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RESUMO 

O presente trabalho estuda a peculiar atividade artesanal de tecelagem manual de Resende 

Costa-MG, considerando abordagens que permeiam as suas configurações tradicionais, bem 

como, as suas condições atuais, pautadas no crescimento do mercado de artesanato. Segundo 

dados históricos, a atividade chegou ao município por meio dos portugueses, que vieram 

residir na região no século XVIII, e se difundiu entre as mulheres da época. Com o 

conhecimento repassado entres as gerações, essa tradição da produção têxtil foi aos poucos se 

desenvolvendo, ampliando suas demandas e se tornando fonte de renda para a maioria dos 

seus moradores. Dessa forma, ao longo dos anos, a fim de acompanhar esse crescimento que 

permeou o mercado, foram necessárias várias inovações no processo de fabricação. Algumas 

delas consideradas inevitáveis e necessárias, outras que comprometeram profundamente a 

originalidade das peças a serem vendidas. Devido a vários fatores, parte do processo 

tradicional da tecelagem artesanal foi deixada para trás, reduzindo a riqueza artística dos 

produtos. A maioria dos artesãos focou na repetição e no lucro, simplificando a composição 

das peças e descartando os “repassos” 
1
, ditos de execução mais complexa e utilizados pelas 

primeiras tecelãs da cidade. Diante disso, o principal objetivo deste trabalho é o 

reconhecimento da técnica tradicional da tecelagem manual, considerando as características 

do seu processo completo, como fonte indutora do processo criativo do artesão 

resendecostense atual. Acredita-se que esta ação trará mais consciência de seus moradores em 

relação à valorização da técnica e à sua importância como bem imaterial do município 

estudado. A pesquisa em questão apresenta um estudo de caso que, por meio de entrevistas e 

outros levantamentos em algumas instituições públicas municipais, analisou cautelosamente 

as condições atuais, buscando propostas condizentes com a realidade social e que são capazes 

de conciliar tradição e inovação dentro do mercado da tecelagem existente. Levando em conta 

a complexidade e amplitude do tema, no que diz respeito ao seu caráter social, artístico e 

econômico, pode-se afirmar que tal conteúdo se mostrou pertinente em relação à 

transdisciplinaridade, na medida em que, abarcou várias abordagens sobre arte, 

sustentabilidade e urbanidade.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: tecelagem manual, arte popular, processo criativo, memória coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Diferentes desenhos realizados no tear, possíveis através das diversas formas de combinar as pisadas e os fios 

da urdidura. Dá-se esse nome também aos “padrões” (moldes) e códigos criados pelas antigas tecelãs para 

facilitar a execução desses desenhos no tear. 
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ABSTRACT 

The present work studies the peculiar handicraft activity of manual weaving of Resende 

Costa-MG, considering approaches that permeate its traditional configurations, as well as its 

current conditions, based on the growth of the handicraft market. According to historical data, 

the activity came to the municipality through the Portuguese, who came to reside in the region 

in the eighteenth century, and spread among the women of the time. With the knowledge 

passing through the generations, this tradition of textile production gradually developed, 

expanding its demands and becoming a source of income for the majority of its residents. 

Thus, over the years, in order to keep pace with this growth that permeated the market, several 

innovations were required in the manufacturing process. Some of them considered inevitable 

and necessary, others that deeply compromised the originality of the pieces to be sold. Due to 

several factors, part of the traditional process of handmade weaving has been left behind, 

reducing the artistic richness of the products. Most of the artisans focused on repetition and 

profit, simplifying the composition of the pieces and discarding the “repassos”
 2

, more 

complex execution sayings and used by the first weavers of the city. Therefore, the main 

objective of this work is the recognition of the traditional technique of manual weaving, 

considering the characteristics of its complete process, as an inductive source of the creative 

process of the current resendecostense craftsman. It is believed that this action will bring more 

awareness of its inhabitants in relation to the valorization of the technique and its importance 

as an intangible asset of the municipality studied. The research in question presents a case 

study that, through interviews and other surveys in some municipal public institutions, has 

carefully analyzed current conditions, seeking proposals that are consistent with social reality 

and that are able to reconcile tradition and innovation within the market weaving. Taking into 

account the complexity and breadth of the theme, with respect to its social, artistic and 

economic character, it can be affirmed that this content was pertinent in relation to the 

transdisciplinarity, since it embraced several approaches on art, sustainability and urbanity. 

 

KEY WORDS: manual weaving, folk art, creative process, collective memory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Different designs made on the loom, possible through the various ways of combining the treads and the warp 

threads. This name is also given to the "patterns" (molds) and codes created by the old weavers to facilitate the 

execution of these drawings in the loom. 
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INTRODUÇÃO 

O artesanato é uma atividade que pode ser reconhecida e analisada nas dimensões histórica, 

social, cultural, econômica e ambiental. Tal amplitude se revela por meio da importância que 

esta arte pode representar para os indivíduos que a produzem. Neste sentido, no artesanato são 

utilizadas técnicas manuais capazes de produzir utilizando matérias-primas naturais, esta 

atividade apresenta características de pequenas produções, mas possui grande 

representatividade no Brasil, onde em cada região é possível encontrar peças diversificadas, 

que surgem a partir da natureza típica e das técnicas específicas de cada local.  

Esta arte é empregada desde a Pré-História, quando surgiram as primeiras formas de produção 

de objetos, consequentes das necessidades e dificuldades encontradas no cotidiano, como, por 

exemplo, a fabricação de armas e outros objetos de caça e pesca a partir do polimento das 

pedras, a cerâmica para guardar alimentos e a tecelagem para fabricar redes, roupas e colchas. 

Durante a Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra, quando o artesanato começou a 

perder força e importância, a produção passou a ser realizada em etapas e as pessoas obtinham 

funções específicas, desconhecendo todo o processo de fabricação. Essas características 

capitalistas foram se fortalecendo mundialmente, já que os custos com a produção se tornaram 

mais baixos, os trabalhadores, por exemplo, eram cada vez mais desvalorizados, submetidos a 

péssimas condições de trabalho e a baixas remunerações (FRANÇA, 2005; BORGES, 2011). 

Atualmente, apesar das grandes indústrias, as técnicas manuais recebem destaque e prestígio 

através da valorização dos seus produtos, que tendem à originalidade. O grande desafio atual 

é manter esse bem cultural como forma de expressão e obtenção de renda, sem interferir nas 

tradições e culturas de determinada comunidade que as mantém. Na mudança do século XIX 

para o século XX questionava-se a relação do artesanato com a indústria no que tange à 

banalização dos produtos industrializados e à necessidade de uma reintegração entre a arte e a 

utilidade, dando ênfase na realidade e nos meios naturais disponíveis para a então criação de 

formas autênticas e funcionais. Esses conceitos foram defendidos por vários estudiosos da 

área, como William Morris, Abade Laugier, Gottfried Semper, entre outros, que remetiam a 

essas discussões para reunir conceitos de arte capazes de interferir e desenvolver a arquitetura 

da época (GONSALES, 2013). 

Levando em consideração essas relações, pode-se deduzir a importância do artesanato como 

atividade artística difusora da cultura de um povo, capaz de manter a identidade dos artesãos e 

sociabilizar-los por meio da memória coletiva. Diante disso, é preciso enfatizar a necessidade 
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de se admitir estratégias que garantam a preservação do Patrimônio Cultural Imaterial e que 

permitam suas inter-relações. Segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico de Minas Gerais (IEPHA),  

os bens culturais de natureza imaterial abrangem as tradições e formas de expressão, 

as celebrações, práticas sociais e rituais, os conhecimentos, práticas e técnicas 

artesanais tradicionais, os lugares (como feiras e mercados) e outras expressões que 

representam a cultura de um povo (IEPHA, 2018). 

Dirigindo essa temática para uma escala urbana, pode-se considerar a formação e 

desenvolvimento das cidades,  no que tange o seu crescimento, o desenho urbano e também as 

suas relações socioeconômicas. Isso porque, essas relações, na maioria das vezes, colaboram 

para a expansão do turismo e, consequentemente, trazem maior visibilidade para o município, 

que passa a sobreviver através da sua arte e cultura. Fundamenta-se tal discussão no caso do 

município de Resende Costa-MG, que representa hoje relevância regional e sucesso 

econômico na produção e venda de produtos têxteis. 

O sistema produtivo estudado se originou a partir da produção doméstica têxtil do século 

XVIII existente no então Arraial da Laje (atual Resende Costa) e tudo indica que o tear 

manual tenha sido trazido por colonizadores portugueses. Mas, com o passar dos anos, a fim 

de atender as demandas que permearam o mercado local, se tornaram necessárias algumas 

inovações no processo de fabricação dos produtos (SILVA, 2010). Atualmente, a produção 

têxtil representa para a cidade a base estrutural da economia, demonstrando o principal modo 

de divisão e organização do trabalho. Assim sendo, representa um caráter social, capaz de 

modificar diretamente a vida dos seus moradores (SILVA, 2010), sem contar com os aspectos 

culturais envolvidos neste sistema, quando se considera este saber como um patrimônio 

imaterial do município.  

A partir de dados estatísticos, é possível perceber um crescimento no número de 

estabelecimentos comerciais de artigos artesanais na cidade de Resende Costa. No ano de 

2000, eram setenta e dois comércios, já em julho de 2009, estavam cadastradas noventa e 

cinco lojas no sistema da Prefeitura Municipal (SILVA; NEVES, 2012), e em setembro de 

2015, eram noventa e sete registros, considerando também alguns artesãos contribuintes, já 

que foram contabilizados oitenta e três estabelecimentos comerciais neste período 

(RESENDE; CUNHA, 2017). Vale destacar que, para este estudo, considera-se como 

estabelecimento comercial de artesanato, as lojas que vendem produtos têxteis oriundos da 
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tecelagem manual ou não. No que diz respeito às peças fabricadas por meio da tecelagem 

manual, a maioria desses comércios possuem produção própria, outros compram a mercadoria 

de artesãos  locais. 

Dessa forma, pode-se afirmar que as relações sociais e comerciais foram se modificando 

juntamente com o processo produtivo, ao se considerar que essas transformações foram 

“organizadas burocraticamente e controladas socialmente pelos proprietários dos 

estabelecimentos comerciais, detentores das fontes de fornecimento e consumo da produção” 

(SILVA, 2010, p.ix).  

Sendo necessária a fabricação de um número maior de produtos, tendeu-se a um aumento da 

mão de obra e, consequentemente, a uma repetição cada vez mais expressiva dos modelos de 

produtos já existentes. Conforme análise feita a partir de entrevistas realizadas em uma 

pesquisa anterior (RESENDE; CUNHA, 2017), isto pode ter ocorrido devido à falta de tempo 

dos artesãos, que passaram a possuir rotinas de trabalho cada vez mais longas, sem elevar o 

preço dos produtos, que possuem um baixo lucro, decorrente da grande concorrência no 

mercado.  

Outro fator preocupante é que, na maioria das vezes, a técnica de produção é repassada dos 

pais para os filhos com o propósito de opção de trabalho e obtenção de renda. De acordo com 

pesquisa realizada em 2015 pela autora, foi possível observar que a maioria dos artesãos e 

moradores reconhece a importância da tecelagem manual em suas vidas, tanto para o 

crescimento pessoal quanto para o desenvolvimento econômico do município. No entanto, 

naquele momento, grande parte dos entrevistados não citaram a dimensão da atividade têxtil 

tradicional como herança cultural da cidade e também como fonte de criatividade para os 

moradores envolvidos nesta produção.   

Outros estudos, elencados como referências bibliográficas (SILVA, 2010) (SOUSA, 2013) 

(RESENDE; CUNHA, 2017), já destrincharam a importância do mercado da tecelagem para o 

desenvolvimento e formação da cidade, principalmente, no que tange às suas relações 

socioeconômicas e também culturais, ou a sua colaboração para a expansão do turismo, já 

existente no município e região. No entanto, é também importante focar no papel e nas 

condições do artesão, como indivíduo principal desta cadeia produtiva, considerando as suas 

possibilidades de criação, conhecimento artístico e crescimento profissional.  
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A busca por um avanço no processo criativo e pela valorização da técnica tradicional da 

tecelagem exibe a principal questão a ser analisada nesta pesquisa, para então, a partir disso, 

enfatizar a importância da técnica da tecelagem manual como patrimônio cultural da cidade e 

garantir que esta arte se perpetue e continue beneficiando, tanto economicamente, quanto 

socialmente, a sua população.  

A partir das questões aqui relatadas mostra-se a relação do tema com as abordagens sociais e 

econômicas que permeiam a análise da cidade. Entretanto, na medida em que este estudo 

avança e se aprofunda, surgem questionamentos a respeito da definição da principal atividade 

dos moradores de Resende Costa como “artesanato”. Segundo Bardi (1994, p.14), o 

artesanato “deve-se apresentar como uma responsabilidade social, possível através da 

liberdade criativa, mas mediada pela coletividade” e, nesse sentido, pode-se afirmar que a  

produção da tecelagem de Resende Costa vem, aos poucos se distanciando do artesanato e se 

aproximando da manufatura
3
. Essas relações e condições de trabalho serão observadas de 

forma mais precisa ao longo desta pesquisa.  

Dessa forma, este estudo se torna significativo, não só no que diz respeito ao desenvolvimento 

da identidade criativa e artística (tanto do indivíduo como do próprio município), mas, 

principalmente, ao analisar as condições de trabalho e vida do artesão. Pensando na 

potencialidade da produção têxtil local do município e observando a falta de oportunidades e 

de valorização do trabalho do “artesão” produtor é que a abordagem desta pesquisa se torna 

pertinente. 

Além desta apropriação, o tema se integra naturalmente com a área de concentração deste 

programa de pós-graduação, que é interdisciplinar e trabalha as “Poéticas Artísticas e 

Socioculturais: Espaço, Memória e Tecnologias”. Isso porque envolve a arte na sua dimensão 

popular e se caracteriza como uma tradição cultural, baseada na relação dos moradores, que 

estão, em sua maioria, envolvidos com a tecelagem manual. Ademais, as ações de cooperação 

e de trabalho coletivo antes existentes no fazer artesanal tradicional analisado eram capazes de 

estabelecer um corpo social e artístico. No entanto, ao se considerar o desenvolvimento de 

uma cultura complexa de sustentabilidade, na qual as condições ambientais, sociais, 

econômicas e culturais se inter-relacionam, por meio de metodologias transversais e 

interdisciplinares, é possível supor que a atual configuração da produção têxtil de Resende 

                                                            
3 Divisão do trabalho, que surgiu na Revolução Industrial, e se mantém por uma produção em grande escala , 

mas sem o uso da mecanização.  



20 

 

 
 

Costa apresenta algumas funções díspares, que serão, devidamente, abordadas neste estudo. A 

competição entre os próprios trabalhadores artesãos, no que diz respeito à produção final 

diária e à força de trabalho (mão de obra masculina x mão de obra feminina); e entre os 

produtores e comerciantes, em relação à lucratividade, à qualidade e à diversificação dos 

produtos são alguns exemplos a serem analisados.  

Diante disso, firma-se que o ponto central desta especulação é decorrente da análise de como 

esta atividade artesanal da tecelagem manual, que chegou ao Brasil através dos colonizadores 

portugueses, se assentou em Minas Gerais e, assim como em outras localidades mineiras, se 

desenvolveu no município estudado (SILVA, F. 2012), está hoje presente na vida econômica 

da maioria da população resendecostense, levando em consideração, principalmente, a 

coexistência das características tradicionais e contemporâneas que a envolvem.  

Como apresenta Gustavo Silva (2010), vários estudos são capazes de evidenciar que, durante 

os séculos XVIII e XIX, o mercado da tecelagem tradicional de Resende Costa era 

caracterizado por uma produção apenas doméstica, que a partir do século XX, passou a contar 

com vários estabelecimentos comerciais que ampliaram a venda dos produtos artesanais. 

Nesse momento, o local de fabricação se manteve nos domicílios dos artesãos, condicionante 

que, de certa forma, é majoritária até a atualidade. A verdade é que várias mudanças 

ocorreram ao longo desses anos, muitas delas consequentes desta evidente variação na 

demanda de produção, fato que, obviamente, acabou ocasionando também alterações no 

processo de produção e nos modelos a serem fabricados. A divisão do trabalho e a 

terceirização de serviços em algumas etapas de produção, como na fabricação da urdidura
4
, 

são alguns exemplos que devem ser destacados aqui.   

Ao analisar a configuração atual do mercado da tecelagem manual no município, confirmada 

por Silva e Neves (2011), 

a construção social desse mercado é apresentada e analisada a partir do 

tradicionalismo da técnica têxtil, das relações familiares e da modernidade comercial 

imersa economicamente em redes de família-fornecedor e família-comprador 

(SILVA; NEVES, 2011, p. 3); 

pode-se observar uma consolidação inerente às relações sociais e aos elos familiares. Silva 

(2010) aponta a importância em compreendermos esse fenômeno socioeconômico como parte 

                                                            
4 Fios de algodão ou retalhos (restos de malharias)  que são organizados de forma paralela e são armazenados no 

sentido longitudinal do tear, ou seja, definem o comprimento da peça tecida. É também conhecida como urdume. 
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da construção social da comunidade em estudo, sendo consequência histórica mediada pela 

singularidade e cultura dos seus indivíduos.    

Nesse sentido, pode-se afirmar que essas modificações são previsíveis e necessárias, sendo 

que algumas delas puderam apresentar um avanço positivo para a produção têxtil do 

município. Ademais, deve-se atentar para a importância da produção artesanal como fonte de 

renda para os seus envolvidos que, por esse fato, precisam sempre estar atentos às demandas 

deste mercado para que consigam manter seus rendimentos financeiros. Diante disso, pode-se 

constatar a relevância em se estudar a possibilidade de um mercado paralelo, onde os 

produtores invistam em uma linha de produtos específica, devidamente valorizada através de 

um custo justo, que leve em consideração a manutenção de certos princípios da produção 

artesanal tradicional, como por exemplo, a seleção da matéria-prima, a dedicação e tempo de 

trabalho do tecelão e a elaboração artística e criativa dos produtos.  

Dessa forma, a principal especulação a ser feita nesse estudo parte do pressuposto de que 

valorizar a técnica tradicional é uma forma de manter ativa e dinâmica a condição criativa do 

artesão, gerando crescimento e reconhecimento particular e, ao mesmo tempo, força para a 

herança cultural do município. No que tange essa perpetuação do saber artesanal, é 

imprescindível a preservação do conhecimento técnico do processo tradicional da tecelagem e 

de seus valores simbólicos, que condicionam o resguardo desta memória social. Levando em 

conta a situação atual das antigas tecelãs do município e também as perdas expressivas já 

ocorridas, considera-se de extrema importância catalogar os repassos utilizados na época, bem 

como, “registrar” alguns produtos confeccionados que, certamente, representam uma herança 

cultural municipal.  

Neste caso, trata-se como fundamental a eliminação da dicotomia existente entre inovação e 

tradição. Até porque, na maioria dos casos, as técnicas tradicionais vão se difundindo ao 

longo do tempo e sendo repassadas entre as gerações e, consequentemente, se mantêm em 

constante atualização. Assim, torna-se extremamente inviável pensar o tradicional como algo 

retrógrado. O ideal é que esses conhecimentos não sejam substituídos ao longo do tempo, mas 

sim mantidos e renovados a partir de uma evolução necessária, que, provavelmente, 

impulsionará uma composição diversificada para os produtos e uma configuração mais ampla 

de mercado, capaz de possibilitar um maior reconhecimento artístico e valores justos às peças 

artesanais advindas da tecelagem manual.  
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Vale ressaltar, como disse Aloísio Magalhães, artista plástico e designer pernambucano, que 

“para criar uma fisionomia própria de uma cultura, é preciso antes conhecer a realidade dessa 

cultura em seus diversos momentos” (MAGALHÃES apud BORGES, 2011). Diante desta 

importância e ainda considerando as colocações de Silva e Neves (2011), é evidente que para 

compreendermos a realidade social deste território estudado, precisamos primeiramente 

analisar a produção domiciliar, que representa e mantém certa singularidade da tecelagem 

tradicional (mesmo com o processo mais atualizado), e também, o setor comercial que  

caminha em um processo de transformação de um atacadista e varejista de produtos 

da tecelagem tradicional do município para um atacadista e varejista de artigos 

artesanais e de produção manual (SILVA; NEVES, 2011, p. 14). 

Dessa forma, o percurso desta pesquisa se estrutura teoricamente a partir de outras pesquisas 

já realizadas no município com diferentes abordagens e autores. Para fundamentar a relação 

hipotética desta pesquisa, que argumenta a condição de valorização da técnica tradicional da 

tecelagem como indutora do processo criativo dos artesãos atuais de Resende Costa, planeja-

se a realização de um estudo de caso, composto por estratégias de pesquisa consolidadas por 

meio de entrevistas e coletas de outros dados atrativos a esse trabalho. 

A caracterização metodológica desta pesquisa se fundamenta em uma abordagem qualitativa. 

De acordo com Godoy (1995, p.21), esse tipo de pesquisa oferece, pelos menos, três 

modalidades de atuação, “[...] a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia”. 

Considerando o método de estudo de caso “uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2001, p.32), 

torna-se clara a importância da subjetividade de cada sujeito envolvido para a eficácia desta 

tipologia. Além disso, deve-se destacar a dinamicidade deste processo ao declarar-se que o 

objeto de estudo encontra-se em constante transformação, possuindo uma infinidade de 

significados e relações que maximizam o esforço do observador/pesquisador, que precisa 

definir entre as várias especificidades sociais daquela realidade, as observações mais 

relevantes para o seu estudo (ATAÍDE, 2016).  

Martinelli (1999) aponta alguns desses pressupostos na fundamentação dos métodos 

qualitativos, como  

‘o reconhecimento da singularidade do sujeito’ – entendendo-se que o sujeito é 

singular podemos reconhecer o caráter de singularidade de cada pesquisa, que deve 
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fundamentar-se no favorecimento das condições para a sua revelação, expressa na 

oralidade e na contextualidade de sua existência. [...] ‘O reconhecimento da 

importância de se conhecer a experiência social do sujeito’ – as pesquisas 

qualitativas valorizam conhecer como se processa a experiência social dos sujeitos, 

superando as reduções pelas percepções apenas circunstanciais, evidenciando o 

necessário conhecimento do modo de vida, concreto, apreendido como o real vivido 

pelos sujeitos, apreendidos pelas expressões sobre suas crenças, valores, sentimentos 

e ainda pela apropriação de suas próprias experiências vivenciadas cotidianamente 

(MARTINELLI, 1999, p. 22-23). 

