pessoa: UFPB, 2011. Tese de Doutorado. Tese de doutorado. 

 

ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo (orgs.) Multiletramentos na Escola. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2012.  

 

ROJO, Roxane. Alfabetização e letramentos múltiplos: como alfabetizar letrando. In. 

BRASIL. Língua Portuguesa: ensino fundamental. Coordenação, Egon de Oliveira Rangel e 

Roxane Helena Rodrigues Rojo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Básica, 2010. 

 

ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2009. 128 p. 

 

SCHÜTZE, Fritz. Análise sociológica e linguística de narrativas. Civitas Revista de Ciências 

Sociais, v. 14, n. 2, p. 11-52, 2014. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/viewArticle/17117> Acessado 

em 25 set. 2015.  

 

SCHIER R. A. Trajetórias do Conceito de Paisagem na Geografia. Curitiba: Editora 

UFPR, n. 7, p. 79-85, 2003.  

 

SCHMIDT, Maria Luisa Sandoval; MAHFOUD, Miguel. Halbwachs: memória coletiva e 

experiência. Psicologia Usp, v. 4, n. 1-2, p. 285-298, 1993. 

 

SALES, Marco André Oliveira. Os modos de crer e agir na arte de dizer nordestina: uma 

análise hermenêutico-religiosa em poemas de cordel de 1860 a 1920. Dissertação. 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2009.  

 

SALGUEIRO, Teresa B. Paisagem e Geografia. Finisterra – Revista Portuguesa de 

Geografia, XXXVI, 72, p. 37-53, 2001. 

SANTOS, Márcia Pereira dos. História e Memória: desafios de uma relação teórica. OPSIS, 

vol. 7, nº 9, jul. - dez. 2007. 

 

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo: razão e emoção. São Paulo: 

Edusp, 2006.   

 

SANTHIAGO, Ricardo; MAGALHÃES, Valéria Barbosa de. (orgs.). Depois da utopia: a 

história oral em seu tempo. São Paulo: Letra e Voz. Fapesp, 2013. 

 

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS. Centro de Desenvolvimento 

Sustentável do Semi-Árido: projeto de criação do Campus de Sumé. Campina Grande: 

Secretaria de Projetos Estratégicos - Universidade Federal de Campina Grande, 2008. 

 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial (Ministério do Desenvolvimento Agrário). Plano 

de Desenvolvimento Rural Sustentável – Versão Preliminar: Território do Cariri – PB. 

Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Território do Cariri: Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial, 2010. Disponível em: < 

http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio159.pdf> Acessado em 10 jan. 2016. 

 



232 

 

SEIXAS, Jacy Alves de. Halbwachs e a memória-reconstrução do passado: memória coletiva 

e história. História, p. 93-108, 2001. 

 

SILVA, Rodrigo Nunes da; RODRIGUES, Linduarte Pereira. REPRESENTAÇÃO 

MASCULINA NA LITERATURA DE CORDEL. In.: X Colóquio Nacional 

Representações de Gênero e de Sexualidade, IV Seminário Nacional de Psicologia e 

Crítica da Cultura. Campina Grande, Editora Realize, 2014.  

 

SILVA, Gezenildo Jacinto da. RENDAS QUE SE TECEM, VIDAS QUE SE CRUZAM: 

Tramas e vivências das rendeiras de Renascença do Município de Pesqueira/PE (1934-

1953). Mestrado, UFPE-CFCH, Recife, 2013. Orientador: Prof. Dr. Severino Vicente da 

Silva. 

 

SILVA, Roberto Marinho Alves da. Conhecimento, economia e política: bases da 

sustentabilidade do desenvolvimento no Semiárido brasileiro. In.: BATISTA FILHO, 

Malaquias; MIGLIOLI, Teresa Cristina (orgs.). Viabilização do semiárido do Nordeste: um 

enfoque multidisciplinar. Recife: LICEU, 2010a.  