Em razão desta análise ampla e complexa, podemos dizer que a pesquisa qualitativa trata de 

um número menor de indivíduos participantes, já que é necessário aprofundar no 

conhecimento das relações e singularidades de cada um deles.  

Ademais, é necessário evidenciar o aspecto interdisciplinar da pesquisa qualitativa e, 

consequentemente, do estudo de caso. A verdade é que os pesquisadores precisam construir 

suas próprias normas teóricas, selecionando e sobrepondo estratégias. Robert Yin (2002) se 

refere ao estudo de caso afirmando que  

o poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar com uma ampla 

variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações – além 

do que pode estar disponível no estudo histórico convencional (YIN, 2002, p. 27).  

Diante disso, para a realização deste atual estudo justapõem-se estratégias de pesquisa teórica, 

entrevistas (conduzidas principalmente pelos métodos de história oral e bola de neve) e 

levantamento relacionado ao repassos.  

Esta investigação se organiza em etapas, a fim de alcançar um resultado teórico e prático que 

atenda as expectativas expostas.  Primeiramente, o estudo se baseia em uma conceituação 

teórica que envolve a temática, buscando referências e análises já existentes acerca do 

desenvolvimento da tecelagem no município de Resende Costa, de forma a garantir 

discussões e questionamentos pertinentes para o conteúdo. Para isso, faz-se necessário estudar 

esse processo de produção perante as definições de sustentabilidade e urbanidade, sem contar 

no envolvimento indispensável com os dados históricos, que podem elucidar certas 

características específicas que surgiram e foram condicionando a situação atual do mercado 

da tecelagem na cidade.  
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Diante disso, o primeiro capítulo busca apresentar, de maneira mais aprofundada, a 

composição do artesanato de Resende Costa, no que concerne ao seu processo histórico de 

surgimento e de desenvolvimento no município, bem como, às características básicas do 

mercado atual da tecelagem manual. A ideia principal neste momento será estabelecer 

possíveis relações entre o tema e o eixo interdisciplinar sobre artes, urbanidades e 

sustentabilidade. Para tal, busca-se primeiramente organizar essas correlações levando em 

conta o conceito amplo de artesanato, para posteriormente, focar em aspectos próprios da 

técnica da tecelagem manual. Dessa forma, pretende-se analisar as suas dimensões 

transdisciplinares e simbólicas vinculadas ao poder artístico e cultural, dentro da definição de 

arte popular, e também ao seu caráter coletivo, como indutor das funções sociais e 

sustentáveis.  

O segundo capítulo expõe uma análise de associação da tecelagem ao design. Serão 

trabalhadas as características técnicas da tecelagem e do seu processo criativo, considerando 

seus registros e traduções icônicas, bem como, as suas possíveis articulações com a indústria e 

a tecnologia. Ademais, de modo a enfatizar a importante conexão da produção da tecelagem 

manual de Resende Costa a outras técnicas e dimensões artísticas existentes, de certa forma, 

envolvidas com este meio artesanal, será explorada a sua relevância criativa e inovadora. 

Buscar-se-á, dessa forma, identificar exemplos de artistas e movimentos que trabalham, de 

formas variadas, a tecelagem manual. Bem como, analisar seus processos criativos e seus 

envolvimentos artísticos, buscando entender melhor suas fases de produção, no que diz 

respeito, principalmente, à dicotomia existente entre o artesanal e o industrial.    

O terceiro capítulo trabalha o importante vínculo entre a tecelagem e a memória cultural, de 

modo a expor alguns instrumentos que podem ser adotados para a preservação do patrimônio 

imaterial e também para a conscientização dos resendecostenses em relação a essa 

importância, levando em conta as condições específicas da comunidade estudada. Busca-se 

explorar a existência ou não de medidas municipais que podem garantir essa valorização. Tal 

análise se deu por meio de entrevistas. Em algumas escolas públicas de ensino fundamental e 

médio do município o objetivo foi entender como esse conteúdo vem sendo integrado ao 

ensino, seja no seu âmbito artístico ou histórico e, além disso, verificar se as situações 

estudadas encontram-se embasadas nos princípios da Educação Patrimonial. As demais 

especulações deram enfoque aos órgãos e às unidades institucionais municipais que estão, de 

certa forma, envolvidos no mercado da tecelagem e com a vida social dos artesãos. Como, por 
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exemplo, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) – sob a administração da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a Associação de Artesãos de Resende Costa 

(ASARC) e a Associação Empresarial e Turística de Resende Costa (ASSETURC), bem como 

a Secretaria Municipal de Turismo, Artesanato e Cultura (SETAC) e o Conselho Municipal de 

Patrimônio e Cultura de Resende Costa. 

Para obter uma investigação mais coesa e que, por sua vez, conceitua uma boa pesquisa 

qualitativa, foram também realizadas entrevistas às senhoras artesãs ainda vivas (precursoras 

da técnica da tecelagem na cidade) e a alguns parentes que tenham conhecimento da técnica 

ou herdaram dados e produtos, que são pertinentes a essa pesquisa. Esta conversa foi mediada 

pelo método de história oral, que de acordo com Meihy (1998, p.17), “é um recurso moderno 

usado para elaboração de documentos, arquivamento e estudos referentes à vida social de 

pessoas. Ela é sempre uma história do tempo presente e é reconhecida como história viva ”. O 

autor usa o adjetivo “moderno” levando em conta que o método foi inicialmente instituído no 

século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente no ano de 1948, quando 

alguns países passaram por um desenvolvimento tecnológico que beneficiou o surgimento do 

gravador e, com isso, facilitou, dentre outros acontecimentos, o conhecimento das 

experiências vividas por ex-combatentes, familiares e vítimas da guerra por meio de seus 

relatos orais (MEIHY, 1998).  

Ainda segundo o autor, “de início a História Oral combinou três funções complementares: 

registrar relatos, divulgar experiências relevantes e estabelecer vínculos com o imediato 

urbano, promovendo assim um incentivo à história local e imediata” (MEIHY, 1998, p. 22). 

Pode-se notar que nesta época a pesquisa tendia para o envolvimento com as personalidades 

consideradas importantes. No entanto, “a partir da década de 1970 este método foi 

vigorosamente revivido em relação à história dos índios, à história dos negros e ao folclore 

estendido a novos campos, tal como a história das mulheres” (THOMPSON, 2002, p. 89). 

De forma mais ampla, podemos dizer que a história oral aproxima as pessoas  ao representar 

um “campo de estudo dedicado à reconstrução do passado pelas experiências daqueles que o 

viveram” (ANGROSINO, 2009, p.66). Melhor dizendo, ela não só aproxima as pessoas, mas 

também se constrói em torno delas. Como enfatiza Thompson (2002),  

ela lança a vida para dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. 

Admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do 

povo. Estimula professores e alunos a se tornarem companheiros de trabalho. Traz a 
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história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. 

Ajuda os menos privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar dignidade e 

autoconfiança. Propicia o contato – e, pois, a compreensão – entre classes sociais e 

entre gerações. E para cada um dos historiadores e dos outros que partilhem das 

mesmas intenções, ela pode dar um sentimento de pertencer a determinado lugar e a 

determinada época. Em suma, contribui para formar seres humanos mais completos. 

Paralelamente, a história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da história, 

ao juízo autoritário inerente a sua tradição. E oferece os meios para uma 

transformação radical no sentido social da história (THOMPSON, 2002, p. 44). 

Assim, levando em consideração o seu tratamento com as tradições, o seu respeito às gerações 

e o seu caráter interdisciplinar, objetivado pela interação humana,  assegurou-se a adequação 

do método de história oral ao objeto de estudo desta pesquisa.  

Para definir as artesãs e outros participantes a serem entrevistados, foi utilizada a tipologia de 

amostragem em bola de neve, que é uma forma não probabilística e “de rede útil para se 

estudar populações difíceis de serem acessadas ou estudadas (Hard-to-find or hard-to-study 

populations) ou que não há precisão sobre sua quantidade” (BERNARD, 2005 apud 

VINUTO, 2014, p.204).  

No caso específico desta pesquisa, o acesso foi dificultado pelo fato de a maioria dos tecelões 

resendecostenses não utilizar mais os repassos diferenciados (com desenhos geométricos ou 

abstratos) para compor as tramas
5
 e urdiduras de suas peças têxteis. Por serem oriundos da 

técnica peculiar da tecelagem e devido às alterações ocorridas com o crescimento do mercado 

(já descrito anteriormente) no município estudado, esses padrões se tornaram escassos e até 

mesmo “sem valor” para os artesãos.  

A execução da amostragem em bola de neve se constrói da seguinte maneira: para o 

pontapé inicial, lança-se mão de documentos e/ou informantes-chaves, nomeados 

como sementes, a fim de localizar algumas pessoas com o perfil necessário para a 

pesquisa, dentro da população geral (VINUTO, 2014, p. 203).  

Diante disso, foram determinadas algumas “sementes” (entrevistados iniciais) que possuem 

maior destaque pelo seu trabalho individual dentro da tecelagem e/ou fazem parte do círculo 

de pessoas conhecidas pela pesquisadora.Obviamente, essa fase se tornou mais fácil pelo fato 

desta ser natural do município e residir no mesmo.  

                                                            
5 Conjunto de fios de algodão ou retalhos (restos de malharias) que compõe o sentido transversal do tear, ou seja,  

determina a largura da peça tecida.   
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Um dos pontos elucidados durante a conversa tratou da importância da catalogação proposta 

de produtos e repassos referentes a tecelagem e, com isso, o entrevistado foi indagado sobre a 

sua disponibilidade e possibilidade de indicar mais algum artesão/morador para participar e 

contribuir com tal estudo.  

Em suma, de acordo com as colocações de Juliana Vinuto (2014), pode-se concluir que   

a amostragem em bola de neve mostra-se como um processo de permanente coleta 

de informações, que procura tirar proveito das redes sociais dos entrevistados 

identificados para fornecer ao pesquisador com um conjunto cada vez maior de 

contatos potenciais, sendo que o processo pode ser finalizado a partir do critério de 

ponto de saturação (VINUTO, 2014, p.204).  

Todas estas condições, expostas para a elaboração das entrevistas, também conduziram o 

levantamento previsto, já que os participantes entrevistados foram os verdadeiros 

colaboradores das informações contidas no Catálogo “Repassando”, proposta trazida como 

prática artística para a efetiva conclusão deste trabalho e obtenção do título de Mestra em 

Artes, Urbanidades e Sustentabilidade. Trata-se de um material bibliográfico que reúne 

imagens de alguns produtos existentes (repassos e produtos têxteis finalizados), bem como 

algumas descrições de suas características técnicas, próprias do fazer tradicional. Além disso, 

tal produto conta com um glossário, que possui termos de objetos e ações específicos da 

técnica de produção do artesanato, que facilitará a compreensão das outras pessoas acerca do 

trabalho do artesão resendecostense. Este produto, exposto de forma mais detalhada no 

terceiro capítulo deste texto, especificamente no item 3.3, pode vir a induzir a construção de 

um acervo que acrescente na legitimação do registro da tecelagem manual como bem cultural 

imaterial do município de Resende Costa. Além disso, permitirá que os padrões (repassos) 

utilizados pelas antigas tecelãs se mantenham “vivos” na história da cidade, como registro de 

memória e também fonte de criatividade para novos artesãos. 
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1 A TECELAGEM MANUAL DE RESENDE COSTA E SUAS RELAÇÕES COM AS 

ARTES, URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE. 

1.1 A tecelagem manual como Arte Popular 

Existem muitas controvérsias teóricas em relação às definições de Cultura Popular e Arte 

Popular. Alguns definem a cultura popular dentro de uma categoria erudita, outros já a 

caracterizam como “outra cultura”, seja autônoma ou dominada, como nos casos onde se 

desenvolvem a partir de relações de subordinação entre as classes. Pensando de forma 

bastante relativista e ampla, onde se torna possível admitir várias formas de concepção e 

também de apreciação estéticas, pode-se afirmar a existência de múltiplas “artes”, capazes de 

se desenvolverem independentes de uma institucionalidade artística profissional e renomada, 

mas que, não por esse fato, podem ser classificadas como “menores”. Pelo contrário, podemos 

atribuí-las extrema criatividade, que as tornam capazes de configurar alternativas que até 

mesmo a arte dita como “oficial” desconhece (TRAVASSOS, 1999).  

Segundo Lina Bo Bardi (1994, p.16) “o artesanato popular corresponde a uma forma 

particular de agremiação social, isto é, às uniões de trabalhadores especializados reunidos por 

interesses comuns de trabalho”. Sobre esta denominação, a mesma autora ressalta que “a 

palavra ARTE, que hoje define a atividade artística, indicou no passado a atividade artesanal 

de qualquer tipo” (BARDI, 1994, p.16). Esta afirmação transparece sua discordância em 

relação ao fato de artes populares terem sido classificadas como “artes menores” durante 

muito tempo.  

Ademais, a autora faz questão de apontar o nome “artesanato popular” como um pleonasmo, 

isso porque, segundo ela, o artesanato é sempre popular. Além disso, Lina sustenta seu 

argumento alertando-nos sobre a urgência em valorizar o trabalho real dos artistas brasileiros, 

sem estímulos artificiais e estrangeiros. Na década de 80, a autora afirmou que o Brasil 

precisava desenvolver uma verdadeira cultura autóctone mas, ao contrário disso, se 

industrializou rapidamente, criando entraves que dificultaram este segmento (BARDI, 1994).  

O Brasil se industrializou, a nova realidade precisa ser aceita para ser estudada. A 

volta a corpos sociais extintos é impossível, a criação de centros artesanais, o 

retorno a um artesanato como antídoto a uma industrialização estranha aos 

princípios culturais do país é errada. Porque o artesanato como corpo social nunca 

existiu no Brasil, o que existiu foi uma imigração rala de artesãos ibéricos ou 

italianos e, no século XIX, manufaturas. O que existe é um pré-artesanato doméstico 

esparso, artesanato nunca (BARDI, 1994, p. 12).  
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Esse pensamento pode, inicialmente, nos causar estranhamento, mas devemos concordar em 

alguns aspectos. No que se refere às considerações acima expostas, torna-se importante 

examinar as possíveis congruências e divergências relacionadas à situação do mercado da 

tecelagem de Resende Costa.  

É evidente que precisamos analisar a situação desse mercado sob vários pontos de vista. De 

fato, a tecelagem manual é uma prática advinda da Europa, que chegou ao Brasil por meio da 

colonização e ganhou força em diversas regiões mineiras no século XVIII. Dessa forma, 

obviamente, esta técnica não pode ser considerada específica do município de Resende Costa. 

No entanto, também não se pode negar a importância sociocultural do desenvolvimento de tal 

atividade na cidade, bem como, as suas peculiaridades garantidas ao longo do tempo. 

É possível constatar a presença da tecelagem manual em várias localidades, mas é notável o 

quanto cada comunidade é capaz de se apropriar especificamente e culturalmente dos seus 

instrumentos e das suas relações de trabalho, modificando a dinâmica do processo de criação 

e elaboração dos produtos.  

Devemos nos remeter ao fato de, na maioria das vezes, o processo criativo não estar 

objetivado na mente do próprio executor. Isso porque, segundo Fayga Ostrower (1997), os 

processos de criação ocorrem no âmbito da intuição e diante disso, surge então a necessidade 

de outra análise sobre a própria obra e só a partir desse sentimento de estranheza é que se 

torna ativo o senso crítico do artista.  

Nesse sentido, pensando nos artesãos de Resende Costa, acredita-se também ser essencial e 

promissora, a cooperação entre eles, que pode ser garantida através da troca de conhecimentos 

e experiências particulares. Essa ação, certamente, impulsionará o senso crítico e criativo dos 

envolvidos.  

Esta análise sobre o processo artístico também foi analisada por Pareyson (1997), que afirma 

não existir um caminho traçado para a execução da obra. No entanto, observa-se um modo de 

orientação particular de cada artista, que é capaz de descartar, corrigir, ampliar e modificar, ao 

longo do percurso de concepção. Dessa forma, observam-se aqui as características de uma 

ação transcendente, permeada por práticas individuais e coletivas, que condicionam o fazer 

artístico e as suas relações dentro de determinado contexto de inserção.  

No que tange a relevância das artes manuais como ação artística difusora da cultura de um 

povo e pensando na importância da tradição artesanal para a memória e identidade dos 

artesãos, pode-se admitir tal atividade como indutora do pensamento crítico humano, capaz de 
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resistir às condições dadas e produzir arte através das próprias relações e da vida dos 

indivíduos que a mantêm.  

Diante disso, pode-se assimilar essa situação à ideia de um contra-modelo ou modelo 

secundário de sociedade, estudado por Hans Freyer (1965). Segundo o autor, existem alguns 

pré-requisitos que garantem a formação deste modelo: a possibilidade de fazer as coisas, bem 

como o despertar para essa percepção; a necessidade de organizar o trabalho e a produção, a 

de civilizar o ser humano e a de consumar a história. 

Voltando para a composição dos objetos tecidos, quanto às suas materialidade e 

dimensionalidade, pode-se perceber o poder embutido na técnica da tecelagem. Por exemplo, 

no que diz respeito à coletividade, uma das características do artesanato popular apresentadas 

por Lina Bo Bardi (1994) e que está vinculada ao fato da fabricação manual de uma colcha ou 

um detalhado tapete, por exemplo, dependerem da união do trabalho de vários artesãos.   

Essas características sociais e culturais observadas também são capazes de definir  beleza nos 

produtos finais. Isso porque o princípio estético da arte não se apresenta somente em sua 

materialidade e composição física, pelo contrário, pode apenas se manifestar por meio do seu 

processo artístico. Segundo Pareyson (1997, p.182) “não que a obra de arte seja artística 

porque bela, mas é bela porque artística”. Dessa forma, torna-se possível reconhecer o 

princípio estético a partir do êxito nos planos do artista e não apenas na configuração de 

beleza trazida pelo receptor.  

Ademais, já na década de 1960, Bardi (1994) comentava sobre a nossa tendência problemática 

de querermos simplificar as coisas. A autora afirmou que precisamos enxergar e “encontrar 

dentro do humanismo técnico, uma poética” (BARDI, 1994, p. 37). Devemos compreender o 

trabalho humano como natural, mas é imprescindível destacar que por trás da beleza da arte 

está, pelo menos, um “ir além do cotidiano e se adaptar as exigências de um conjunto 

completo, significativo, transformador e criativo” (BARDI,1994, p. 59).  

Na prática, Lina procurou expor esses princípios em algumas de suas exposições artísticas. A 

de maior destaque foi intitulada como “A mão do povo brasileiro” e foi organizada no Museu 

de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) em 1969. Nesta, a artista e arquiteta Lina 

Bo Bardi e Pietro Maria Bardi, museólogo e diretor do museu, procuraram apresentar um 

panorama cultural material do Brasil, reunindo vários objetos manufaturados datados do final 

do século XIX até a metade do século XX (Figura 5). Haviam carrancas, tecidos, roupas, 

móveis, ferramentas, utensílios domésticos, maquinários, instrumentos musicais, adornos, 
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brinquedos, objetos religiosos e outros (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL DE ARTE E 

CULTURA BRASILEIRAS, 2019). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em um depoimento sobre tal exposição, o artista plástico mineiro e amigo de Lina, Edmar de 

Almeida (ARQUITETURA Expositiva de Lina Bo Bardi: memórias de quem viveu, 2014), 

destacou sobre a didática e a seriedade atingidas ao apresentar a totalidade cultural do país. 

Para ele, Lina tentava mostrar um Brasil que ninguém queria enxergar. Era capaz de transmitir 

uma realidade de injustiças sociais e pobreza e expor o cotidiano árduo dos artesãos através 

dos utensílios e das ferramentas usadas, ao mesmo tempo que, mostrava os encantos do nosso 

povo, com sua beleza e criatividade. Segundo Lívia Loureiro (2017, n.p.) a busca principal se 

fundamentava em “aliar industrialização ao modo de produzir popular e ao projeto de um 

Brasil autêntico e igualitário”.  

Diante desta análise, torna-se clara a necessidade de enxergarmos os produtos artesanais em 

sua totalidade, como arte e, ao mesmo tempo, utilidade. Octávio Paz (1991, p.50), por 

exemplo, afirma que “o artesanato não nos conquista somente por sua utilidade. Vive em 

cumplicidade com os nossos sentidos e daí ser tão difícil desprender-nos dele. É como jogar 

um amigo na rua”. Nesse sentido, fica clara a ideia de funcionalismo dentro do design, 

possível por meio da conciliação entre a atividade artística e a técnica.    

Figura 1 - Foto da Exposição "A mão do povo brasileiro” ocorrida em 

1969 no MASP. Fonte:< 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/cultura/noticia/2016-09/masp-recria-

exposicao-com-objetos-da-cultura-material-do-brasil>Acesso em 28 de 

março de 2019. 
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Mas, e quanto às convenções das tradições, devemos rompê-las ou adaptá-las ao longo do 

tempo?  

Acredita-se que tanto o rompimento quanto a adaptação sejam imprescindíveis para conceber  

bons resultados. É importante ter discernimento ao estabelecer pontes entre o passado e o 

presente, aproveitando configurações inovadoras e, ao mesmo tempo, descartando elementos 

que possam descaracterizar a cultura. Parecem ser justamente esses caminhos que permitem a 

criação de uma “ressonância”, capaz de condicionar a existência e a permanência dos bens 

culturais junto à sociedade (GONÇALVES, 2005; 2007 apud SILVEIRA; BUENDÍA, 2011, 

p. 154). 

Ainda segundo Gonçalves (2002 apud SILVEIRA; BUENDÍA, 2011, p.160), outra 

característica fundamental das tradições consiste na capacidade de reinventar os indivíduos 

que as mantêm e, consequentemente, criar novos atores, novas relações sociais, emergindo 

também novas formas de autoconsciência e autopercepção.  

É muito coerente pensar a invenção das tradições como um fator indispensável na formação 

das identidades nacionais da modernidade. Para Hobsbawm e Ranger (1997), entende-se por 

“tradições inventadas”: 

um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente 

aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e 

normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente, 

uma continuidade em relação ao passado (HOBSBAWM; RANGER, 1997, p. 9). 

Seguindo esta mesma lógica de raciocínio, pode-se citar Paul Connerton (1999). O autor 

também argumenta sobre este poder da memória coletiva, mas procura deixar claro como este 

fenômeno pode operar, alertando-nos, principalmente, sobre a existência de ações coletivas 

definidas por ele mesmo como “inconscientes”.  Diante de alguns conflitos existentes entre as 

gerações, seus costumes e pensamentos, por exemplo, a memória social pode ser manipulada, 

gerando recordações e, ao mesmo tempo, esquecimento.  

Acredita-se que essas situações exemplificam adequadamente a tecelagem manual de Resende 

Costa. Ao longo dos anos, a maioria dos seus moradores foi repassando parte do 

conhecimento da técnica entre as gerações. Alguns valores simbólicos foram se perpetuando, 

desenvolvendo características próprias.  

Em justaposição crítica a Paul Connerton (1999), vale ressaltar a forma como Lina Bo Bardi 

tratou essas repetições que, para ela, definem uma sujeição a esquemas vazios. 
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Provavelmente, seu argumento é consequente da ideia de que devemos nos atentar às nossas 

bases culturais, mas sem copiá-las ou repeti-las. Precisamos focar na sua originalidade, 

trazendo meios modernos que não conservarão as suas formas e a sua materialidade, mas sim 

a estrutura profunda existente naquelas possibilidades (BARDI, 1994).  Segundo ela,  

o país se industrializou, bem ou mal. O passado não volta. Importantes são a 

continuidade e o perfeito conhecimento de sua história. A defesa do patrimônio 

cultural que não pode ter fraturas. As fraturas culturais, a indiferença e o 

esquecimento são próprios das classes médias e altas – o povo não esquece – é o 

único capaz de constituir-se numa continuidade histórica sem fraturas (BARDI, 

1994, p. 76).  

Assim, é possível observar que a repetição exposta pelos autores acima citados tem lados 

positivos e negativos. A vantagem existe pelo fato de essa ação poder compactuar com a 

perpetuação do conhecimento entre as gerações, mas ao mesmo tempo, pode também 

propiciar uma arte vazia, sem criatividade, fazendo com que o artesão se acomode, foque em 

apenas uma determinada etapa do processo, “quebre” a cultura e passe a visar somente o 

lucro. 

Este fator é bastante preocupante na tecelagem do município estudado, já que, na maioria das 

vezes, apesar da técnica de produção ser repassada entre as gerações - o que de alguma forma 

contribui para a disseminação do saber - o propósito principal dessa ação se baseia na 

obtenção de renda, e não na consciência necessária sobre a importância desta herança cultural 

como fonte de criatividade para os artesãos. Dessa forma, devido à rede de produção já 

consolidada e à divisão do trabalho existente nela, o conhecimento adquirido é focado e 

delimita o método, conduzindo o trabalhador para determinada tarefa. São estes alguns dos 

aspectos que dificultam a promoção e preservação da técnica tradicional da tecelagem manual  

na cidade (RESENDE; CUNHA, 2017). 

Como já exibido anteriormente, a venda de artigos têxteis em Resende Costa aumentou muito 

nos últimos anos e se fazendo necessária a fabricação de um número maior de produtos, foi 

preciso um aumento da mão de obra, que contribuiu para uma repetição cada vez mais 

expressiva dos modelos de produtos já existentes e facilitou a produção em maior escala. 

Percebe-se assim uma tendência à industrialização, a partir da identificação de algumas 

características básicas fomentadas pelo capitalismo, como o consumismo, o individualismo, o 

lucro, a massificação dos produtos, a mecanização e a padronização, por exemplo.  

Diante disso, torna-se fundamental articular essa discussão com um referencial teórico que 
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analisa as relações possíveis entre arte e técnica. Prestes à Revolução Industrial, segundo a 

autora Cláudia Giannetti (2006, p.19), existia uma grande necessidade de distinção entre o 

“humanismo da arte, o nacionalismo da ciência e o pragmatismo da técnica (dos instrumentos 

e das máquinas)”. Aliás, segundo a mesma autora, foi a partir da segunda metade do século 

XIX que a polêmica existente entre as temáticas de arte e técnica ou arte e tecnologia se 

intensificou. Em meados de 1936, o filósofo Walter Benjamin (1994) ainda questionava sobre 

o surgimento da fotografia e seu comprometimento na autenticidade e na materialidade da 

obra de arte (GIANNETTI, 2006).  

Ao considerarmos que a essência da arte pela tecnologia é mediada pela reprodução, cria-se 

uma contradição, já que para Benjamin é exatamente esta produção em massa que (de certa 

forma, caracteriza a atualização dos objetos tecnológicos) acaba gerando abalos nas 

concepções dadas como culturais e tradicionais (BENJAMIN, 1994). Dessa forma, aplicando 

as definições de Benjamin (1994), seria possível estabelecermos um paralelo com o mercado 

da tecelagem de Resende Costa afirmando que, ao se afastar da técnica tradicional, estaria o 

artesanato resendecostense perdendo a sua “aura”? Talvez esta resposta não seja tão simples. 

A verdade é que a produção artística do município está se “esvaziando da racionalidade 

substantiva para se submeter à instrumentalidade” (BENJAMIN, 1994; HORKHEIMER; 

ADORNO, 2007 apud SOUZA; CARRIERI, 2011, p.386), como vêm ocorrendo de uma 

forma geral com a indústria cultural e da arte contemporânea no Brasil. 

No entanto, talvez seja possível afirmar que a tecnologia não destrói a aura da obra de arte e 

sim é capaz de reconstruir para si uma nova função social. Isso porque, como afirma Arlindo 

Machado (2008, p.15), “as obras realmente fundadoras, na verdade, reinventam a maneira de 

se apropriar de uma tecnologia”. Assim, torna-se mais próxima a eliminação da dicotomia 

existente e persistente entre o tradicional e o inovador.  

1.2 “Na trama do tempo”: o contexto histórico do mercado da tecelagem têxtil de 

Resende Costa 

De acordo com estudos, o antigo Arraial da Laje surgiu na primeira metade do século XVIII. 

Na época as pessoas começaram a se aglomerar nas localidades próximas às regiões de 

extração do ouro. Naquele momento, o atual município de Resende Costa, servia de apoio 

para tropeiros e viajantes, pertencia à Vila de São José del-Rei (hoje a cidade de Tiradentes-

MG)  da Comarca do Rio das Mortes da Capitania de Minas Gerais (SANTOS; SILVA, 1997) 

(RESENDE, 2012).  
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Ao que tudo indica, foram os colonizadores portugueses que trouxeram os primeiros teares de 

pedais para o Brasil. Rapidamente, o conhecimento da técnica de cardar, fiar e tecer se 

difundiu pela Colônia e se fortaleceu em Minas Gerais (SILVA, F. 2012). Como afirma Ana 

Paula (RESENDE, 2012), no início do século XIX o Arraial da Laje se destacava pelo número 

de escravos, um dos mais expressivos da Comarca. No ano de 1831, segundo censo realizado, 

eram 581 habitantes livres e 662 escravos. Dentre esses, das 578 mulheres, 377 estavam 

envolvidas nas atividades ligadas à produção doméstica têxtil. Dessa forma, afirma-se a 

semelhança das fazendas do arraial com a maioria das fazendas mineiras, que mantinham 

atividades diversas.  

Aliás, é importantíssimo ressaltar o quanto a atividade da tecelagem influenciou no 

desenvolvimento da província e na vida social das mulheres durante grande parte do século 

XIX. Isso porque a produção doméstica têxtil ocupava tanto as mulheres livres como as 

escravas, de várias idades e das áreas urbanas ou rurais. “Dessa forma, o que havia de mais 

notável nessa indústria caseira era sua ampla dispersão em todas as camadas sociais e 

dominadas quase que exclusivamente por mulheres” (LIBBY,1988 apud RESENDE, 2001, 

p.28). No entanto, é preciso remeter para o contexto da época, onde esse “nivelamento social” 

observado não era capaz de extinguir o pensamento escravista. “Uma negra forra e suas filhas 

não teriam, nessa sociedade, o mesmo status de uma mulher branca pobre e muito menos da 

esposa e das filhas de um grande proprietário de escravos” (RESENDE, 2001, p. 29). Dessa 

forma, ainda segundo Ana Paula Resende (2001),  

o que se pode abordar aqui seria que a atividade têxtil caseira, representada por 

praticamente todas as mulheres do Distrito de Laje, tinha uma dimensão importante 

e diversificada diante da classe ou segmento social a que estivesse incorporada. Para 

um domicílio pobre, seria o de sustento. [...] Para uma família abastada, a certeza de 

que sua esposa e filhas seriam prendadas, executando uma atividade que garantiria o 

“enclausuramento” destas dentro do lar, e, consequentemente, preparando-as para o 

matrimônio e para a criação dos filhos (RESENDE, 2001, p. 30).  

Afirmando esta característica da tecelagem como atividade resultante das tradições familiares 

e coletivas, nota-se que no Arraial da Laje, principalmente na zona rural, as jovens aprendiam 

o ofício com as mães ou avós e, muitas vezes, os instrumentos utilizados na tecelagem eram 

transmitidos como herança às filhas mais velhas (SILVA, 2012). Percebe-se aqui a 

exclusividade da presença feminina nos afazeres têxteis.  
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Segundo estudos, o Povoado dos Pintos foi a região pioneira da produção artesanal no arraial. 

As mulheres iniciavam o processo pela fabricação da matéria-prima, através da criação de 

carneiros para o aproveitamento da lã ou por meio da plantação de algodão. Ambos eram 

lavados, separados, cardados, fiados e, por fim, tingidos. Nessa etapa elas faziam uso de 

algumas folhas e raízes do campo, como por exemplo, a quaresminha, o urucum, a ruiva, o 

anil, entre outros.  

Assim, torna-se notável a aproximação das artesãs com a natureza, que segundo Micênio 

Santos e Gustavo Silva (1997), representava uma fonte de inspiração ao interferir nas cores e 

nas texturas dos produtos finais. Ao considerarmos esse processo tradicional da época, torna-

se claro o vínculo sustentável na escolha da matéria-prima totalmente natural, já que a partir 

do algodão e da lã surgiam panos para peças de vestuário, bem como, lindas colchas (figura 

1). Além disso, os restos de trapos e roupas eram picados e emendados, resultando em 

cobertores quentes (figura 2) para o uso da família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Exemplo de colcha antiga com repasso "coroa" e matéria-

prima natural de lã de carneiro com algodão colhido e fiado.  

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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No início do século XX, o arraial ganha autonomia e, precisamente, no ano de 1912 decreta-

se legalmente sua emancipação. Em 1923, nasce a cidade de Resende Costa. O nome foi dado 

em homenagem aos inconfidentes José de Resende Costa Pai e José de Resende Costa Filho, 

moradores da terra. Com este avanço, evidentemente, houve uma expansão da atividade têxtil 

para o perímetro urbano.  

Em meados de 1920, a partir de dados históricos, pode-se perceber que o crescimento das 

fábricas na região foi, aos poucos, interferindo na produção doméstica têxtil. “O setor 

doméstico, embora resistente, foi se atrofiando diante das importações e da própria produção 

fabril mineira” (LIBBY apud RESENDE, 2001, p. 31). Mesmo assim, a realidade vivida nas 

zonas rurais era outra, e por isso, foi nos anos trinta que o destino das peças produzidas nestas 

localidades mais afastadas do município começou a mudar. Aos poucos o estoque aumentou e 

as tecelãs passaram a vender as peças excedentes ao uso doméstico. Os homens viajavam a 

cavalo para comprar ou trocar mercadorias e começaram a levar as colchas de forma 

condicional
6
. É importante salientar que, na maioria das vezes, eram eles que determinavam o 

valor de custo das colchas e, outrora as mulheres recebiam em troca o algodão, garantindo a 

matéria-prima para a produção de outras peças (RESENDE; CUNHA; CHAGAS; JUDICE, 

2018).  

                                                            
6 Venda no condicional representa uma situação incerta, onde o produto sai das mãos do vendedor, de modo que 

o consumidor/ comprador possa experimentá-lo antes de firmar, de fato, a compra.  

No caso das tecelãs resendecostenses, os vendedores pegavam as colchas, mas, inicialmente, não pagavam por 

elas. Este acerto era feito depois, quando eles retornavam. Elas recebiam pelas colchas que foram vendidas e 

aceitavam de volta aquelas que não foram.  

Figura 3- Exemplo de colcha de trapos usada como cobertor na época.  

Fonte: Acervo da autora, 2019. 
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Já na década de 60, surgiram as fibras sintéticas e artificiais no Brasil (PEZZOLO, 2007) e a 

proximidade do município estudado com as fábricas sanjoanenses facilitou o acesso das 

tecelãs à compra do algodão industrializado. Outro fator indutor de transformações 

significativas para o município foi a pavimentação asfáltica da estrada que liga a cidade à 

BR383, ocorrida no ano de 1980. Com esse fato, os moradores da zona rural passaram a se 

mudar para a sede urbana. O deslocamento das pessoas foi facilitado, o município se tornou 

mais acessível e visível na região (SANTOS, SILVA, 1997).   

No fim do ano de 1984, o primeiro “tear manual grande” chegou a Resende Costa e, 

certamente, interferiu bastante na criação e materialidade dos produtos. Isso porque uma forte 

característica das peças artesanais produzidas da época, diz respeito às suas emendas. Devido 

ao tamanho padrão dos teares, elas não atingiam as dimensões necessárias e, dessa forma, as 

colchas do tamanho casal, por exemplo, eram compostas de duas partes, ou seja, 

apresentavam uma emenda central. Assim, a partir desse momento, as colchas não 

precisariam mais de emendas, no entanto, devido ao seu porte, este tear demandava o trabalho 

de dois artesãos (SANTOS, SILVA, 1997).   

Em 1988, constatou-se o registro da primeira loja de artesanato em Resende Costa. As 

mudanças nos padrões de matérias-primas disponíveis geraram modificações no processo de 

produção artesanal e também nos produtos confeccionados. O acesso aos resíduos de 

malharias, conhecidos como retalhos, ocasionou o surgimento de novos produtos, como por 

exemplo, os tapetinhos, até hoje um dos mais vendidos no município. Segundo estudo 

realizado por Gustavo Silva (2010, p. 141), já em 2009, “o tapetinho foi o produto mais 

comercializado, totalizando 45.350 unidades/mês, sendo comercializadas mensalmente 

109.620 peças da tecelagem tradicional do município”. Acredita-se que, considerando o 

tendente crescimento até este ano de 2019, tal número seja ainda maior atualmente.  

Entre os anos oitenta a noventa houve um crescimento evidente nas vendas dos produtos da 

tecelagem. Segundo pesquisas, por volta de 1985, viajantes passaram a levar mercadorias 

artesanais em ônibus e carros para vender em outros municípios mineiros. Com este 

crescimento do mercado e o aumento da visibilidade de seus produtos, os homens também 

viram na tecelagem uma possibilidade de trabalho. Inclusive, Micênio Santos e Gustavo Silva 

(1997) consideram essa ingressão como o marco da transformação da tecelagem em atividade 

empresarial no município.  
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Ainda segundo os mesmos autores,  

a institucionalização, [...] a partir da década de oitenta, levou órgãos públicos, como 

a Emater de Resende Costa, a incentivarem e apoiarem a organização dos artesãos. 

Assim surgiu, em 4 de outubro de 1983, a Associação dos Artesãos de São Geraldo, 

no Povoado dos Pintos e a Associação dos Artesãos de Resende Costa, fundada em 

1993 (SANTOS, SILVA, 1997, p. 60).  

Como já destacado anteriormente, segundo pesquisas, no ano de 2000, eram setenta e dois 

estabelecimentos comerciais de artesanato no município, já em julho de 2009, estavam 

cadastradas noventa e cinco lojas no sistema da Prefeitura Municipal (SILVA; NEVES, 

2012), e em setembro de 2015, eram noventa e sete registros, considerando também alguns 

artesãos contribuintes, já que foram contabilizados oitenta e três estabelecimentos comerciais 

neste período (RESENDE; CUNHA, 2017). 

Logicamente, as mudanças no processo de fabricação são constantes, uma vez que as 

preferências também se modificam com o tempo, oscilando os itens disponíveis e o índice de 

vendas. Essas condições acabam interferindo diretamente na vida dos resendecostenses, seja 

no âmbito social, econômico e cultural.    

1.3 O mercado da tecelagem têxtil de Resende Costa e suas interferências urbanas  

No que tange à amplitude dada pelos eixos sociais, culturais e econômicos, nos referimos a 

algumas interferências urbanas moldadas pelo forte mercado da tecelagem manual atual da 

cidade. A alteração da matéria-prima utilizada, por exemplo, demandou o surgimento de mão-

de-obra específica, as denominadas picadeiras, que tinham a função de separar, picar e 

emendar os pedaços de retalho. A divisão do trabalho e a terceirização dos serviços se 

tornaram mais comuns. Surgiram as lojas especializadas na produção da urdidura. Enfim, na 

administração da produção tornaram-se essenciais os fatores: tempo e lucro.  

Todos esses acontecimentos indicam a colocação feita por Bezamat Souza Neto (1995) sobre 

o artesanato e o ciclo evolutivo dos seus sistemas de produção, que afirma uma grande 

similaridade da produção artesanal da tecelagem mineira, por sua vez bastante rentável para o 

empresário, com a manufatura, forma de produção originária do século XIX que mantinha a 

mão de obra artesanal, mas focava na melhoria da produtividade, a partir do seu aumento e da 

divisão do trabalho.  
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É evidente que a localização do município também tenha favorecido no desenvolvimento e 

crescimento desse mercado. A cidade localiza-se na microrregião do Campo das Vertentes, a 

trinta e seis quilômetros de São João del-Rei-MG e possui cerca de 10.913 (dez mil 

novecentos e treze) habitantes, cadastrados no último censo do IBGE - Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - no ano de 2010. Esta proximidade com duas cidades históricas 

tombadas pelo Patrimônio Histórico Nacional, São João del-Rei e Tiradentes, acabou 

aproximando o mercado externo e impulsionando o turismo. Atualmente, as lojas e os 

artesãos municipais recebem visitantes de todo o Brasil e exportam mercadorias para 

praticamente todas as regiões brasileiras (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As inovações relacionadas ao processo de produção continuam surgindo e facilitando o 

trabalho de artesão. Como, por exemplo, o surgimento do retalho em corda, malha que já vem 

picada das fábricas e chega ao município por meio dos revendedores locais de matéria-prima. 

Como vantagem desta aquisição tem-se a melhor qualidade dos produtos finais, já que esse 

retalho possui opções de cores mais vibrantes, melhor acabamento e maior espessura, 

garantindo mais beleza e resistência aos tapetes produzidos. A partir disso, as denominadas 

“picadeiras” apenas separam e enrolam o retalho em novelos e não precisam mais picá-lo em 

tiras como antes (figura 4).  

Figura 4 – Mapa infográfico mostrando a relação do município 

de Resende Costa com os estados brasileiros.  

Fonte: Elaborado pela autora em 2015. 
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No final do ano de 2016, segundo o Relatório da Tecelagem de Resende Costa, a atividade 

têxtil foi registrada pelo Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura como bem imaterial do 

município de Resende Costa (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 2017). 

Diante disso, iniciou-se também o processo de registro desse bem junto ao IEPHA.  

Hoje o mercado se mantém forte e algumas etapas do processo tradicional da tecelagem 

manual ainda resistem na fabricação de grande parte das peças vendidas. A arte de tecer 

continua sendo repassada entre as gerações e, evidentemente, continuará em desenvolvimento, 

seguindo as condições do processo social que representa. No entanto, é preciso analisar tais 

condições, estabelecendo certos limites que possam conduzir, da forma devida, tal 

desenvolvimento. Em sua pesquisas, há uns sete anos, Gustavo Silva (2012) reconheceu que  

a organização social desse mercado conjuga de forma interessante tradição familiar, 

modernidade da organização econômica e capacidade empreendedora. A tradição 

familiar possibilitou a disseminação do conhecimento da técnica e a confiança entre 

produtores e comerciantes locais. A modernidade da organização econômica 

possibilitou o aproveitamento das oportunidades econômicas turísticas regionais, 

viabilizadas pela capacidade de inovação em atividades administrativas do 

empreendedor comerciante (SILVA, 2012, p. 21).  

No entanto, é óbvio que a condição de modernidade citada pelo autor deve partir do 

pressuposto de uma busca incessante por inovações criativas dentro da atividade têxtil 

desenvolvida e, claro, pautada no respeito às tradições culturais. Para compreendermos as 

Figura 5 - Artesã resendecostense exercendo sua função de picadeira.  

Fonte:< http://emporiovertentes.blogspot.com/2013/09/dona-pila.html> 

Acesso em 29 de outubro de 2018. 
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relações atuais da tecelagem manual no município é indispensável analisar a maioria das suas 

particularidades geradas ao longo desses anos.  

Nicolescu (1999) afirma a importância de conhecermos a nossa verdadeira realidade. 

Entretanto, se nos atentarmos para as colocações de Lefebvre (2001), podemos concluir que 

essa nossa realidade é dinâmica, podendo ser influenciada pelas nossas próprias vivências e 

relações. Este ciclo faz da cidade um sistema de várias integrações, articuladas a partir das 

relações sociais, econômicas, culturais e outras. Cada habitante possui seu sistema de 

significações, que não são estáticos e variam de acordo com o espaço de vivência (Lefebvre, 

2001). Apesar da sua configuração complexa, a análise da cidade não pode ser impedida, e é 

exatamente esta sua amplitude que a torna desconstrutiva. Já Nicolescu (1999) procura 

reiterar a ideia de que a evolução individual e a social acontecem de maneira mútua, já que 

esta última, pensada em maior escala, só se torna possível quando os indivíduos que a 

compõem já se evoluíram intimamente.  

Considerando isto, são também emergidos pelos autores acima citados os conceitos de tempo 

e espaço, bem como, as suas relações com as demandas de sobrevivência dos sujeitos.  

Nicolescu (1999) os trabalha como aspectos sensíveis, que influenciarão na ideia de 

continuidade, da causalidade local, do determinismo e da objetividade humana. Diante das 

abordagens de Lefebvre (2001), podemos concluir que as relações urbanas precisam ir além 

da convivência dos indivíduos com o espaço e devem se pautar na sociedade e nos seus 

fatores econômicos e culturais.  

De forma a completar a análise desses dois conceitos, observa-se também a maneira como 

Lina Bo Bardi (1994) os explora. A autora afirma que “a cidade não é coisa natural, não é 

coisa dada” (BARDI, 1994, p.57), refletindo sobre o poder firmado pelo trabalho humano 

perante o território, que a partir das vivências vai se formando ou deformando. Nesse sentido, 

ela nos alerta sobre o “tempo de gente”, o “tempo da Sociedade”, o “espaço de gente” e o 

“espaço da História”. 