 

SILVA, Anieres Barbosa da Silva. Relações de poder e gestão do território no semiárido 

nordestino: um olhar sobre o Cariri paraibano. In.: BATISTA FILHO, Malaquias; 

MIGLIOLI, Teresa Cristina (orgs.). Viabilização do semiárido do Nordeste: um enfoque 

multidisciplinar. Recife: LICEU, 2010b.  

 

SILVA, Elton Oliveira da.; FERREIRA, Eduarda de Lima; MOREIRA, Emília e Rodat 

Fernandes. Reforma agrária no Cariri Paraibano: o caso do assentamento Estrela d’Álva. São 

Paulo: XIX ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 2009, pp. 1-22. 

Disponível em < 

http://www.geografia.fflch.usp.br/inferior/laboratorios/agraria/Anais%20XIXENGA/artigos/S

ilva_EO.pdf> Acessado em 10 fev. 2016.  

 

SILVA, Benedito Antonio. Contrato Didático. In: MACHADO, Silvia Dias Alacântara. 

(Org.) Educação Matemática – Uma (nova) introdução. São Paulo. EDUC. 2008, 

p. 49-75. 

 

SILVA, Helenice Rodrigues da. " Rememoração"/comemoração: as utilizações sociais da 

memória. Revista brasileira de História, v. 22, n. 44, p. 425-438, 2002. Disponível em 

<http://www.scielo.br/pdf/rbh/v22n44/14006.pdf> Acessado em 25 jun. 2015. 

 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Autêntica Editora, 1998. 

 

STÉDILE, João Pedro; FERNANDES, Bernardo Mançano. Brava gente: a trajetória do MST 

e a luta pela terra no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003. 

SUDEMA/SEBRAE. Política Estadual de Controle da Desertificação. João Pessoa, 2002, 

Volume1. 

 

THOMAS, William I.; ZNANIECKI, Florian. El Campesino Polaco en Europa y en América . 

Madri: Boletim Oficial del Estado/Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004. Resenha de: 

EUFRASIO, Mário A. (2008). El campesino polaco em Europa y em América (Resenha). 

Cadernos CERU, série 2, v. 19, n. 2, p. 237-240, dez. 2008. Disponível em: 

<http://www.fflch.usp.br/ceru/cadernos/cadernos_s2_n2.pdf> Acessado em: 20 mai. 2015. 



233 

 

 

TRAVAGLIA, Luiz C. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática. 

São Paulo: Cortez, 2008. 

 

TADEU, Tomaz. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2011.  

 

THOMSON, Alistair. Aos cinquenta anos: uma perspectiva internacional da história oral. In.: 

FERREIRA, Marieta de Moraes; FERNANDES, Tania Maria; ALBERTI, Verena. História 

oral: desafios para o século XXI. Editora Fiocruz, 2000. 

 

TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Difel, 2013. 

 

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault & a Educação. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2011. 

 

WWF- Brasil, - World Wildlife Fund. (Fundo Mundial para Natureza). Caatinga. Disponível 

em: <www.wwf.org.br>. Acessado em: 01 set. 2015. 

 

 

http://www.wwf.org.br/


234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA–UEPB 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA–PRPGP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES–PPGFP 

 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Nome:  

Data de Nascimento: 

Estado civil:  

 

 

1. Quando você aprendeu a fazer renda renascença? 

2. Com quem aprendeu? 

3. Por que se interessou a aprender o fazer da renda renascença? 

4. Frequentou a escola? Estudou até que série/ano?  

5. Quem mora com você?  

6. O que a família acha do seu trabalho?  

7. Além da renda renascença, você desempenha outro trabalho?  

8. Quais são os pontos que você mais gosta de tecer?  

9. Quantos pontos que você sabe fazer?  

10. Na sua família existem outras pessoas que fazem renda renascença? 

11. O seu trabalho é valorizado pela comunidade?  

12. Hoje, porque você faz renda renascença?  

13. Um dia a renda renascença poderá sumir da região/município?  

14. Como você se sente ao fazer renda renascença?  

15. O que é ser rendeira para você?  
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