A cidade e o seu viver se descobrem. [...] Estabelece o sentido histórico e social dos 

homens, com evidências irrecusáveis. Todo um ambiente de contradições forma e 

deforma o universo de cada um. Pelo trabalho humano – vale dizer, pelo social – a 

natureza emerge ou se esquiva em figurações históricas do viver. Daí uma noção de 

tempo – tempo de gente. Daí um espaço – espaço de gente. Haverá um espaço de 

História, com um tempo da Sociedade. Espaço da História porque é, no mundo, o 

vivido nele. Tempo da Sociedade, porque não é tão somente o tempo da chuva, do 

vento, do frio. Porém, acresce o tempo da primavera, do verão, aliados ao plantar, ao 
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colher, o tempo do relógio, da máquina da indústria, da produção, do consumo e da 

distribuição; tempo enfim transfigurado pelas condições múltiplas do trabalho 

(BARDI, 1994, p.57).  

Nesse sentido, em relação às configurações do espaço, seja “da gente” ou “da sociedade”, do 

particular ou do público, julga-se importante ressaltar como o crescimento do mercado da 

tecelagem influencia até na configuração arquitetônica do município de Resende Costa. A 

cidade vem crescendo e no seu acesso principal (bairro onde se localizam a maioria dos 

estabelecimentos comerciais de artigos artesanais), as edificações possuem características 

específicas de galpões (para armazenagem de produtos ou até mesmo como local de 

produção, com teares e outros instrumentos utilizados) ou de lojas. Nesse caso, diante da 

valorização do local e de modo a aproveitar o máximo da área dos terrenos, as edificações 

existentes na avenida principal (Avenida Alfredo Penido), em sua maioria, possuem mais de 

um pavimento, configurando lojas nos primeiros andares e residências nos andares superiores. 

As figuras 6 e 7 a seguir, com análise de uma parte desta avenida, mostra de forma 

simplificada, essa ocupação e os seus respectivos usos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Mapa infográfico mostrando a ocupação das edificações 

em parte da Avenida Alfredo Penido em Resende Costa.  

Fonte: SOUSA,  2013.  
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2 pavimentos 

3 pavimentos 
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Enquanto as vendas se concentram, em sua maioria, neste local de principal acesso à cidade 

(se estendendo, inclusive, cada vez mais para a estrada), a produção da tecelagem, por sua 

vez, está presente em todos os bairros do município. Na pesquisa realizada por Gustavo Melo 

(2010) no ano de 2009, a abrangência territorial do município foi dividida em setores 

geográficos. Dos domicílios visitados naquele momento, 64,6% foram identificados como 

produtores de peças da tecelagem manual. A imagem (figura 8) abaixo ilustra alguns dados 

concluídos no estudo citado (SILVA, 2010, p. 89).  Mas, pode-se deduzir que a condição atual 

não se difere muito, uma vez que a maioria dos resendecostenses continua trabalhando com a 

atividade têxtil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Mapa infográfico mostrando os usos das edificações em 

parte da Avenida Alfredo Penido em Resende Costa.  

Fonte: SOUSA,  2013.  

 

Uso comercial 

Uso Residencial 

Uso Misto (comercial e residencial) 

Figura 8 - Mapa infográfico mostrando dados sobre domicílios produtores da 

tecelagem em Resende Costa. Fonte: SILVA, 2010. Elaborado pela autora, 2015.  
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Além disso, é evidente que essa configuração dada pelo trabalho humano muito influencia na 

sociedade atual de Resende Costa. Algumas estratégias de crescimento surgiram de forma 

oportunista e vêm aumentando a concorrência entre os envolvidos. A repetição e a 

padronização dos produtos estão, aos poucos, corrompendo a capacidade criativa dos artesãos, 

que passaram a focar na quantidade e deixaram de investir esteticamente na composição dos 

produtos.  

Apesar do aumento na produção estar totalmente relacionado com a obtenção de renda e, 

consequentemente, com a sobrevivência de muitos moradores da cidade, esse “cotidiano” 

precisa ser questionado.  

Diante disso, vale a pena ressaltar o modelo que considera todos os fatores históricos, sociais, 

culturais e de identidade, que acabam multiplicando as formas de gestão, já que são vários os 

sujeitos e suas respectivas atividades. O cotidiano, por sua vez, faz parte de um contexto de 

interferências culturais e sociais, mesmo sendo construído especificamente na vida privada de 

cada indivíduo, e esse fato vai moldando o desenvolver de cada atividade ou técnica. Nesse 

momento, fala-se da gestão ordinária
7
, que foge de parâmetros tradicionais de administração e 

busca estudar os pequenos negócios, que se fundem no cotidiano do ser humano e nas suas 

relações sociais existentes. Tal modelo se difere do sistema de gestão não-ordinária, o mais 

comum, que encara o “saber fazer” como um poder adquirido através de disputas, e acaba 

restringindo a gestão a uma só modalidade, diminuindo também o leque de conhecimento 

permitido pelo desenvolvimento dos negócios (CARRIERI; PERDIGÃO; AGUIAR, 2014).  

Dessa forma, estaria a gestão ordinária da tecelagem de Resende Costa se perdendo com o 

passar do tempo e com a ampliação das demandas? Vale a reflexão.  

  

1.4 O mercado da tecelagem têxtil de Resende Costa e a sustentabilidade 

Além dessa visão cultural e artística que envolve a atividade artesanal, precisamos destacar 

também seu importante envolvimento com características econômicas e sociais. Sua 

configuração ampla e sólida acaba dificultando uma análise mais fragmentada, por isso, 

diante de todas as articulações teóricas até aqui consolidadas, se torna óbvio expor a 

                                                            
7 A gestão ordinária é um modelo de gestão que foge do convencional gerencialismo, o modelo hegemônico de 

gestão organizacional atual. É uma forma de gerenciar o trabalho e cotidiano do pequeno negociante, estudando 

suas relações sociais estabelecidas, suas estratégias de sobrevivência,  sua rede familiar e entre outros 

(CARRIERI; PERDIGÃO; AGUIAR, 2014).   
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importância do artesanato como prática social.   

É evidente que a atividade artesanal ocupa grande parcela da população brasileira e para a 

maioria desses incluídos na categoria, a atividade se apresenta também como alternativa de 

renda, fator que confirma a sua relevância, firmando condições que extrapolam o nível 

econômico e chegam no meio artístico e social. Isso porque desempenha papel fundamental 

ao promover a inclusão social, por meio da geração de renda e também pelo resgate de valores 

culturais e regionais (LIMA; OLIVEIRA, 2016, p.5165).  

Pensando nisso, torna-se indispensável correlacionar tal abordagem ao conceito de 

sustentabilidade. Em seu livro, O Manifesto da Transdisciplinaridade, Nicolescu (1999) 

coloca o conceito como uma estratégia para o futuro, que trabalha os níveis de realidade, a 

lógica do terceiro incluído e a complexidade propriamente dita. Enfatizando a necessidade de 

uma transgressão, o autor se refere ao desenvolvimento acelerado da nossa sociedade, 

causador de vários desvios, como o mercantilista, o de dominação, o de desprezo à natureza e 

até mesmo o da nossa própria destruição. Destruição essa que, segundo ele, se potencializa 

triplamente, de forma material, biológica e espiritual.  

Nesse sentido, observa-se aqui uma intensa relação com as ideias de Boff (2015), que em 

primeiro plano já busca enfatizar que a sustentabilidade é uma questão de vida ou morte e, por 

esse fato, necessita ser idealizada de uma maneira diferente da que vem sendo colocada 

atualmente, pautada nos vícios do capitalismo. Hoje em dia, até mesmo o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável é corrompido pelo modismo e o valor da sustentabilidade é 

representado como forma de mercado e propaganda. Para o autor, só existirá de fato o 

desenvolvimento sustentável se suas definições e características forem bem estabelecidas. 

Para isso, o mesmo afirma que é preciso garantir que todos os seres se mantenham, 

reproduzem e evoluem, ao buscar uma economia viável, politicamente justa e ecologicamente 

responsável. 

Tendo em vista os problemas gerados pela industrialização desenfreada e pelo consumismo 

exacerbado, podemos nos remeter a uma das abordagens geradas com o crescimento do 

mercado da tecelagem de Resende Costa. A primordialidade em pensar a sustentabilidade 

como algo mais complexo e transdisciplinar vêm para rebater a preocupante visão 

funcionalista que é, por sua vez, focada na padronização e que acaba desconsiderando as 

diversidades das organizações, mantidas por meio das pessoas envolvidas, das suas relações, 

do contexto de inserção, da história e suas tradições, dentre outros aspectos.  Dessa forma, 
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pode-se dizer que até a arte vai perdendo, aos poucos, sua unicidade. O seu valor de uso é 

substituído pelo valor de troca, já que a cultura se tornou pertencente à necessidade e ao 

consumismo, integrando o plano econômico e sendo reproduzida em escalas industriais 

(MARCUSE, 2001; HORKHEIMER; ADORNO, 2007 apud SOUZA; CARRIERI, 2011, 

p.385). 

No que diz respeito às relações recíprocas existentes entre o ser humano e seu eixo moral, 

social e econômico, podemos nos remeter ao conceito de ecologia. Essa correspondência 

pode, a primeiro plano, causar certo estranhamento, mas Boff (2015) considera ser esse o 

principal fundamento que compõe o verdadeiro conceito da palavra. Com isso, o autor 

enfatiza a transdisciplinaridade existente na definição de ecologia. Apesar da ideia equivocada 

de que este termo se refere apenas a questões ambientais, Boff (2015) busca deixar claro que 

esse limite não deve existir. Pelo contrário, para ele as “ecologias” são muitas, existe a social, 

a mental, a industrial, a urbana, e por fim, a integral. Além disso, em dado momento, o mesmo 

autor (BOFF, 2015) salienta a importância da terra como “mãe” da natureza. Quando a 

encaramos apenas como propriedade estamos subestimando o seu poder. Estariam aí 

vinculados os valores de uso e de troca a que Lefebvre (2001) comenta?  

A preocupação, advinda do fato das relações sociais se tornarem mercadoria e acarretarem 

uma sociedade desumanizada, é bastante pertinente. Boff (2015) afirma que devemos 

representar uma sociedade “com mercado” e não “de mercado” e, nesse sentido, precisamos 

valorizar as relações que respeitam as diferenças e, por isso, trabalham a ética do cuidado e da 

responsabilidade coletiva.  

É evidente a necessidade de existência da solidariedade entre os artesãos resendecostenses e, 

para isso, antes de propor possíveis soluções, procura-se analisar as suas condições de saúde e 

as suas relações de trabalho, como por exemplo, os conflitos presentes na produção e no 

mercado (comparações entre a mão de obra feminina e a masculina na tecelagem manual, 

competição entre artesãos e empresários); ou até mesmo o caráter positivo vinculado ao 

desenvolvimento regional, evidenciado pela representatividade dos produtos fabricados na 

cidade, vendidos também nos municípios vizinhos e a influência dessa ampliação para o 

turismo regional. 

Apesar de vir apresentando um crescimento elevado com índices referentes a uma 

industrialização, ainda que sem máquinas, o mercado da tecelagem em Resende Costa  

abrange grande parte da população resendecostense, com toda as suas variedades, seja em 
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sexo, faixa etária ou classe social.  

Ao mesmo tempo, a concorrência entre os artesãos resendecostenses é tendente e crescente, já 

que a maioria deles produzem e “repetem” a mesma configuração de tapetes  e outras peças, e 

além disso, possuem o mesmo perfil de compradores (em sua maioria, os proprietários de 

estabelecimentos comerciais de artesanato). Dessa forma, são praticamente obrigados a 

manterem o preço de mercado das peças, que muitas vezes, possuem baixa margem de lucro. 

Richard Sennett (2009, p.38) comenta sobre o caráter competitivo do trabalho no mundo 

moderno. Pior ainda que, para muitos, essa “competição pressupõe que competir com outros 

estimula o desejo do bom desempenho, prometendo recompensas individuais no lugar da 

coesão comunitária”. 

No que se refere à inclusão do trabalho masculino na tecelagem manual, característica 

fortemente observada no município estudado, e às ações de solidariedade cabíveis a esse 

artesanato têxtil, devemos, primeiramente entender como as relações de gênero podem 

interferir na desigualdade.  

O gênero é um dos fatores medulares na construção de desigualdades. Para além das 

diferenças biológicas, foram estruturadas distinções sociais e culturais entre homens 

e mulheres, dentro das quais se estabelecem hierarquias de poder, de status e de 

renda. Finalmente, os atributos individuais constroemse socialmente como 

resultado de processos históricos (DÍAS, 2007, p.128 apud CASTRO; EGGERT, 

2015, p.118). 

A atividade da tecelagem manual sempre se caracterizou como um trabalho feminino e, no 

caso do município estudado, essa situação não se diverge. Foram as mulheres que aprenderam 

a técnica, a desenvolveram criativamente e passaram para suas filhas e netas. No entanto, 

essas artesãs sempre conciliaram a produção têxtil com o trabalho doméstico. Inclusive, como 

já destacado anteriormente, acredita-se ter sido esta condição o fator incentivador e 

impulsionador da atividade na época. Isso porque, diante das circunstâncias dadas, as 

mulheres não tinham permissão para saírem do lar para trabalharem e, com isso, se manterem 

financeiramente. Apesar de essa ocupação artesanal doméstica ter se apresentado como uma 

vitória e avanço para as mulheres no momento, de toda forma, ajudou a firmar o papel da 

mulher como menor e menos valioso, por se tratar de uma ação do cotidiano e particular a 

elas (CASTRO; EGGERT, 2015).  

De acordo com Amanda Castro e Edla Eggert (2015), atualmente, é possível observar como 
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muitos saberes, antes classificados como “femininos”, ao serem  transferidos para a função 

masculina se tornaram mais qualificados, sistematizados e formais. No que tange a tecelagem 

do município estudado, é evidente a importância do papel da mulher para a produção artesanal 

e notável o seu maior cuidado com os fios e com as composições. No entanto, a ingressão do 

trabalho masculino na tecelagem, certamente, causou uma maior competição. Isso porque o 

homem consegue manter uma rotina de produção mais intensa, devido à sua força física e 

também à sua disponibilidade. A mulher, na maioria das vezes, é socialmente mais cobrada a 

realizar as atividades do lar e do cuidado dos filhos, e este compromisso acaba interferindo na 

quantidade dos produtos fabricados que, consequentemente, alteram a renda obtida. 

Ampliando esta análise de sustentabilidade para o desenvolvimento regional, é importante 

ressaltar como o crescimento e valorização do artesanato têxtil de Resende Costa é capaz de 

interferir também nas condições socioculturais e econômicas dos municípios vizinhos. 

Alessandra Oliveira (2006 p.14) em sua dissertação, caracteriza a organização do mercado da 

tecelagem como um Aglomerado Produtivo Social (APL), diferenciando-a de outros contextos 

produtivos e destacando-a como “forma de desenvolvimento da economia local e de 

mobilização da sustentabilidade regional”. A localização geográfica da cidade, de inserção em 

uma região turística, influencia no seu crescimento e também no dos municípios vizinhos, o 

que permite firmar um desenvolvimento regional, desencadeado por meio da rede de relações 

mútuas existente entre essas cidades.  

Para que esse desenvolvimento seja considerado sustentável, o respeito às “características 

históricas, regionais, ambientais e antropológicas, mediadas pela integridade do ambiente e 

dos produtos” (OLIVEIRA, 2006, p. 14) deve se manter aliado, segundo a autora, ao cuidado 

à saúde dos seus trabalhadores, pensando na qualidade de vida produtiva, ou seja, dos 

processos de adaptação (LAURELL & NORIEGA, 1989 apud OLIVEIRA, 2006, p.14).  

É fato que as coletividades trabalhadoras devem priorizar a qualidade dos processos e  

produtos, mas também precisam visar a preservação da saúde humana e os critérios de 

manutenção da eficiência produtiva. Mas, ao contrário disso, a pesquisadora confirmou que as 

modificações ocorridas na produção artesanal do município de Resende Costa causaram um 

impacto negativo no conteúdo do trabalho. As exigências em relação à quantidade e qualidade 

dos produtos acarretaram “dificuldades de adaptação dos trabalhadores e o surgimento de 

sintomas dolorosos no aparelho musculoesquelético” (OLIVEIRA, 2006, p.13). 
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De modo a entender devidamente as relações sociais e as interações econômicas que elas 

desencadeiam perante a estrutura regional de inserção do município estudado, é preciso 

também, analisar algumas características das cidades vizinhas. Como comenta Gustavo 

(2010), os municípios que compõem a microrregião de São João del-Rei podem ser 

“considerados como  aglomerados de empreendedores de base artesanal” (ABREU, 2002 

apud SILVA, 2010, p. 78). Dores de Campos-MG, Prados-MG e São Tiago-MG são alguns a 

serem citados e que mantêm bastante semelhança com o município estudado. Possuem 

características históricas bem similares, mas suas atividades se diferenciam baseadas nas 

condições facilitadas por cada localidade. Segundo Gustavo Silva (2010), foi a partir de 1990 

que  

a expansão do consumo estimulou a divisão do trabalho social não só nos processos 

de produção de um município, mas o conjunto de aglomerados produtivos também 

pode ser compreendido como territórios que se especializaram em atividades com 

origem em processo produtivos caseiros e artesanais, que foram possíveis com a 

expansão turística do final do século XX (ÁLVARES; CARSALADE, 2005; 

OLIVEIRA; JANUÁRIO, 2007 apud SILVA, 2010, p.79).  

Esta atividade econômica propiciou novas oportunidades de desenvolvimento e 

expansão da diferenciação entre os territórios, que foram solidários na exploração 

das oportunidades turísticas com o oferecimento de produtos que simbolizam a 

tradição da colonização dessa região mineira (SILVA, 2010, p.79).  

É possível afirmar que esse desenvolvimento e crescimento em rede aconteça até a atualidade, 

já que os produtos fabricados em determinado município são também vendidos nas cidades 

vizinhas, como acontece com os biscoitos de São Tiago e os tapetes e colchas de Resende 

Costa. Já os municípios de São João del-Rei e Tiradentes participam desta rede, de maneira 

especial, estimulando o turismo e valorizando os produtos advindos das cidades vizinhas; eles 

acabam se beneficiando por meio da venda com valores mais altos, característica bastante 

peculiar das cidades turísticas brasileiras.  

A partir desta relevante análise, torna-se incontestável a busca pela valorização do artesanato 

e a promoção desta técnica cultural, de forma a enfatizar a necessidade de um equilíbrio da 

produção, que garanta um crescimento justo e igualitário a todos os envolvidos. 

Diante das várias abordagens possíveis por meio deste tema, torna-se notável como as 

dificuldades são frequentes na tentativa em se trabalhar a transdisciplinaridade, já que nós 

sempre nos esquivamos a pensar de forma fragmentada. Como já estamos muito habituados 
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ao sistema, a tendência é que nossas próprias soluções se convertam ao consumo. É a nossa 

própria vida em forma de mercadoria! Por isso, é indispensável a mudança do nosso 

pensamento, de modo a criar um novo discurso e narrativa. 

Nesse sentido, pensar a sustentabilidade acaba refletindo a necessidade de unir “ArteCiência”, 

eliminando o distanciamento existente entre as concepções das produções artísticas e 

científicas. Nesta junção, pode-se observar os conceitos de intencionalidade, técnica e 

criatividade em trabalho mútuo. Como afirma Carlos Alberto Silva (2010), 

numa época na qual ainda predomina o pensamento fragmentado e fragmentador, 

penso que a reconciliação entre a arte, ousada e intrépida, e a sua comedida irmã, a 

ciência, pode gerar um fecundo diálogo capaz de possibilitar a superação das 

mutiladas e unidimensionais (in)compreensões acerca da vida e do mundo 

propagadas por muitos cientistas. No enfrentamento dos múltiplos desafios 

epistemológicos e societais configurados no tempo presente, recortado por múltiplas 

incertezas, é fundamental que haja reconciliação entre arte e ciência para que 

possam ocorrer avanços na dinâmica de religação dos saberes. Acredito que, no 

processo de formação de sujeitos críticos e criativos, a aposta na religação dos 

saberes científicos, humanísticos e da tradição é um dos pré-requisitos fundamentais 

(SILVA, C. 2010, p.6).  

Assim, podemos dizer que ArteCiência e transdisciplinaridade são interdependentes. Como 

reflexão vale enfatizar a necessidade de uma sustentabilidade que seja efetiva em todas as 

suas vertentes. Precisamos pensar, sobre o potencial da arte como instrumento para implantar 

poéticas de sustentabilidade no ambiente urbano. Já dizia Kagan (2011, p.66 apud SANTOS, 

2016, p. 14) que “a sustentabilidade, entendida como um processo de busca, deve debruçar-se 

sobre todas as dimensões da insustentabilidade, incluindo sua dimensão cultural”. Dentro 

desta perspectiva cultural, torna-se clara a imprescindibilidade em buscar conhecimentos que 

impulsionam conexões entre as dimensões econômicas, sociais, políticas e culturais e, que 

assim, possam condicionar a busca por um desenvolvimento sustentável. 

Dessa forma, de modo a concluir esta indagação e, ao mesmo tempo, induzir questionamentos 

futuros para esta pesquisa, é indispensável nos remetermos ao conceito de racionalidade 

instrumental, que se volta para o resultado final alcançado e se preocupa apenas com o 

aprimoramento da técnica e com o aumento incessante da produtividade, se esquivando dos 

valores e tradições de cada indivíduo envolvido no mercado. Por esse e outros  motivos, pode-

se considerar essa ação como antagônica a um crescimento sadio e sustentável.  

Por um lado, é esse o rumo que vem tomando a tecelagem de Resende Costa. Apesar de 
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constituir vários valores e tradições culturais, que são repassadas entre as gerações, a tarefa no 

município passou a englobar configurações das atividades de existência, que descrevem a 

“racionalidade instrumental” ou funcional. Atingindo um patamar “quase” industrial, ainda 

que sem “máquinas” propriamente ditas e dependendo do trabalho humano, alcança índices 

mais altos de produção e comercialização.   

Pode-se dizer que esse conceito se preocupa apenas com os fins e as metas para o alcance dos 

seus objetivos, deixando de lado os valores éticos e de responsabilidade (MANNHEIM, 1986 

apud SOUZA; CARRIERI, 2011, p.384). Tais definições foram apresentadas originalmente 

por Max Weber, que os referenciou aos fins, aos valores, ao vínculo afetivo ou ao caráter 

tradicional (SOUZA, 1989; SOUZA; CARRIERI, 2011). 

No entanto, as ações de valorização da técnica e incentivo ao processo tradicional da 

tecelagem, objetivadas nesta pesquisa, devem ser realizadas com cautela, de modo a não 

intensificar o impasse existente entre memória e esquecimento destacado também por Hans 

Freyer (1965). Para ele, quando procuramos nos direcionar atentamente para algo, sempre 

acabamos no desfocando de outro aspecto. Dessa forma, podemos induzir ao esquecimento 

algo que também deva ser preservado, como os modelos confeccionados atualmente, que 

apresentam certo valor e também “consumam a história” do saber fazer resendecostense. 

Através dessa leitura, pode-se perceber que o artesanato popular de Resende Costa está 

envolto por várias discussões e possibilidades de análises. Apresenta, por sua vez, abordagens 

diferentes vinculadas às racionalidades e resistências. Dentro desta lógica, pode-se evidenciar 

o fato de que “é própria da natureza humana a interação cotidiana baseada em diferentes tipos 

de racionalidade” (SOUZA; CARRIERI, 2011, p.385), já que os mesmos podem estar 

vinculados a qualquer acontecimento vital e acabam possibilitando os modelos secundários, 

que surgem a partir de alguns pré-requisitos importantes, como o pensamento crítico, a 

negação de algumas condições já estabelecidas e a transformação do mundo e de si mesmo.  

Ainda em concordância com os autores Souza e Carrieri (2011, p.385), pode-se dizer que, 

atualmente, são “poucas esferas da vida humana em que a racionalidade substantiva possa 

operar nas ações e relações dos indivíduos”. Isso porque o capitalismo tende a interferir, de 

forma minuciosa, em tudo que nos envolve. Mas, precisamos ter cuidado para que a 

racionalidade funcional não seja exagerada e ultrapasse os nossos limites éticos.  

O grande desafio atual é manter esse bem cultural como forma de expressão e obtenção de 

renda, sem interferir nas tradições e culturas do município.  
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No entanto, esse não é um problema exclusivo da cidade, pois são várias as organizações que 

atuam na produção artística e se deparam frequentemente com dilemas relacionados à 

coexistência de racionalidades diferentes nos padrões das relações interpessoais. Deve-se 

acreditar  

que a arte pode assumir funções afirmativas ou negativas perante o sistema, sendo 

pautada por diferentes racionalidades. Isso irá depender do posicionamento político 

de quem é detentor dos meios de produção, da forma como a arte é levada ao 

público e da capacidade do público de compreendê-la (BENJAMIN, 1994 apud 

SOUZA; CARRIERI, 2011, p.386). 
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2 A TECELAGEM  E O DESIGN 

2.1 A tecelagem manual e suas características técnicas, seus registros e traduções  

Segundo Dinah Pezzolo (2007), a tecelagem é considerada uma das artes mais antigas do 

mundo e durante muitos anos ela permaneceu mantendo todas as suas etapas totalmente 

voltadas para o trabalho manual. Os tecidos exclusivamente artesanais são valorizados até a 

atualidade para compor a decoração de ambientes de forma bastante original. Diante desta 

relevância e a partir da temática abordada nesta pesquisa, torna-se fundamental relatar 

algumas características próprias deste processo têxtil.  

Algumas inovações ocorridas no século XIX influenciaram diretamente na obtenção da 

matéria-prima para a tecelagem, gerando um crescimento evidente das fábricas têxteis, que 

facilitaram o acesso ao algodão industrializado. Antes era preciso prepará-la com muito 

cuidado seguindo as etapas do processo de fiação artesanal: a colheita do algodão, que era 

descaroçado, ou a extração da lã dos carneiros, que precisava ser lavada e selecionada. Ambos 

eram cardados, fiados e, se necessário, tingidos naturalmente.  

Dinah Pezzolo (2007) afirma que, no Brasil, a cultura algodoeira, trazida pelos colonizadores 

portugueses, só impulsionou no século XVIII. Com a Revolução Industrial, no início do 

século XIX, a Inglaterra se tornou a maior potência mundial, substituindo Portugal e Espanha, 

que entraram em crise. Ao mesmo tempo, com a forte necessidade de obtenção da matéria-

prima para a sua potente indústria têxtil, a Inglaterra passou a depender do Brasil, que se 

tornou exportador de algodão via Portugal. Já, a mecanização da colheita de algodão deu-se 

apenas no fim do século XIX, melhorando as condições de trabalho e trazendo maior 

rentabilidade ao produtor.  

O algodão é considerado um material essencial para a produção de tecidos têxteis. De acordo 

com Dinah Pezzolo (2007), esta fibra é produzida pelo algodoeiro (figura 9), planta tropical 

da família das malváceas, a partir da sua aderência com as sementes localizadas dentro de 

uma cápsula, chamada capulho. O capulho é o fruto da planta, formado através da flor, que 

amadurece e se abre, mostrando os flocos de algodão.  
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Outro material bastante utilizado na tecelagem manual, principalmente em colchas, é a lã. 

Atualmente, a fabricação prioriza o algodão e os retalhos de malha, mas durante muito tempo 

no município estudado, a lã foi uma das matérias-primas mais aplicadas. Segundo as antigas 

tecelãs entrevistadas, a maioria delas conseguiam a lã bruta, retirada dos carneiros, nas 

fazendas vizinhas da região rural onde moravam. Muitas vezes, os funcionários traziam a 

fibra sob ordens dos seus patrões que desejavam trocar o material por tecidos prontos, que 

eram fabricados pelas tecedeiras e serviam para roupas e cobertores.  

Ambos materiais precisam passar por uma fase preparatória antes da fiação. No caso do 

algodão, é preciso retirar as suas sementes e outras impurezas existentes. Primeiramente, usa-

se o descaroçador (figura 10), “um aparelho constituído basicamente por dois cilindros 

giratórios (moendas), por entre os quais se faz passar os chumaços. Tais cilindros são afixados 

em dois montantes e cada um deles é dotado de uma manivela” (GEISEL; LODY,1984, p.16). 

Depois de retiradas as impurezas maiores, é preciso bater os chumaços. Para isso utiliza-se 

uma haste de madeira em forma de arco, que limpa e destrincha minuciosamente as fibras, 

como demonstrado na figura 11. 

 

 

 

Figura 9 - Plantação de algodão. Fonte:< 

http://farmaciasaracura.com.br/produto/cha-de-

algodoeiro/> Acesso em 19 de abril de 2019 
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Já a lã do carneiro, segundo algumas tecelãs entrevistadas, vinha bastante suja, com 

carrapichos
8
 e muito sebo. Por este fato, precisava ser cuidadosamente lavada antes de passar 

pela cardação e fiação. Devido à falta de recursos da época, era usado sabão preto
9
 na 

higienização, feita com água fervente. Este processo exigia bastante atenção das artesãs, a 

movimentação do material era feita apenas em água corrente para que a lã não embaraçasse. 

                                                            
8 Nome popular dado a uma planta daninha que apresenta sementes com espinhos que se prendem facilmente nas 

roupas das pessoas e nos pêlos dos animais. 
9 Sabão feito artesanalmente com cinzas.  

Figura 10 - Senhoras retirando as sementes do algodão com 

um descaroçador. Fonte: 

<http://olharesdaalma.blogspot.com/2009/09/processos-de-

producao.html> Acesso em 19 de abril de 2019. 

Figura 11 - Artesão batendo o algodão. Fonte:< 

http://lorraynemacedo.blogspot.com/2011/04/centro-de-

fiacao-e-tecelagem-de.html> Acesso em 19 de abril de 2019 
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Posteriormente, era colocada para secar e só depois disso podiam ser retirados os carrapichos 

e outras matérias estranhas.  

O processo sequente pelo qual são submetidos os dois materiais destacados é a cardação. 

Trata-se de uma  ação que completa a limpeza e o destrinchamento das fibras, formando uma 

pasta homogênea, que possibilita a fiação. O instrumento utilizado nesta etapa é o par de  

cardas (figuras 12 e 13). “Cada uma delas é formada por uma tábua, provida de um cabo. Na 

face interna das cardas fixa-se um pedaço de pano-couro que serve de suporte para algumas 

centenas de pontas de aço recurvadas (puas) e dispostas em colunas paralelas” (GEISEL; 

LODY,1984, p.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Par de cardas de uma senhora tecelã 

resendecostense entrevistada. Fonte: acervo da autora, 2019. 

Figura 13 - Senhora tecelã resendecostense simulando o processo 

de cardação do algodão. Ela guarda suas cardas com muito 

cuidado e orgulho. Foto autorizada. Fonte: acervo da autora, 2019. 

 



58 

 

 
 

Depois de cardados, algodão e lã estão prontos para serem fiados. A fiação é o processo de 

transformação da pasta em fio, possível por meio da torção e do alongamento das fibras 

realizados pela ação conjunta do corpo da artesã e do funcionamento da roda ou roca de fiar.  

Este utensílio de trabalho (figuras 14 e 15) é composto por um suporte, um mecanismo de 

rotação e um dispositivo de fiação e enrolamento (GEISEL; LODY,1984).  

É a torção que confere ao fio resistência à tração, pois faz com que as fibras se 

apertem uma às outras, o que aumenta em muito a superfície de atrito entre elas. 

Uma vez fiados, os fios vão sendo enrolados em um carretel (GEISEL; LODY,1984, 

p.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Desenho ilustrativo da roda de fiar e sua 

composição. Fonte: GEISEL; LODY,1984. 

Figura 15-Artesã resendecostense simulando o processo de fiação. A 

sua antiga roda de fiar foi restaurada e hoje é mantida com muito 

cuidado como item decorativo da sala de sua casa. Foto autorizada. 

Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Para o efetivo funcionamento da roda, tanto o fuso quanto o carretel precisam girar no mesmo 

sentido com velocidades diferentes, tornando possível que o fio se enrole em torno do 

carretel. “É a diferença de velocidade entre os dois, proporcionada pela frenagem do carretel 

por meio do cordel do tempereiro, que possibilita o enrolamento do fio” (GEISEL; 

LODY,1984, p.23). Esse processo demanda muita atenção da fiandeira que precisa ajustar 

gradualmente o tempereiro, para que a velocidade do fio enrolado se mantenha 

aproximadamente constante (GEISEL; LODY,1984). 

Vale ressaltar que a técnica de fiação é a mesma para qualquer tipo de fibra, o que varia é a 

velocidade com que a fiandeira deve executar o trabalho. Depois de fiado, o fio é retirado do 

fuso e enrolado em novelos.  

Dados importantes sobre o trabalho das antigas artesãs do município estudado, destacada por 

Ana Paula Resende (2001), diz respeito ao Censo Provincial de 1831 realizado no Distrito da 

Laje, atual município de Resende Costa, que constava 578 mulheres, das quais 377 estavam 

envolvidas nas atividades ligadas à produção doméstica têxtil. 

Como atividades que foram analisadas em conjunto e que faziam parte do processo 

da produção doméstica têxtil, foram consideradas a fiação, a tecelagem, o costurar, o 

bordar e o fazer renda. Das 377 arroladas, 259 eram fiandeiras, 63 costureiras, 41 

tecedeiras, 5 rendeiras e 1 bordadeira. (RESENDE, 2001, p.18).  

Pode-se perceber uma proporção de cerca de seis fiandeiras para cada tecedeira, firmando que 

o trabalho era minucioso e demorado, demandando uma preparação detalhada da matéria-

prima que antecede a tecelagem. No entanto, como analisa a autora (RESENDE, 2001), estes 

números também podem indicar uma certa exportação de parte dos fios produzidos para as 

vilas vizinhas da época.  

Após a fiação, dando sequência na preparação da matéria-prima utilizada na tecelagem há 

anos atrás, é preciso mostrar também a fase de tingimento dos fios. As artesãs recorriam a 

algumas substâncias corantes quando desejavam modificar a cor natural dos fios. Em sua 

maioria, utilizavam plantas do campo, como quaresminha, anil, ruiva, entre outros e em 

alguns casos, buscando ampliar as possibilidades de cores, usavam também alguns 

tingimentos industriais que se tornaram acessíveis ao longo do tempo, como por exemplo, a 

anilina. Ao considerar o uso das plantas, suas capacidades de pigmentação variam de acordo 

com a época da colheita (estação, dia e lua), a idade do vegetal, as condições climáticas a que 
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são submetidas a plantação (sol, chuva e temperatura) e até mesmo a composição química do 

terreno (GEISEL; LODY,1984). 

Para que o tingimento seja homogêneo, os materiais precisam ser melhor preparados, dessa 

forma, nesta fase são organizadas as meadas e em alguns casos, as fibras são até engomadas. 

Segundo algumas artesãs entrevistadas, isso ocorria porque o material apresentava certa 

fragilidade, dificultando a tensão dos fios no tear. Neste caso, elas preparavam o grude ou 

goma, uma espécie de cola feita com amido de milho, que era passada nos fios e os tornavam 

mais resistentes. Para a separação em meadas, era usada a “dobadeira” ou “dobadoura” (figura 

16). Existe também uma variação deste instrumento chamada “sarilho” (figura 17), ele 

permitia realizar essas atividades em melhores condições, já que o seu eixo na horizontal se 

adaptava perfeitamente à altura da roda de fiar, dispensando a ação de enrolar os novelos 

antes de separar as meadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Dobadoura de uma senhora 

artesã resendecostense entrevistada. 

Fonte: acervo da autora, 2015. 
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O processo de tingimento de tecidos e fios representa uma tarefa complexa. Quando se utiliza 

corantes naturais vegetais, o primeiro passo é obter esses extratos. Muitas senhoras 

entrevistadas comentaram sobre a divisão de tarefas nesta fase, na maioria das vezes, eram as 

crianças (filhos das artesãs) que saíam para o campo para colher as espécies. Em alguns casos, 

os corantes proporcionam cores duráveis sem o auxílio de produtos químicos, em outros, 

representando a maioria, necessitam de uma aplicação com mordentes para obter uma fixação 

satisfatória da cor (PEZZOLO, 2007).  

Os mordentes são substâncias minerais que além de agentes mecânicos, atuam como 

reagentes químicos, produzindo compostos de cores insolúveis e duráveis. Quase sempre eles 

alteram a cor do tingimento e, por esse fato, podem também ampliar as possibilidades de 

tonalidades resultantes. De uma forma geral, na prática artesanal, o corante é obtido através da 

fervura das plantas na água. Nos casos da aplicação dos mordentes, ela pode ser feita antes, 

durante ou após o banho de tingimento. Os mordentes mais acessíveis e empregados na época 

eram as cinzas vegetais (“decoada”), a urina, o ferrugem, o vinagre, o sal de cozinha, e alguns 

vegetais ricos em tanino, como por exemplo, as folhas da goiabeira, a casca do barbatimão e o 

umbigo de bananeira (GEISEL; LODY, 1984) (PEZZOLO, 2007). Algumas artesãs 

Figura 17 - Sarilho de uma antiga 

artesã resendecostense entrevistada. 

Fonte: acervo da autora, 2015. 
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resendecostenses entrevistadas explicitaram o uso do sal de cozinha e da decoada como 

mordentes quando tingiam naturalmente a lã de carneiro e o algodão.  

A conhecida como “Quaresminha” (figura 18), de nome científico Trembleya Phlogiformis, é 

a espécie que atribui uma cor amarelada à lã, uma das mais usadas pelas artesãs 

resendecostenses entrevistadas. É um semi-arbusto com até 1,50m (um metro e meio) de 

altura e suas partes utilizadas para o tingimento são as folhas verdes mais claras e os galhos 

mais novos, com troncos delgados (GEISEL; LODY,1984).  

 

 

 

 

 

A “Ruiva” ou “Ruiva-dos-tintureiros” (figura 19), de nome científico Rubia tinctorium, 

pertence à família das rubiáceas, e foi utilizada há milhares de anos para tingir tecidos e fios 

de vermelho. É uma planta perene, que possui sua raiz e caule quadrangular de cor vermelha e 

cheio de espinhos, chega a atingir no máximo um metro de altura e são as suas raízes que 

possuem substâncias corantes vermelhas, como a purpurina e a alizarina (GEISEL; 

LODY,1984). 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Quaresminha do campo, usada como tingimento natural pelas artesãs, atribuindo cor amarela à 

lã. Fonte: < https://www.flickr.com/photos/cerrados/5992079885/>.Acesso em 22 de abril de 2019. 

Figura 19- Ruiva, espécie usada como tingimento natural pelas artesãs, atribuindo a cor vermelha à lã e ao 

algodão. Fonte: < https://www.beneficiosdasplantas.com.br/ruiva-dos-tintureiros-beneficios-e-

propriedades-dessa-planta/>. Acesso em 22 de abril de 2019. 
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Já o Anil (figura 21), Indigofera tinctoria, pode ser usado para tingir lã e algodão em tons de 

azul através de seus ramos e folhas verdes. É uma planta arbustiva, que pode chegar até um 

metro de altura e é bastante popular no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Exemplo de colcha tecida com algodão e lã de carneiro tingidos 

com quaresminha e ruiva. Relíquia de família de uma artesã 

resendecostense entrevistada. Fonte: acervo da autora, 2019.  

Figura 21- Planta anil do campo, usada como tingimento natural pelas artesãs, 

atribuindo a cor azul à lã e ao algodão. Fonte:< 

https://www.chabeneficios.com.br/cha-de-anil-pode-tratar-dores-articulares-

inflamacoes-e-afeccoes-confira/> . Acesso em 22 de abril de 2019. 

Figura 22- Exemplo de colcha tecida com algodão e lã de carneiro tingidos 

com quaresminha, ruiva e anil. Relíquia de família de uma artesã 

resendecostense entrevistada. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Outra opção de matéria-prima empregada atualmente na tecelagem são os fios de malha. Eles 

compõem a trama e resultam em tecidos mais grossos e pesados. Como já comentado, esta 

aplicação surgiu devido à falta de recursos da época, quando as artesãs usavam restos de 

panos e roupas para tecer as chamadas colchas de trapos (vide figura 2), que serviam para o 

uso da família. Com o tempo, os artesãos de Resende Costa passaram a utilizar os retalhos de 

malhas advindas das sobras de fábricas têxteis que chegam ao município por meio de 

fornecedores locais, que vendem o material apreçado no quilo. Como já exposto neste texto, 

antes os pedaços de tecido necessitavam ser picados, emendados e enrolados em novelos, 

atualmente apenas essa última ação se concretiza, já que o material chega cortado em tiras da 

fábrica.  

Continuando na preparação da matéria-prima, depois de fiados e tingidos, os fios precisam ser 

organizados de modo a serem colocados no tear. Esta composição se refere à urdidura  ou 

“teia”, como chamada no município estudado. Esta fase influencia diretamente na composição 

final dos produtos, pelo fato de qualificar a distribuição dos fios, planejando as dimensões das 

peças e as combinações de cores, materiais, desenhos e texturas. 

Esta ação é realizada através da urdideira, que pode ser de parede ou rotativa (figura 23), 

definindo o comprimento (“número de colchas” – uma volta na urdideira corresponde a duas 

colchas, cerca de dez metros) e a largura (“número de cabristilhos”) do urdume realizadas no 

referente instrumento. O controle da tensão e a devida separação dos fios são fatores 

essenciais para a urdição e são decorrentes do uso de dois acessórios, o “casal” e a 

“espadilha”. O primeiro trata-se de um compartimento com divisórias para locar doze 

novelos, número correspondente à metade dos fios que compõem o chamado “cabristilho” ou 

“cabristio”, ou seja, vinte e quatro fios. Este possui uma guia fixa para passagem e 

organização dos fios e a espadilha é uma guia móvel, conduzida pelo artesão (GEISEL; 

LODY,1984).  
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Depois de atravessados pelos orifícios da espadilha, os doze fios são amarrados na 

extremidades e colocados em uma das cavilhas
10

, no alto da urdideira.   

Para impedir que os fios se misturem, é necessário cruzá-los um a um perto do ponto 

de partida. Após imobilizá-los com a guia móvel, por meio de uma torção da mão, 

procede-se à operação de cruzá-los utilizando o polegar e o indicador. Uma vez 

cruzados, os fios são colocados na cavilhas da travessa da urdideira (GEISEL; 

LODY,1984, p.20). 

A cruz, repetida a cada vez que se inicia ou termina uma volta na urdideira, serve para manter 

os fios paralelos, definindo para cada um deles um lugar específico e definitivo no tecido. 

Esta localização é extremamente importante para a caracterização final  do produto quando o 

urdume é composto por fios de cores diferentes, criando uma organização diferenciada de 

listas regulares no tecido (figura 24), por exemplo.  

  

 

 

 

 

                                                            
10 Peça cilíndrica, normalmente de madeira, plástico ou metal. Sua aplicação na urdideira funciona como pequenos ganchos   

de madeira que suportam e direcionam os fios.  

Figura 23 - Artesão resendecostense urdindo em urdideira 

de quadros (de rodar). Fonte: CASTRO, 2015.   
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Finalizado o processo de urdição, marca-se a cruz com um cordão e prepara-se uma trança 

que facilitará a condução do urdume (teia) no tear. Neste momento, os cabristios são 

distribuídos e presos por uma haste de madeira, chamada de “prexada” que é presa ao rolo de 

urdimento através de um cordão. Depois disso, leva-se a trança até a outra extremidade do 

tear e distribui também os conjuntos de fios entre os dentes do “rastelo” ou “rastelho”, que é 

uma peça que fica entre o rolo de urdimento e a barra de tensão durante este processo de 

enrolamento (colocação da urdidura no tear) com a função de manter os fios paralelos. Duas 

varas são colocadas próximas ao rolo de urdimento, de modo a separar melhor os fios durante 

a movimentação da urdidura. Depois desta preparação, torna-se possível iniciar o processo de 

enrolamento e para isso são necessárias três pessoas, uma localizada na frente, segurando e 

desfazendo a trança; uma que fica na outra extremidade do tear, controlando a tensão e 

conduzindo a organização dos fios no rolo; e outra que faz o rolo de urdimento girar 

lentamente (GEISEL; LODY,1984).  

Durante muitos anos em Resende Costa, a urdidura era preparada pelos próprios tecelões ou 

até mesmo com a ajuda de outros membros da família. Com o evidente crescimento das 

vendas e consequente aumento da produção, começaram a surgir as empresas fornecedoras de 

matéria-prima, que vendiam os retalhos e a urdidura já preparada. Inicialmente, os artesãos 

recebiam as “teias” prontas para a colocação no tear. Há cerca de dez anos, os empresários 

fornecedores passaram a entregar a urdidura enrolada no rolo, fato que demandou uma 

pequena adaptação no tear, mas facilitou muito este processo pré-tecelagem. Atualmente, 

estas empresas fornecedoras se desenvolveram muito, as urdideiras são mecanizadas e 

conduzidas por apenas um trabalhador.  

Figura 24- Exemplo de colcha com urdidura listrada em branco 

e azul e trama também feita com listras de algodão vermelho e 

amarelo. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Pensando no caráter de criação e desenvolvimento do pensamento artístico e dando sequência 

à abordagem das etapas do processo de tecelagem tradicional, é o momento de descrever a 

fase de repassar os fios nos liços do tear. Esta ação, juntamente com o ato de tecer, apresenta a 

singularidade e o eixo fundamental para o processo criativo dos produtos oriundos da 

tecelagem manual. Isso porque é neste momento que são definidos os desenhos a serem 

criados na trama. Essas configurações serão apresentadas de forma mais detalhada adiante, 

inclusive, apresentam a origem de pesquisa para a confecção do Catálogo “Repassando” 

proposto e apresentado no terceiro capítulo deste estudo.  

O ato de repassar consiste, basicamente, em distribuir e separar os fios da urdidura através dos 

liços pré-determinados. A passagem dos fios nestes liços geralmente se faz da direita para a 

esquerda, devido à maior comodidade na manipulação destes elementos. A contagem correta 

dos fios, determinados pelo artesão na fase de preparação da urdidura, também é muito 

importante nesta fase. De modo a manter os fios paralelos, cada fio, depois de ultrapassado no 

liço, é passado entre os dentes do pente. Para as urdiduras (“teias”) com mais fios, geralmente 

costuma-se passar dois fios entre dois dentes do pente. Depois disso, amarra-se a urdidura na 

haste de madeira existente no rolo de tecido, no qual serão armazenados os produtos 

fabricados (GEISEL; LODY,1984).    

Como já destacado, o número de liços depende da configuração do tecido pretendido. Para os 

chamados tecidos lisos, os mais simples, “a urdidura é repassada nos liços sempre na mesma 

sequência” (VIANA, 2006, p.90). Neste caso, eles podem ser feitos com quatro liços ou dois 

liços. A maioria dos produtos fabricados e vendidos hodiernamente no município de Resende 

Costa são desta última tipologia, apresentando uma menor quantidade de fios na urdidura e, 

consequentemente, uma distribuição simplificada, que compõe apenas dois liços (figura 25). 

Já, os produtos mais antigos, em sua maioria, possuem uma composição mais detalhada, com 

mais fios, que são distribuídos entre quatro liços (figura 26). Em ambos os casos, para a 

criação do tecido liso, os fios da urdidura precisam ser levantados de forma alternada, a partir 

do acionamento correto dos pedais, que possuem número igual ao número de liços. Para dois 

liços, pisa-se um pedal de cada vez, para quatro liços, dois pedais de cada vez.  
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Apesar de possuírem uma fabricação mais fácil, os produtos de tecidos lisos também 

permitem configurações variadas, por exemplo, ao serem trabalhadas cores diferentes na 

urdidura ou na trama ( figuras 27, 28 e 29).  

Figura 25 - Exemplo de tapete com tecido liso de dois liços, urdidura 

(algodão) e trama (retalho de malha) de apenas uma cor. Acabamento em nó 

simples. Fonte: acervo da autora, 2019. 

Figura 26- Exemplo de toalha de mesa em tecido liso de quatro 

liços, urdidura (algodão) e trama (algodão) de apenas uma cor. 

Acabamento em abrolho. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Figura 27- Exemplo de tapete "zebrinha", altamente confeccionado em 

Resende Costa. Tecido liso de dois liços com urdidura de algodão de 

uma cor (cru) e trama de retalho de malha em duas cores (preto e 

branco). Fonte: acervo da autora, 2019. 

Figura 28- Exemplo de tapetes com tecido liso de dois liços, 

urdidura em algodão de três cores (preto, laranja e amarelo) 

e trama de retalho de malha de uma cor (vermelho). Fonte: 

acervo da autora, 2009. 
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Estes efeitos de cores diferentes na trama ou no urdume também são essenciais para compor 

as peças tecidas com quatro liços. Ademais, as texturas também variam de acordo com o 

material empregado e com a sua espessura. Alguns produtos possuem a configuração de 

tecido liso, mas ganham desenhos no tear a partir da junção com outras técnicas realizadas 

pelas tecelãs, como por exemplo, os bordados (figura 30), os “bicos” (figura 31), os 

“puxadinhos” (figura 32) e  os “carrapichos” (figura 33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29- Exemplo de tapete com tecido liso de dois liços, 

urdidura em algodão de três cores (preto, laranja e amarelo) 

e trama de retalho de duas cores (azul e cinza). Fonte: acervo 

da autora, 2019. 

Figura 30- Exemplo de colcha antiga (centenária) bordada 

no tear com cachos de uva e flores. Matéria-prima em lã de 

carneiro para a trama e algodão fiado artesanalmente para a 

urdidura. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Figura 31 - Exemplo de pano para berço tecido em urdidura 

(algodão) e trama (algodão)  listradas  de azul e cru e com 

desenho em “bico” de algodão fiado verde. Fonte: acervo da 

autora, 2019. 

Figura 32- Exemplo de toalha de rosto tecida com urdidura 

(algodão) cru e trama (algodão) cru, marrom e verde e efeito 

de puxadinho. Fonte: acervo da autora, 2015. 
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Outros resultados são garantidos a partir de sequências diversificadas de pedalagens. Alguns 

exemplos muito comuns no município estudado são o “seriguilha” ou “siriguia” (figuras 34 e 

35), o “caracolinho” (figuras 36 e 37)  e o “fustão de correntinha” ou apenas “fustão” (figuras 

38 e 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33- Exemplo de caminho de mesa tecido com 

urdidura (algodão) cru e trama (lã) bege e efeito de 

carrapicho. Fonte: acervo da autora, 2019. 

Figura 34- Exemplo de colcha siriguia tecida com urdidura e 

trama listradas de algodão azul, cru e amarelo. Fonte: 

acervo da autora, 2019. 
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O efeito de “siriguia”, com diagonais no tecido, é dado “trocando-se os pares de pedais, mas 

conservando sempre um pedal da pisada anterior” (GEISEL; LODY,1984, p. 74).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso do “caracolinho”, pisa-se na sequência siriguia e repete a mesma sequência no 

sentido oposto, gerando o efeito de ziguezague (GEISEL; LODY,1984).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35- Sequência de pedalagem determinada para tecido 

siriguia. Fonte: GEISEL; LODY,1984. 

Figura 36- Exemplo de colcha caracolinho tecida com 

urdidura (linha cléia) e trama (lã) listradas de azul, amarelo 

e vermelho. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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O “fustão” permite um efeito de corrente no sentido de comprimento do tecido (GEISEL; 

LODY,1984).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37-Sequência de pedalagem determinada para tecido 

caracolinho. Fonte: GEISEL; LODY,1984. 

Figura 38- Exemplo de colcha com efeito fustão tecida com 

urdidura (algodão) listrada de azul e cru e trama (lã) 

listrada de rosa, amarelo e marrom. Detalhe para o efeito 

no avesso do tecido. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Além dos chamados tecidos lisos, vistos até o momento, existem os tecidos com repassos. 

Recebem este nome os códigos que contêm as informações técnicas para a execução do tecido 

e também o próprio desenho resultante desta padronagem.  

De acordo com o Dossiê de Registro da Tecelagem Artesanal, apresentado pela Prefeitura 

Municipal de Resende Costa no exercício de 2018, 

os repassos são códigos que indicam a ordem de passagem dos fios da urdidura nos 

liços, bem como a sequência de pedalagem na abertura da urdidura. Assim, o mesmo 

código contém as informações para tecer (sequência de repassamentos nos liços) e 

para tramar (sequência de pedalagem). O repasso é um desenho com quatro pautas 

(linhas horizontais) sobre as quais são feitos tracinhos verticais. Esses tracinhos 

indicam tanto o quadro de liço onde serão passados os fios da urdidura, quanto o 

pedal que será pisado. (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 2016, 

p. 89).  

Dessa forma, é disposto abaixo um exemplo de repasso, em forma de rascunho manual, como 

era representado pelas antigas tecelãs quando trocavam entre si estas informações técnicas 

(figura 40). Além disso, algumas características de interpretação e leitura desses códigos 

(figura 41), bem como, um produto que possui a referente padronagem (figura 42).  

Figura 39- Sequência de pedalagem determinada para 

tecido fustão. Fonte: GEISEL; LODY,1984. 
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Infelizmente, a maioria dos tecelões atuais de Resende Costa não usam mais esta técnica de 

repassos diferenciados, possíveis a partir da urdidura dividida em quatro liços. As produções 

que resistiram ganharam uma nova composição, possível através de uma simplificação dos 

códigos, permitindo a produção de peças menores, como por exemplo, tapetes, caminhos de 

mesa e jogos americanos (figuras 43, 44, 45, 46 e 47). Essa evidente redução do tamanho das 

peças é condizente com a viabilidade de produção, que segue as demandas do mercado atual 

do município. Certamente, esta atualização requer ao tecelão atual um conhecimento 

específico da técnica tradicional da tecelagem, exemplificando e comprovando algumas 

colocações abordadas nesta pesquisa.   

Figura 40- Repasso Fivela de uma das artesãs entrevistadas. Fonte: acervo da autora, 2019. 

Figura 41-Proposta de digitalização das informações do Repasso Fivela. Acima, 

padrão para distribuição dos fios nos liços e, ao lado, sequência de pedalagem 

para tecer. Fonte: elaborado pela autora, 2019. 

Figura 42- Exemplo de colcha com repasso fivela. Urdidura de 

algodão cru e trama listrada de lã vermelha, branca, verde, azul, 

amarelo e marrom. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Figura 43- Exemplo de colcha antiga com Repasso Coroa, de uma das 

tecelãs entrevistadas. Fonte: acervo da autora, 2019. 

Figura 44-Exemplo de tapete com urdidura malhadinha (várias cores) em 

algodão e trama em retalho de malha no Repasso Coroa reduzido, hoje 

nomeado como “repasso fechadura”. Fonte: acervo da autora, 2019. 

Figura 45- Exemplo de colcha antiga (urdidura de algodão cru e trama de 

algodão amarelo) com Repasso Rosinha Dupla, de uma das tecelãs 

entrevistadas. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Depois dos fios repassados é hora de tecer! Esta ação consiste em entrelaçar, de forma 

ordenada, dois conjuntos de fios, um transversal e o outro longitudinal. Como já dito 

anteriormente, aquele constitui a trama e este a urdidura (figura 48). De acordo com os 

autores Amália Geisel e Raul Lody (1984), através da urdidura, os fios são dispostos em 

camadas, nas quais serão, posteriormente, introduzidos os fios da trama. Essa ação só é 

possível através do tear, principal instrumento de trabalho do artesão.  

Figura 46- Exemplo de jogo americano com urdidura de algodão 

cru e trama em retalho de malha no Repasso Rosinha Dupla. 

Fonte: acervo da autora, 2019. 

Figura 47- Exemplo de tapete com urdidura em algodão cru e 

trama em algodão marrom com Repasso Rosinha Dupla reduzido. 

Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Foi a chegada dos portugueses em nossas terras que acarretaram a entrada do tear no Brasil. 

No estado de Minas Gerais, englobando o município de Resende Costa, as técnicas de 

tecelagem foram se apropriando, apresentando suas características próprias e, ao mesmo 

tempo, conservando a tradição europeia (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE 

COSTA, 2016).  

Existem vários tipos de teares, os verticais, os horizontais e os inclinados, que possibilitam a 

criação de várias combinações e texturas. No que diz respeito à forma de apoio do 

instrumento, o mesmo pode ser classificado em: “tear de esteio”, “tear de mesa” ou “tear em 

X”. No que se refere ao dispositivo usado para separar as camadas da urdidura, os teares 

podem, por exemplo, ser de pregos, ser “de pedais” (o artesão usa os pés e as mãos) ou “de 

alto-liço” (usa-se somente as mãos) (GEISEL; LODY,1984).  

Em sua maioria, os teares encontrados no município de Resende Costa são de mesa com 

pedais (figura 49), confeccionados em madeira, assim como os utilizados na maioria das 

outras cidades mineiras que ainda desenvolvem a técnica e, por isso, são conhecidos como 

teares mineiros.  

1 – URDIDURA 

2- TRAMA 

Figura 48 - Princípio de  funcionamento do tear manual. 

Fonte: <http://www.wikiwand.com/pt/Urdume> Acesso em 

26 de março de 2019. 
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Independente das várias tipologias de teares existentes, algumas delas citadas acima, o 

mecanismo de funcionamento delas não se difere. Sempre existirá um dispositivo de tensão 

da urdidura (figura 50), que a mantém esticada no tear, e é composto por três barras de 

madeira: o rolo de urdimento, a barra de tensão e o rolo de tecido; um sistema de separação 

da urdidura (figura 50), constituído por  folhas de liços, que definirão as camadas de fios (a 

quantidade varia de acordo com o repasso, sendo 2 liços usados para tecidos simples e 4 liços 

para tecidos com repassos diferenciados). Estas folhas de liços são suspensas por um sistema 

de balanceamento com roldanas, amarradas no alto do tear e que são movidas pelos pedais. 

Dessa forma, a quantidade de folhas de liços definem a quantidade de pedais a serem usados; 

e um pente (figura 50) preso a uma “queixada
11

” para manter organizados paralelamente os 

fios da urdidura e, ao mesmo tempo, apertar os fios da trama (GEISEL; LODY,1984). 

                                                            
11 Moldura usada para encaixar o pente e torná-lo firme para executar, de forma adequada, as suas funções de 

separar os fios e de apertar a trama (GEISEL; LODY,1984).  

Figura 49- Tear mineiro centenário de Resende Costa. 

Fonte:< http://www.artesaosderesendecosta.com.br/> Acesso 

em 26 de março de 2019. 
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A regulagem dos pedais e a altura da queixada e dos liços é determinada pelas características 

corporais do tecelão, isso porque esses componentes do tear influenciam muito na 

movimentação do artesão durante o ato de tecer. Na figura abaixo ( figura 51) é possível fazer 

uma análise comparativa entre a dimensões dos teares e as estruturas corporais de dois 

tecelões, uma mulher com dezenove anos e um homem com a mesma idade. Essas 

informações são resultantes de uma pesquisa realizada pela mesma autora no ano de 2015.  

 

Pedais 

Figura 50 - O tear manual e seu sistema de funcionamento. 

Foto: (GEISEL; LODY,1984). Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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No que diz respeito a essas relações do ser humano e seus instrumentos de trabalho, o filósofo 

Vilém Flusser (1985) argumentou enfatizando como o aparelho (ferramenta) é capaz de 

interferir no resultado final da obra de arte, pré-definindo o próprio artista. Nesse sentido, ao 

nos referenciarmos nas condições do tecelão e do seu tear, são verificadas certas limitações 

nos produtos finais, que dependem do padrão do instrumento e também do desenvolvimento 

corporal do artesão, como por exemplo, a utilização do tear duplo para a fabricação de peças 

maiores e sem emendas. 

Richard Sennett (2009) também comenta sobre essas relações, muitas vezes confrontantes, 

entre o trabalhador e a máquina, ressaltando as dificuldades iniciais enfrentadas no século 

XIX. De um lado, uma “rigorosa perfeição” e de outro, o verdadeiro “símbolo da 

individualidade humana" no que diz respeito ao “valor positivo atribuído às variações, 

defeitos e irregularidades do trabalho manual” (SENNETT, 2009, p.100). Tal autor nos 

permite concluir que esta fase foi representativa de resistências e que  

essas mudanças culturais e sociais ainda estão presentes entre nós. Em termos 

culturais, ainda lutamos por entender positivamente nossos limites, em comparação 

com o mecânico; socialmente, ainda lutamos com o antitecnologismo; o trabalho 

artesanal continua sendo o foco em ambos os casos (SENNETT, 2009, p.100). 

Mesmo assim, pode-se dizer que a existência destas limitações do processo artesanal e, 

Figura 51 - Relações do corpo do artesão com o tear. 

Fonte: Elaborado pela autora no ano de 2015. 
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consequentemente, dos resultados obtidos, aliada à prioridade do comércio rentável e às 

exigências da alta e padronizada produção, impulsionaram algumas atualizações e inovações 

técnicas. De acordo com a autora Dinah Pezzolo (2007), o tear automático foi idealizado a 

primeira vez em 1785 pelo inglês Edmond Cartwringht, porém a tentativa de sua 

comercialização fracassou. Assim, foram anos de testes dos teares e até mesmo de invenções 

de outros instrumentos de trabalho que beneficiaram a atuação daqueles e equilibraram o 

processo de produção. O ritmo produtivo se tornou cada vez mais acelerado e a substituição 

dos trabalhadores por máquinas gerou milhares de desempregados. Houveram muitos 

protestos e manifestações operárias, mas o comércio se expandia, devido aos preços das 

mercadorias que caíam e o consumo que aumentava. Além disso, o progresso na área de 

transportes representado pelas locomotivas a vapor beneficiou o deslocamento de mercadorias 

e pessoas. 

Até então os produtos fabricados de forma automatizada obtinham uma configuração de trama 

mais simplificada, pois a obtenção de peças com desenhos tramados demandava o trabalho 

mútuo de cinco tecelões no tear. Essa dificuldade só foi eliminada no ano de 1800, quando 

ficou pronta a primeira máquina Jacquard (figura 52), inventada em 1790 pelo francês Joseph-

Marie Jacquard, filho de tecelões. Esta invenção utilizava cartões perfurados que atuavam 

sobre os fios da urdidura, levantando-os no momento adequado para a criação dos motivos 

decorativos que definem o desenho do tecido. Este processo passou a requerer apenas um 

tecelão, motivo do mal acolhimento da máquina por parte dos funcionários da época 

(PEZZOLO, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 52 - Tear Jacquard antigo.  

Fonte:< https://materiotecafeevale.wordpress.com/2009/10/19/tear-

jacquard/> Acesso em 26 de março de 2019. 

 

https://materiotecafeevale.wordpress.com/2009/10/19/tear-jacquard/
https://materiotecafeevale.wordpress.com/2009/10/19/tear-jacquard/
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Na história do tear no Brasil é essencial destacar o decreto que D. Maria I, mãe de D. João VI, 

assinou, em 1785, para proibir as atividades de fiação e tecelagem na colônia. Esse alvará foi 

consequente do crescimento da indústria têxtil no Brasil que levou as indústrias inglesas, que 

forneciam tecido para a Colônia Portuguesa na época e estavam preocupadas com a 

concorrência local, a pressionarem a rainha. Outra ameaça se representava através da 

preocupação das autoridades de que os agricultores trocassem o trabalho do campo pelas 

indústrias manufatureiras. De acordo com Castro e Eggert (2015), mesmo com esta proibição, 

principalmente nas regiões interioranas da Colônia, a produção da tecelagem se manteve na 

clandestinidade, ganhando impulso novamente somente em 1809. 

Enfatizando a ação de tecer no processo manual, é preciso reforçar alguns detalhes sobre esta 

união da trama à urdidura possibilitada pelo tear. Esta introdução do fio de algodão da trama 

por entre os fios das duas camadas criadas para o urdume é facilitada e permitida por meio da 

lançadeira (figura 53), instrumento de madeira que envolve a chamada “canelinha” (onde é 

enrolado o fio da trama) e possui um furo lateral, por onde é conduzido o fio, que se desenrola 

de maneira progressiva e organizada. Quando a matéria-prima utilizada para a trama apresenta 

maior espessura, como nos casos dos retalhos de malha, usa-se organizá-los em novelos 

(figura 53), que também facilitam a desenvoltura do material por entre os fios da urdidura.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nesta fase são escolhidas as composições de cores e de texturas do material da trama 

anteriormente preparado. No entanto, é preciso muita atenção e cuidado do tecelão para 

efetuar as trocas de matéria-prima no momento adequado. Esse planejamento era 

Figura 53- Exemplo de lançadeira usada com canelinha 

enrolada com fio preto e novelo de retalho de malha preta. 

Fonte: CASTRO, 2015.   
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imprescindível durante a fabricação das colchas antigas com emendas, destacadas neste 

trabalho e mostradas anteriormente, que demandavam uma configuração perfeita com o 

propósito de garantir a simetria e totalidade do desenho proposto. Aliás, merece ser destacada 

aqui a existência do tear duplo, que chegou em Resende Costa no ano de 1984 e inovou a 

produção, possibilitando a criação de peças maiores e sem emendas (figura 54) (SANTOS, 

SILVA, 1997). Claro que essa adaptação gerou alguns desconfortos aos artesãos da época. 

Isso porque suas dimensões exigem mais força do tecelão e, além disso, requer o trabalho em 

dupla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo algumas tecelãs entrevistadas, encontrar alguém com as mesmas características de 

trabalho para conciliar as horas e o ritmo de produção apresentou, inicialmente, um desafio. 

Evidentemente, para tecer colchas maiores com padronagens (repassos) diferenciadas é 

preciso sincronicidade no movimento dos pés e das mãos, aspecto consequente de uma 

experiência mútua entre os dois tecelões. Por isso, na maioria dos casos, estas duplas eram 

formadas entre famílias e amigos (mãe e filha, marido e esposa, irmãos) e apresentavam uma 

relação de comprometimento e muita confiança.  

De modo a finalizar essa contextualização baseada no processo da tecelagem, deve-se 

destacar os tipos de acabamentos possíveis para as peças tecidas. Com já ilustrado em 

algumas imagens anteriormente expostas, os produtos oriundos do tear manual demandam um 

acabamento em nós ou costura, evitando que a trama se desfaça com o tempo e o uso. Diante 

disso, um dos tipos mais realizados no município estudado é o nó simples com franja. 

Figura 54- Exemplo de Colcha de casal “de bico” com 

Repasso Forro de Casa e sem emenda central. Tecida no 

tear duplo por uma das artesãs entrevistadas e sua amiga. 

Fonte: acervo da autora, 2019.  
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Existem diversas possibilidades de nós mais detalhados, como por exemplo, o nó duplo, o nó 

festonê e o nó correntinha, sem contar nos famosos abrolhos e macramês (VIANA, 2006).  

Vale ainda ressaltar que, devido à grande demanda do município, alguns moradores se 

aperfeiçoaram na fabricação de certos instrumentos de trabalho, como por exemplo, na 

confecção dos teares em madeira, dos liços, preparados por meio de um fio encerado e 

resistente ou até mesmo por arames finos e delicados que não comprometem o urdume. Essa 

mesma atenção é dada aos pentes, que antigamente eram feitos com um tipo de madeira 

adequada, mas atualmente são produzidos, em sua maioria, com arames e outras peças 

metálicas.  

Ao analisar estas várias adaptações e inovações que ocorrerem no processo da tecelagem ao 

longo dos anos no município estudado,  torna-se indispensável conduzir esta discussão para as 

relações de “consciência material” trabalhadas por Sennett (2009). Para o autor, este conceito 

reforça o lugar do artista artesão e seu vigor em realizar um trabalho de boa qualidade, que 

depende “da curiosidade frente ao material de que dispõe” (SENNETT, 2009, p.138). O 

mesmo reafirma que nós, humanos, nos interessamos particularmente pelas coisas às quais 

podemos modificar e que este nosso pensamento é dependente da metamorfose, da presença e 

da antropomorfose. A metamorfose apresenta-se como uma mudança direta de procedimento, 

já a presença é registrada pela marca do fabricante e a antropomorfose acontece quando 

atribuímos qualidades humanas aos materiais brutos (SENNETT, 2009).  

Neste momento, reforçamos o conceito de metamorfose que pode ser observado na maioria 

das modificações ocorridas na produção têxtil de Resende Costa. No entanto, essa relação 

deve ser cuidadosa, devido ao seu conclusivo caráter ambíguo. Como já evidenciado no início 

desta pesquisa, muitas mudanças são vistas como necessárias e representam um avanço para o 

processo. A maioria das tecelãs entrevistadas, precursoras da atividade na cidade, quando 

indagadas sobre essas alterações e adaptações, afirmam as facilidades trazidas e até destacam 

algumas dificuldades enfrentadas naquele período, ao mesmo tempo que, são conscientes da 

simplicidade artística embutida naquele processo tradicional, que infelizmente está se 

perdendo, e se sentem orgulhosas do conhecimento técnico adquirido, repassado aos seus 

filhos e que vem, aos poucos, se tornando exclusivo.  

Referente a essa perpetuação através das gerações, um aspecto relevante é o tempo. Como 

destacado pelo próprio autor, durante anos, “o transcurso do tempo revelou-se uma maneira 
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de separar artesanato e arte: a prática  artesanal se alonga, a arte de características originais é 

um acontecimento mais imediato” (SENNETT, 2009, p. 141). Ademais, é fato que  

a maioria das habilidades artesanais leva muito tempo para se consolidar para 

afirmar que os trabalhadores manuais de qualquer geração não são particularmente 

dados ao exercício da observação consciente, dando por descontados os 

procedimentos habituais e simplesmente indo em frente com o trabalho, tal como o 

conhecem (SENNETT, 2009, p. 141). 

A oscilação de pensamentos comentada é destacada quando nos remetemos a Jonh Ruskin 

(apud SENNETT, 2009, p. 141) e sua ideia de contestação a esse entendimento “perdido e 

ameaçado”. Para ele, os erros, imperfeições e variações, característicos de qualquer prática 

humana, devem ser também passados de geração em geração.   

No entanto, parece mais condizente, afirmar que “a metamorfose estimula a mente” 

(SENNETT, 2009, p.142) e por esse fato, devemos acreditar em uma atualização moderada, 

que não descarta e corrompe o tradicional. Precisamos pensar as mudanças como uma forma 

de elaboração genérica do objeto, verificando categorias diversas para a sua espécie 

(SENNETT, 2009).  

2.2 A relevância criativa e inovadora da tecelagem  manual 

2.2.1 O artesanal x o industrial 

Sabe-se que a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra na segunda metade do século 

XVIII, representa um marco de transição da cultura artesanal para a cultura industrial. Termo 

recorrente neste texto, devido à sua importância para esta discussão temática, sua relação é 

também pertinente para alcançar uma abordagem introdutória eficaz sobre o design.   

Segundo o historiador Forty (2007, p.50 apud  FACHONE, 2012, p. 28), pode-se dizer que o 

termo design surgiu quando a manufatura se modificou diferenciando os trabalhadores e 

adicionando uma etapa de preparação dos produtos, caracterizando assim, um estágio de 

design, ou seja, uma fase de planejamento e desenho que demandava profissionais 

específicos. Para Cardoso (2008, p.31 apud FACHONE, 2012, p.28), os primeiros designers 

foram os trabalhadores considerados mais habilidosos, que eram capazes de gerar uma 

qualificação dos produtos finais. 
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Isso porque na fase anterior, durante a cultura artesanal, era o artesão artista quem criava e 

também executava sua ideia. No entanto, neste período de transição se tornou mais crescente 

“o uso de projetos para uma produção em série” (FACHONE, 2012, p.29). Diante disso, 

pode-se dizer que o design surgiu da tradição artesanal, mas durante o seu desenvolvimento 

foi se tornando cada vez mais distante da sua origem. A sociedade cresceu aceleradamente, 

demandando o aumento na produção de vários artefatos, fato que acabou valorizando e 

respeitando a função dos designers. Este profissional se tornou muito importante para o  

capitalismo, implicando significativamente na cultura e vida da sociedade (CARDOSO, 2008 

apud  FACHONE, 2012, p. 29).  

No entanto, esses acontecimentos trouxeram influências negativas. Como se sabe, as novas 

tecnologias possibilitaram a mecanização do trabalho, aumentando a produção e os lucros, 

mas reduziu a qualidade de criação e execução dos produtos. Com o intuito de contestação a 

essas condições, surgiu na Inglaterra no século XIX o movimento Arts and Crafts. A tradução 

literal do termo para o português diz “Artes e Ofícios”. Tal organização apresentou na prática 

as teorias do escritor inglês Jonh Ruskin, que foi um dos primeiros a criticar a situação 

desumana a que os artesãos eram submetidos naquela época, na virada do século XVIII para o 

século XIX, quando as guildas
12

 foram abolidas em toda a Europa, impossibilitando uma 

fiscalização adequada perante as condições de trabalho (GRADIM, 2016).  

John Ruskin pretendia melhorar esta situação por meio de reformas sociais e era 

extremamente radical, rejeitando o trabalho mecanizado em todas as suas circunstâncias. Já 

William Morris, idealizador do Arts and Crafts, pretendia encarar de forma prática essas 

teorias, confeccionando itens estéticos e úteis, que atenderiam suas funções na vida cotidiana 

e, ao mesmo tempo, seriam considerados artísticos.  

Essas propostas pareciam viáveis e possíveis apenas por meio do trabalho artesanal, por isso, 

uma das premissas deste movimento era também a tentativa de “equiparação social” entre as 

consideradas Belas Artes e as Artes Aplicadas. Se incluíam nas chamadas Belas Artes, 

algumas atividades artísticas específicas, valorizadas durante a fase do Renascimento (séculos 

XIV e XVI). Consequentemente, as que não eram abrangidas pela definição imposta, eram 

consideradas inferiores e, infelizmente, estavam associadas ao artesanato. Assim, tal conceito 

(Belas Artes) claramente objetivava a elevação do status social do artista em relação ao 
                                                            
12 As guildas eram as organizações que regulamentavam as profissões, apresentando uma forma de apoio a trabalhadores 

associados durante a Idade Média.  Em sua maioria, eram formadas por artesãos ou profissionais das artes aplicadas que 

trabalhavam de forma indepedente na época (GRADIM, 2016).  
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artesão. No século XVIII, com o desenvolvimento das Academias de Arte, esta diferenciação 

se agravou, entretanto, no século seguinte (século XIX), a partir de algumas resistências, as 

duas categorias se reaproximaram (GRADIM, 2016).  

Na verdade, esse acontecimento foi decorrente de muita luta e, infelizmente, ainda existem 

segmentos e autores da arte que até hoje insistem em distinguir os conceitos de arte e 

artesanato e, até mesmo, em considerar as artes manuais e populares como menores.  

De acordo com Dijon de Moraes (2008), outro movimento marcante desta época tumultuada 

pelo início do processo de industrialização, foi o Deutscher Werkbund ou apenas Werkbund. 

Nascido na Alemanha, especificamente em Berlim no ano de 1907, foi difundido pelo 

arquiteto Hermann Muthesius, que concordava com muitos ideais do Arts and Crafts. No 

entanto, não aceitava ser contrário ao crescente processo de industrialização. “Para Muthesius, 

a indústria era parte dos novos tempos e, por intermédio dela, poder-se-ia obter um mundo 

melhor” (MORAES, 2008, p.29).  

Ele propunha, que para conseguir uma melhor qualidade dos produtos industrializados, era 

necessário aliar os artistas e artesãos à indústria. Neste caso, eles ficariam responsáveis pelo 

desenvolvimento criativo dos produtos, melhorando também a condição de trabalho dos 

operários (MORAES, 2008).  

A simplificação e a geometrização formal foram propostas como forma de adaptar 

os produtos aos novos tempos e de se operar em harmonia com um processo inteiro 

de transformação da condição humana. Pela primeira vez, o artista e o artesão 

buscaram, juntos, melhor condição de vida e melhor qualidade dos produtos 

industriais (MORAES, 2008, p.29).  

Assim, pode-se dizer que a tentativa de conciliação da atividade artística com a produção 

industrial representa o funcionalismo do design. No início do século XX, por exemplo, vários 

itens já eram fabricados em série, com projetos concebidos previamente, seguindo essa 

idealização de junção das funções dos artistas e artesãos com a indústria. Entretanto, Dijon de 

Moraes (2008) afirma que estes produtos, na maioria das vezes, apresentavam certa rigidez no 

que tange os seus processos de fabricação. Como as ferramentas ainda estavam sendo 

testadas, eram frequentes as mudanças nas operações maquinárias, fator que influenciava 

diretamente em toda a gestão da confecção. Nesse sentido, de modo a facilitar a produção e o 

trabalho dos operários, os desenhos dos produtos se tornaram menos elaborados.  
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Essa realidade da época condiciona uma certa relação com a produção e com o mercado atual 

da tecelagem manual de Resende Costa. Hodiernamente, como observado em outro 

levantamento realizado pela mesma autora (RESENDE; CUNHA, 2017), o que é produzido 

na cidade, em sua maioria, parte de um “artesão” criador e organizador da produção. É ele 

quem planeja a composição do produto, faz o pedido da urdidura para a empresa 

especializada, compra a matéria-prima da trama (retalhos e fiados), definindo dimensões, 

cores e outros efeitos. O funcionário tecelão garante a meta de produção e tece a encomenda 

determinada.  

Nesse sentido, os desenhos a serem criados, bem como, a composição final possível através 

da junção da trama e urdidura são previamente pensados, de modo a facilitar a produção no 

momento da tecelagem, garantindo o número de peças previsto e também a lucratividade 

esperada para o tecelão e para o “dono” e organizador da produção. Vale ressaltar, que para 

alcançar certa lucratividade, é preciso uma rotina intensa de trabalho, que possibilitará um 

elevado número de peças tecidas. Este fato evidencia que o trabalho do tecelão é 

desvalorizado, na medida em que cada produto possui um preço baixo e inadequado diante do 

seu valor agregado. Sem contar que este processo todo, incluindo as funções do proprietário 

da produção e também do tecelão, precisam acontecer em um ritmo frequente e bastante 

acelerado, fazendo que essas ações se tornam praticamente “automáticas” e sem a devida 

articulação criativa (RESENDE; CUNHA, 2017). 

Ao nos remetermos à caracterização da jornada de trabalho do artesão destacada por Otávio 

Paz (1991),  

o trabalho do artesão raras vezes é solitário, nem é exageradamente especializado 

como na indústria. Sua jornada não está dividida por um horário rígido, mas por um 

ritmo que tem a ver mais com o do corpo e da sensibilidade do que com as 

necessidades abstratas da produção (PAZ, 1991, p. 55),      

podemos concluir que essa situação atual de trabalho dos tecelões de Resende Costa leva a 

atividade têxtil do município para um caminho disperso e contrário ao do artesanato.   

Além disso, ainda em consonância com o levantamento realizado no ano de 2015, deve-se 

reforçar que, atualmente, os estabelecimentos comerciais que vendem as peças oriundas da 

tecelagem manual do município também possibilitam o acesso à produtos diversificados, 

fabricados a partir de processos totalmente industriais (RESENDE; CUNHA, 2017). A 
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comparação entre tais produtos por parte dos consumidores é evidente e, até mesmo, 

inevitável. Diante do crescimento comercial alcançado pela cidade, torna-se inviável proibir 

essas condições, mas é urgente estabelecer limites, de forma a garantir a valorização adequada 

aos produtos genuínos do município. 

Portanto, essa necessidade de balização é também condizente ao funcionalismo do design, em 

todas as suas demandas possíveis. As relações entre os conceitos de forma e função são 

periódicas. O famoso slogan de Louis Sullivan, “a forma segue a função” é  um exemplo que 

nos permite analisar e comparar as realidades da era artesanal e da era industrial. De acordo 

de Dijon de Moraes (2008), nesta última, a forma era criada pelo artista, sendo resultante das 

suas referências e inspirações. Já, a função era cabível ao trabalho do operário e/ou artesão, 

gerando uma distinção direta entre essas duas classes. Mas porque não, ao invés disso, 

possibilitar uma cooperação efetiva entre eles?  

Devemos nos atentar para a interdependência destes conceitos, a verdadeira relação exposta 

na frase, que acabou representando um avanço para o design moderno. Isso porque para a 

mentalidade da época (século XX), o ornamento perdeu sua representatividade na 

funcionalidade do objeto, característica que, coerentemente, influenciou diretamente na forma 

dos objetos, dos espaços e, consequentemente, nas suas respectivas aplicações, utilidades e 

relações com os seu usuários e também seus criadores, artistas e artesãos.  Esse pensamento é 

resultante das teorias e ideias aplicadas durante muito tempo na Bauhaus, que será exposta 

detalhadamente mais adiante nesta discussão.   

No que diz respeito às diferenças existentes e persistentes entre o artesão e o artista e, 

portanto, entre as definições de arte e artesanato, é interessante recorrer-se ao apontamento de  

Sennett (2009, p.88), que demonstra “um certo contraste sociológico entre o artesanato e a 

arte. Segundo o autor, 

os dois se distinguem, inicialmente, pelos seus agentes: a arte conta com um agente 

central ou dominante, enquanto o artesanato tem um agente coletivo. Distinguem-se, 

em seguida, pelo tempo: o súbito contra o lento. Por último, são efetivamente 

diferenciados pela autonomia, mas de uma maneira surpreendente: o artista solitário 

e original pode ter sido menos autônomo, mais dependente do poder intolerante ou 

voluntarioso, e portanto mais vulnerável, que o corpo de artífices. Essas diferenças 

ainda fazem sentido para pessoas que não se encontram no pequeno grupo dos 

artistas profissionais (SENNETT, 2009, p.88).   
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Dessa forma, pode-se entender que as condições de sociabilidade durante o processo criativo 

podem comprometer diretamente na originalidade do produto final ou da obra de arte. Essas 

conclusões do autor podem ser assimiladas ao fato (recorrente neste texto) de, na maioria das 

vezes, o processo criativo não estar objetivado na mente do próprio executor. Nesse sentido, o 

trabalho realizado a partir da união de vários artistas/artesãos pode, a primeiro momento, 

parecer conflituoso, mas também apresentar vantagens em relação à amplitude das 

abordagens críticas e criativas, possíveis por meio das experiências vividas por cada um.  Já o 

“artista solitário” sente a necessidade de uma outra análise sobre a própria obra e, quase 

sempre, é o olhar externo que amplia o seu contexto. Otávio Paz (1991), por sua vez, também 

relata sobre o caráter coletivo do artesanato, no que se refere ao seu estilo, firmando a 

existência de um “nós” por trás da vaidade do artista.   

2.2.2 O processo criativo na tecelagem manual 

De acordo com Isabel Gradim (2016), a dicotomia existente entre a arte e o artesanato acaba 

afetando gravemente as mulheres. Isso porque, as diferenças existentes em relação ao gênero 

são comuns no âmbito do design e das artes plásticas, alcançando níveis conflituosos e que, 

de forma ainda mais preocupante, se mantiveram durante muitos anos à margem do discurso 

da sociedade, considerando tanto a vida prática como a academia. A arte das mulheres era 

geralmente estereotipada como ofício doméstico e estava sempre atrelada, de forma 

pejorativa, à arte têxtil. Porventura, este seja o motivo da existência de relações atribuladas 

entre a arte e a produção têxtil e, até mesmo, do posicionamento retido das mulheres no 

mundo das artes que, infelizmente, permanece até a atualidade. 

Nesse sentido, no que tange a tecelagem manual, conversando com antigas tecelãs, é possível 

notar um sentimento subjetivo de que o processo de fabricação artesanal das peças têxteis é 

espontâneo e natural. Quando são questionadas em relação ao seu processo particular de 

criação das peças, muitas delas se esquivam por pensarem que ele é apenas intuitivo. Na 

verdade, como afirmam Menezes e Gonçalves (2005), essa caracterização equivocada é 

recorrente tanto nas artes plásticas quanto no artesanato em geral.  

Talvez, este fato seja decorrente da possibilidade de criação a partir do próprio erro, já que 

muitas vezes, como destacado pelas próprias artesãs entrevistadas, na tecelagem manual uma 

falha do repasso pode fazer surgir padrões inesperados e composições diferenciadas. Além 

disso, por algumas decisões serem tomadas no ato de fazer/tecer, como a escolha de cores e 

materiais por exemplo, a tecelagem permite uma criação bastante ampla, que pode ir além das 
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definições do projeto (TEIXEIRA, 2015). Entretanto, esta extensão não exclui a importância 

de um planejamento estruturado. Sabe-se que é muito raro relacionar estas questões a esses 

tipos de criação, mas, a partir de uma análise consistente sob o processo de tecelagem 

tradicional, vista no tópico anterior deste texto, torna-se notória a necessidade de uma 

organização prévia de montagem da padronagem e do design dos tecidos a serem criados 

(MENEZES; GONÇALVES, 2005).  

Estipular a quantidade de fios da urdidura, analisar a simetria dos bordados e dos desenhos 

geométricos e estudar a composição total gerada pelos repassos são algumas ações da 

tecelagem que podem comprovar a complexidade desta preparação. Ademais, nesta fase as 

tecelãs planejam o tempo a ser despendido na produção de cada peça. As antigas colchas com 

emendas centrais, por exemplo, segundo algumas senhoras tecelãs entrevistadas, 

demandavam dois dias de trabalho. Vale ressaltar que este rendimento era muito relativo, 

dependendo do repasso e padronagem escolhidos e também da dedicação da artesã, que 

precisava manter os afazeres domésticos em primeiro plano. Quanto à configuração do 

repasso escolhido, é possível perceber que os modelos mais fáceis de executar são comumente 

encontrados, enquanto os repassos qualificados por elas mesmas como “difíceis de tecer” 

configuram peças mais raras. Estas informações serão expostas de forma mais detalhada no 

Catálogo “Repassando”, proposto e exposto no item  3.3 deste estudo. 

Referindo-se a questões mais específicas voltadas para a criação dos tecidos, pode-se dizer 

que ela está incluída nas atividades denominadas como “Design de Superfície”. Esta 

classificação é consequente da criação de imagens bidimensionais, “projetadas 

especificamente para geração de padrões, que se desenvolvem de maneira contínua sobre 

superfícies de revestimentos”. Trata-se de uma espécie de projeção que configura as 

superfícies, “apresentando soluções estéticas e funcionais adequadas aos diferentes materiais e 

métodos” (NÚCLEO DE DESIGN DE SUPERFÍCIE, s.d. apud MENEZES; GONÇALVES, 

2005, p.4). Nesse sentido, pode-se observar nas peças oriundas da tecelagem manual (figura 

55) esta composição de padrões que, repetidos constantemente, formam diversificadas 

superfícies, ou seja, padronagens de repassos. 
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Diante disso, para uma compreensão efetiva do conceito de simetria ligado à tecelagem 

manual, é interessante perceber como uma repetição considerada infinita pode se apresentar 

construindo um padrão dentro dos limites do tear (TEIXEIRA, 2015). Segundo o matemático 

Ricardo Teixeira (2015), um aspecto importante a se analisar diante da existência de simetrias 

em uma superfície, é a classificação dos frisos.  

Os frisos são figuras que apresentam simetrias de translação numa única direção. 

Isto significa que estamos na presença de um friso sempre que é possível identificar 

um motivo que se repete sucessivamente ao longo de uma faixa, estando as cópias 

consecutivas do motivo igualmente espaçadas (TEIXEIRA, 2015, n.p).  

Os frisos apresentam sete tipologias: os gerados por translação; por reflexão de eixo 

horizontal e translação; por reflexão de eixo vertical e translação; por reflexão de eixo 

horizontal, de eixo vertical e de translação; por rotação de 180
o 

(cento e oitenta graus) e 

translação; reflexão deslizante e translação; reflexão de eixo vertical, reflexão deslizante e 

translação. Eles se diferenciam de acordo com a maneira de repetição e recorrem aos quatro 

tipos de simetria existentes: a simetria de translação, a simetria de rotação (180º), a simetria 

de reflexão em reta e a simetria de reflexão deslizante (TEIXEIRA, 2015).   

Diante disso, de modo a exemplificar essa teoria matemática complexa, mas facilmente 

percebida nas composições de produtos têxteis, retomamos à figura 55 apresentada acima. 

Figura 55 - Exemplo de padrão (à esquerda) e padronagem resultante 

do repasso rosinha dupla (à direita). Fonte: acervo da autora, 2019. 

 



95 

 

 
 

Usando o teste do espelho
13

 para amparar essa análise, torna-se possível identificar que os 

frisos do repasso “rosinha dupla” (assim nomeado pelas tecelãs do município entrevistadas) 

possuem simetria gerada tanto por reflexão de eixo vertical (figura 56 à esquerda), quanto por 

reflexão de eixo horizontal (figura 56 à direita).  

 

 

 

 

 

 

 

Voltando-nos às fases e percursos do processo criativo, sendo o mesmo composto por 

elementos muito íntimos do executor, é evidente que cada um optará por organizar o seu 

modo de criação e elaboração. Alguns artistas antecedem a obra prática com um projeto 

escrito, como Lygia Clark e Oiticica, por exemplo. Muitas vezes, as obras nem chegaram a ser 

executadas, tornando explícita a importância desta “tradução”.  

Nesse caso, pode-se afirmar que estes próprios escritos se apresentam como obra de arte e, 

dessa mesma forma, as amostras e os repassos, que servem de embasamento para a tecelagem, 

também podem ser incluídos nessa qualificação. Até porque, esses “rascunhos” feitos em 

recortes de papel representam muito mais que um gabarito de apoio ao trabalho da tecelagem, 

na verdade, eles são o verdadeiro “tesouro” das antigas tecelãs (figura 57).  

  

 

 

                                                            
13 Localiza-se um pequeno espelho de forma perpendicular ao tecido ou imagem seguindo o eixo vertical e/ou horizontal. Se 

o desenho formado em conjunto com o reflexo não alterar a composição do desenho inicial, existe simetria naquele 

determinado eixo (TEIXEIRA, 2015).  

Figura 56 - Testes do espelho identificando simetria de eixo 

vertical e de eixo horizontal no repasso "rosinha dupla". 

Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Os repassos eram elaborados pelas mulheres em ocasiões muito especiais, para presentear 

uma amiga, uma comadre artesã ou uma filha que estava prestes a se casar, e também como 

lembrança de alguma visita ou passeio (figura 58). Segundo Amanda Castro (2015, p.129), 

“os repassos eram uma forma de contar e eternizar a dor, alegria, felicidade e agradecimento”. 

Eles, sem dúvidas, fazem parte da história da tecelagem e também das famílias envolvidas. Os 

que se mantiveram guardados ao longo desses anos, atualmente representam uma herança 

simbólica para as filhas que não possuem mais a presença física de suas mães.  

 

 

 

 

 

 

 

Essas características nos despertam para a amplitude existente nesses códigos, que além de 

manterem um caráter artístico contido, são capazes de guardar e contar histórias de mulheres, 

condição considerada bastante difícil devido à falta de material preservado oriunda do 

tratamento dado, durante muito tempo, a detalhes específicos do cotidiano das mulheres, 

muitas vezes, avaliados como “de pouca importância” (PERROT, 2007, p.17 apud CASTRO, 

2015, p. 127).  

Figura 57- Caixa com repassos, guardada com muito zelo,  

de uma das senhoras tecelãs entrevistadas. Fonte: acervo 

da autora, 2019. 

Figura 58-Verso de um rascunho de repasso da mãe de uma entrevistada. 

O papel usado apresenta recortes do calendário de 1964, ano em que o 

repasso foi copiado. Os dizeres comprovam a troca das informações entre 

amigas e primas. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Diante disso, não se pode negar que o conhecimento sobre os repassos representou uma forma 

verídica de colaboração artística e também um meio de socialização entre as artesãs. Quando 

essa troca de saberes e experiências ainda se mantinha ativa, a cooperação entre os envolvidos 

era visível. Até mesmo na hora de nomear os repassos, as tecelãs usavam a criatividade e 

deixavam fluir o lado sentimental, atribuindo nomes que refletiam a realidade da época ou que 

referenciavam a origem da tecelã criadora, como por exemplo, “beija-flor”, “rosinha”, “forro 

de casa”, “fivela”, “vidraça”, “Mariazinha”, etc.  

Dessa forma, apesar de terem se tornado comuns em Minas Gerais, devido ao destaque dado à 

atividade da tecelagem manual durante muito tempo no estado, os desenhos dos repassos são 

típicos de cada região e, muitas vezes, apresentam padronagens parecidas, mas que são 

adaptadas e nomeadas de maneira bastante diversificada.  

No que tange as suas influências no processo criativo das artesãs, deve-se destacar a 

importância colocada por Charles Watson (artista e educador escocês) em uma entrevista a 

Rafael Thomé (2015) sobre o próprio processo criativo ser interdisciplinar e dependente da 

associação de temas e análises, inclusive a partir dos métodos de outros artistas. A troca de 

experiências, dada como comum nos processos artesanais, acaba gerando harmonia entre os 

envolvidos e em relação à técnica tradicional da tecelagem manual é ainda muito importante 

ressaltar que  

esse tipo de gráfico é de difícil entendimento para pessoas com certo grau de 

conhecimento geométrico-matemático, sendo porém extremamente simples para 

aquelas tecelãs que em geral possuem pouca escolaridade. A decodificação dos 

elementos componentes do repasso requer um domínio da técnica de tecer, mas ao 

mesmo tempo, um grande exercício de raciocínio abstrato, que na maioria das vezes 

se ignora ou mesmo se supõe não existir em pessoas que trabalham com o artesanato 

(MENEZES; GONÇALVES, 2005, p.8).  

Assim, é possível assegurar que essa especificidade técnica acaba firmando um lugar 

representativo à artesã tecelã e amplia o seu conhecimento, tornando-o apto a testar novas 

composições. Por isso, justifica-se a compreensão dos repassos como o ponto ápice de  

ligação do artesão atual às novas possibilidades de criação dentro da tecelagem manual. O ato 

de tecer torna o produto visível, mas essa ação isolada não é capaz de garantir uma dinâmica 

artística ao tecido. Talvez o artístico da tecelagem manual esteja mesmo vinculado à sua 

originalidade, quer dizer, ao caráter tradicional relativo ao seu processo de fabricação 

completo (anteriormente exposto) que está, aos poucos, se perdendo no município estudado.    
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2.2.3 A tecelagem manual e suas conotações artísticas 

 

A fim de reforçar as possíveis analogias envolvendo o design, a tecelagem têxtil e a arte, e 

então poder alcançar a necessária conscientização de valorização da técnica tradicional da 

tecelagem manual no munícipio de Resende Costa, este estudo debruçou-se sobre alguns 

artistas que se envolvem, de alguma forma, com a arte têxtil. 

Dentro deste contexto, é imprescindível citar a Bauhaus, que foi um importante fenômeno 

cultural da história do design do século XX, por sua vez, idealizada por Walter Gropius. Ele 

sempre lamentava o isolamento das artes e acreditava que a renovação só aconteceria por 

meio da cooperação entre o artista e artesão, elevando o nível das suas respectivas atividades.  

Além disso, o mesmo defendia que a arte é criada independentemente do método específico 

executado (GRADIM, 2015).  

As oficinas eram o coração do programa da Bauhaus e uma das que mais duraram foi a de 

tecelagem, focando em várias experimentações das técnicas tradicional e industrial. No início, 

o curso era ministrado por Johannes Itten, que sempre incitava os tecelões a perceberem de 

forma mais ampla quais eram as verdadeiras limitações do tear. Para isso, juntamente com 

Paul Klee (professor de desenho na época) sugeria que os artesãos expressassem sua 

criatividade no papel (figura 59), depois das aulas práticas e teóricas (HULSE, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 1921 a 1927, Georg Muche foi o chefe da oficina de tecelagem. Muche garantiu novas 

Figura 59-Exemplo de desenho feito na Bauhaus para planejar efeitos a 

serem gerados na tecelagem. Fonte:< 

https://www.modefica.com.br/mulheres-nas-artes-o-machismo-da-

bauhaus-e-revolucao-textil-de-gunta-stolz/#.XOv4NIhKiUk> Acesso em 

27 de maio de 2019. 
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possibilidades de participações e parcerias, possibilitando aos alunos uma maior liberdade de 

criação a partir das várias experimentações. Gunta Stölzl foi umas das alunas que se 

sobressaiu com suas peças (figuras 60) e se tornou chefe da oficina com a saída de tal 

professor. Isso foi em 1925, quando a instituição se mudou de Weimar para Dessau e 

expandiu o departamento para aumentar suas instalações de tecelagem e tingimento 

(GRADIM, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até 1931, ela aplicou suas ideias da arte moderna à tecelagem, experimentou materiais 

sintéticos e melhorou as instruções técnicas do departamento, incluindo novas abordagens e 

impulsionando a pesquisa, por meio do estudo de resistência de alguns materiais utilizados 

como matéria-prima na produção. Com sua presença marcante, mostrou a todos que uma 

oficina constituída em sua maioria por mulheres era capaz de se destacar. Isso porque desde o 

início da Bauhaus (que era considerada uma instituição “democrática”) a presença feminina 

foi muito questionada, tendo participação restrita a alguns cursos. Essa limitação ocorria 

devido à visão discriminatória de que a atuação delas em outras oficinas poderia resultar em 

“uma tendência demasiadamente decorativa” que poderia colocar em perigo o principal 

objetivo da Bauhaus: a arquitetura. Esta era considerada por Walter Gropius como a síntese de 

todas as artes (ALMEIDA; SILVA; PASCHOARELLI, 2012). 

Figura 60-Uma das lindas peças produzidas por Gunta 

Stölzl na oficina de tecelagem da Bauhaus. Fonte: < 

https://lineofdesign.wordpress.com/tag/tecelagem/> 

Acesso de 27 de maio de 2019. 
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Uma das alunas de destaque de Gunta Stölzl na época foi Anni Albers. Posteriormente, ela 

também se tornou professora da área, sendo reconhecida como mestre tecelã, escreveu dois 

livros sobre teoria e prática de tecelagem e design. Suas obras apresentam uma geometria 

bastante característica do conhecimento adquirido na oficina Bauhaus (imagem 61) 

(GRADIM, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Outra aluna tecelã bastante talentosa foi Otti Berger (figura 63), que acabou substituindo 

Gunta Stölzl após a sua saída da Bauhaus. Em 1932, ela deixou a instituição e decidiu abrir 

seu próprio ateliê em Berlim, estabelecendo parcerias com algumas empresas têxteis que 

produzia materiais considerados inovadores para aquele período. Em 1936, ela precisou fugir 

da Alemanha devido à perseguição nazista (100 YEARS OF BAUHAUS, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 Figura 62- Peça têxtil confeccionada por Otti Berger durante sua 

participação na oficina de tecelagem da Bauhaus. Fonte: 

<https://br.pinterest.com/pin/123919427227162835/?lp=true> Acesso em 27 

de maio de 2019. 

Figura 61-Peça têxtil produzida por Anni Albers. Fonte: 

https://www.modefica.com.br/mulheres-nas-artes-o-

machismo-da-bauhaus-e-revolucao-textil-de-gunta-

stolz/#.XOv4NIhKiUk> Acesso em 27 de maio de 2019. 



101 

 

 
 

Benita Koch-Otte (figura 64) também foi uma aluna de destaque. Em 1925, ela se tornou 

funcionária da oficina de tecelagem da Bauhaus e, juntamente com Gunta Stölzl, frequentou 

cursos técnicos de tinturaria e soluções têxteis, buscando aprimorar seu conhecimento e 

também poder repassá-lo às suas colegas de tecelagem (100 YEARS OF BAUHAUS, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio dos poucos exemplos de peças produzidas na época apresentados, já se torna 

possível observar que o legado dos ateliês de tecelagem da Bauhaus se estruturava em tecidos 

tecnológicos e em estampas abstratas. A produção era focada em tecidos para decoração e 

tapeçaria. Apesar de a disciplina de moda ter se tornado matéria obrigatória na oficina durante 

certo período, a fabricação de roupas foi considerada inexpressiva (figura 65) (ARTIGAS, 

2006).  

Dentro deste contexto de experimentação dos objetos e relação da tecelagem com outras 

atividades artísticas, é importante enfatizar as possibilidades de trabalho que garantem uma 

amplitude criativa, dada por meio da atração da tecelagem para peças diversas, voltadas por 

exemplo, para o âmbito do mobiliário, do vestuário, da decoração e entre outros. 

Figura 63 - Tapete produzido por Benita Koch-Otte em 

1923 para compor um quarto de crianças. Fonte:< 

https://www.bauhaus100.com/the-

bauhaus/people/students/benita-koch-otte/> Acesso em 27 

de maio de 2019. 
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Considerando esse aspecto, ao analisar a atual realidade de Resende Costa, existem alguns 

raros artesãos que buscam ampliar suas produções, testando e criando peças que seguem esta 

categoria considerada “inovadora” (figuras 66 e 67), envolvendo a intersecção entre técnicas 

artísticas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64- Vestido produzido na oficina de 

tecelagem da Bauhaus. Fonte: < 

http://modapraler.blogspot.com/2006/06/escola-

que-marcou-alemanha-e-o-mundo.html> Acesso 

em 27 de maio de 2019. 

Figura 65- Casaco produzido com tecido oriundo da 

tecelagem manual por uma das artesãs entrevistadas. 

Matéria-prima de fio de algodão industrializado. 

Fonte: acervo da autora, 2019. 



103 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando em características inovadoras, pode-se citar a tradicional Tapeçaria de Portalegre 

em Portugal, fundada em 1946 por Guy Fino e Celestino Peixeiro e atuante hodiernamente, 

representando um ponto de virada na história da tapeçaria mural. Ao criar e adotar uma nova 

técnica de tecelagem, conhecida como o Ponto de Portalegre, conseguiu associar a sua 

produção a grandes artistas contemporâneos nacionais e internacionais. Em Portalegre os 

moldes são realizados com muita cautela, se atentando fielmente para as cores, tons e traços 

do artista (figuras 68, 69 e 70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 - Exemplo de puff trançado com tecido 

fabricado em tear manual e matéria-prima de 

retalho de malha com fios de algodão.  Fonte: 

acervo da autora, 2019. 

Figura 67 - Obra em pintura “Concerto para uma cantora 

que ainda não saiu” pelo artista Carlos Carreiro. Fonte: 

<http://www.archiexpo.com/pt/prod/manufactura-tapecarias-

portalegre/product-157526-1903991.html> Acesso em 16 de 

junho de 2019. 
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Outro exemplo artístico da tapeçaria a ser citado é  Jacques Douchez, artista pintor e tapeceiro 

nascido na França em 1921, que procurou, em um dado momento de sua vida, ir além da 

representação tradicional e plana, criando, por meio da fibra tecida, composições libertas da 

rigidez presente, na maioria das vezes, nas artes de superfície pintada. O artista trabalha 

composições planas (desenho e pintura) caracterizando-as em outra forma, por meio da 

tecelagem, e ademais, fazendo articulações das fibras e suas texturas com suas próprias 

qualidades de volume, tensão, elasticidade e comportamento. Assim, acabam buscando uma 

nova dimensão no espaço, destacando a tridimensionalidade e tratando a cor como um 

atributo próprio da matéria, mas que, no entanto, precisa ser encarado de forma menos retida.  

Jacques Douchez, mesmo tendo nascido na França, escolheu viver no Brasil grande parte de 

sua vida, vindo para São Paulo em 1947 e aqui permanecendo até a sua morte em 2012. 

Figura 68 - Um dos cartões que compõe a pintura de 

Carlos Carreiro para a confecção da tapeçaria. 

Fonte:<http://www.mtportalegre.pt/pt/catalogo> Acesso 

em 16 de junho de 2019.  

Figura 69 - Parte da Tapeçaria contemporânea estampada 

e feita em lã pela Manufactura de Tapeçarias de 

Portalegre a partir da pintura “Concerto para uma 

cantora que ainda não saiu”, obra de Carlos Carreiro. 

Fonte:<http://www.mtportalegre.pt/pt/catalogo> Acesso 

em 16 de junho de 2019. 
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Manteve-se atuante nos movimentos pós-guerra, que marcaram a consolidação da arte 

abstrata brasileira. Em 1951, se integrou ao Ateliê Abstração, aprendendo muitas técnicas de 

abstracionismo geométrico com Samson Flexor e, finalmente, em 1957 formou o Ateliê 

Douchez-Nicola.  

O Manifesto do Atelier Douchez-Nicola, intitulado como “Formas Tecidas” e resultado da 

união de dois artistas, Jacques Douchez e Norberto Nicola em São Paulo em 1959 

(DOUCHEZ, 2003), expressa a importância presente nas obras tecidas, já que as mesmas são 

capazes de “modelar o espaço numa forma multidimensional”. Dessa forma, mesmo 

representando outras aplicações no nosso cotidiano, pode-se afirmar que os produtos oriundos 

da tecelagem manual e também da tapeçaria são considerados verdadeiras obras de arte, isso 

porque, dentre outros princípios culturais e materiais já expostos, deve-se reforçar as suas 

condições espaciais e amplas, por se pautarem em uma técnica específica e única, mas que é 

capaz de reconsiderar um plano em várias dimensões.  

Tal parceria durou até 1980, dando o devido proveito ao ápice da tapeçaria nacional, que 

ocorreu durante as décadas de 60 e 80. Nos anos 1990, Douchez retornou à pintura, mas 

sempre focou em obras que desdobravam no plano as várias possibilidades de expansão do 

objeto geométrico, apesar de nesta fase se basear na composição bidimensional. Antônio 

Carlos Abdalla destacou em seu texto sobre o artista (DOUCHEZ, 2003), o quanto é 

interessante perceber como sua pintura e sua tapeçaria podem ser consideradas opostas e, ao 

mesmo tempo, complementares. 

Dentre as principais peculiaridades observadas em seu processo criativo está a intensa procura 

por uma manifestação simultânea de força, mistério, harmonia e elegância através da arte 

(DOUCHEZ, 2003). O artista parece se afastar de uma postura de regras e fórmulas, ao 

mesmo passo em que não deixa transparecer nenhuma improvisação e insegurança, 

evidenciando a busca por um equilíbrio harmonioso, capaz de gerar um resultado final 

imprevisível para a obra. Pode-se concluir o ritmo como elemento causador da grande 

variedade de unidades de tapeçaria do artista (figuras 71 e 72). O mesmo sempre faz 

referência a algumas características próprias dos tecidos, como as cores, a elasticidade, o 

movimento no espaço, dentre outras.  



106 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seu parceiro no Ateliê Douchez-Nicola, Norberto Nicola (1931-2007), artista paulista, 

desenhista, pintor, escultor e tapeceiro, seguiu a mesma linha criativa e artística, aplicando a 

tridimensionalidade à tapeçaria. Suas peças (figura 73) envolvem materiais tradicionais e 

também espécies extraídas da natureza, como raízes, folhas, terra, penas, árvores, cipós e 

entre outros, gerando um resultado surpreendente, que expressa força e, simultaneamente, 

sensibilidade.  

Figura 70 – Obra Oratório de 1973. Lã em tear manual 

nas dimensões 195x120cm. Fonte: < http://enciclopedia. 

itaucultural.org.br/obra59352/ aldebaran> Acesso em 

17 de junho de 2019. 

   

Figura 71 – Obra Eleonor de 1982 feita em lã 

em tear manual. Fonte: < http://enciclopedia. 

itaucultural.org.br/obra59352/ aldebaran> 

Acesso em 17 de junho de 2019. 
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No que se refere à tapeçaria moderna, é indispensável citar Jean Lurçat (1892-1966), poeta e 

artista, bastante reconhecido internacionalmente. A obra de Jean Lurçat, que movimentou e 

reuniu artistas, teve papel determinante na história da arte e no renascimento da tapeçaria no 

século XX, permitindo um avanço significativo ao condicionar o papel social da arte através 

dos têxteis. O artista ampliou a tapeçaria, compondo também peças utilitárias, como móveis 

(figura 73) e outro objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 - Tapeçaria escultural de Norberto Nicola. Fonte:< 

https://conexaodecor.com/2017/01/arte-da-tapecaria-

moderna-exposicao/> Acesso em 20 de junho de 2019. 

Figura 73- Cadeiras produzidas por Jean Lurçat e 

expostas na “Au seul bruit du soleil”, em Paris em 2016. 

Fonte: <https://beminparisblog.com/a-tapecaria-

moderna-de-jean-lurcat-ilumina-a-gobelins/> Acesso em 

20 de junho de 2019. 
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Outros momentos considerados importantes para a história dos têxteis na arte, depois da 

Bauhaus, aconteceram, principalmente, durante as décadas de 1960 e 1970, quando alguns 

artistas exploraram e questionaram a hierarquia existente entre arte e artesanato (GRADIM, 

2016). Entre eles estava Sheila Hicks, artista inglesa que até hoje trabalha criativamente as 

técnicas tradicionais têxteis em sua obras, caracterizadas pela atuação crítica no limite tênue 

existente entre arte, artesanato e design. Hicks cuida dos fios brincando com as formas, 

assimetrias, tensões e cores (figura 74).  

 

 

 

 

 

 

 

Considerando essas relações entre a arte e a tecelagem manual no Brasil, de acordo com uma 

análise realizada pela Casa Belarmina (2017, n.p), “o desenho do repasso é extremamente rico 

não só em termos culturais, mas também em termos tecnológicos”. Ademais, deve-se 

reafirmar que “a técnica do repasso mineiro e seus desenhos carregam consigo histórias da 

tecelagem e de seus tecelões. É uma técnica que tem reconhecimento artístico” (CASA 

BELARMINA, 2017, n.p). Este destaque pode ser confirmado ao relembrarmos a realização 

da “Exposição Repassos - Edmar e as Tecedeiras do Triângulo Mineiro”, ocorrida no ano de 

1975 no MASP, especificamente, entre os dias nove e vinte e oito de setembro e que ganhou o 

prêmio de melhor exposição pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).  

Naquele momento, Lina Bo Bardi, Flávio Império e Edmar de Almeida (artista plástico  

conhecido nacionalmente e internacionalmente pelo seu trabalho de tecelagem e tapeçaria), 

em parceria com as tecedeiras do Triângulo Mineiro, procuraram mostrar suas ideias e 

resultados na busca por aliar a industrialização ao modo de produzir popular, reforçando a 

Figura 74 - Uma das obras de Sheila Hicks do ano de 

2017. Fonte:<https://www.sheilahicks.com/bio>Acesso 

em 09 de junho de 2019. 
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necessidade de um Brasil autêntico e igualitário (utopia indevidamente “rompida” e censurada 

pelo golpe militar de 1964). Por detrás da tentativa de mostrar as tradições e manifestações 

populares estava, certamente, o protesto (LOUREIRO, 2017).  

Segundo Ariel Luís Lazzarin (2015), a exposição (figura 75) contou com cerca de quinze 

tapeçarias, confeccionadas a  partir  do  desenho de Edmar de Almeida e do trabalho  de  

tecedeiras  de  Martinésia-MG  (distrito  do  município  de  Uberlândia-MG), Abadia  dos  

Dourados-MG  e Araguari-MG. As peças foram expostas juntamente com vídeos de autoria 

de Flávio Império em parceria com Luiz  Sodaki  Ossaka,  Alan  Meyer  e  Maria  Cecília 

Cerrotti, e contou também com “fotografias, plantas  do  cerrado,  artefatos, ferramentas  de 

trabalho e  pesquisa  de  tinturas” (LAZZARIN, 2015, p.24).  

Lívia Loureiro (2017) aponta que o principal objetivo de tal evento era mostrar o verdadeiro 

cotidiano das tecelãs mineiras, representando o caráter etnográfico da exposição. Em 

entrevista, o próprio artista Edmar de Almeida, frisou sobre a importância em se trabalhar 

com tecedeiras e ser um artesão formado por elas, destacando a “visão antropológica da arte” 

(EDMAR DE ALMEIDA E AS TECEDEIRAS DE UBERLÂNDIA, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as obras expostas em 1975, apresentadas em sua maioria por imagens sacras em 

tapeçaria, Edmar de Almeida destaca a Pietá (figura 76), tecida em crina de cavalo nas 

dimensões de quatro por cinco metros e peso de duzentos quilos (EDMAR DE ALMEIDA E 

AS TECEDEIRAS DE UBERLÂNDIA, 2009).   

 

Figura 75-Exposição Repassos: Edmar e as Tecedeiras do 

Triângulo Mineiro realizada em 1975. Fonte: LAZZARIN, 2015. 
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De uma forma geral, o referente artista, Edmar de Almeida, já produziu várias intervenções 

artísticas, feitas especialmente para alguns complexos culturais brasileiros a partir da 

tecelagem mineira de Uberlândia, onde foi um dos responsáveis pela criação do Centro de 

Fiação e Tecelagem, hoje conhecido como Fios do Cerrado. Algumas destas apropriações  

decorativas compõem espaços públicos e ambientes internos do Museu Oscar Niemeyer em 

Curitiba-PR, do Museu do Homem do Pantanal em Corumbá –MS e da Praça das Artes em 

São Paulo-SP, por exemplo.  

No caso do Museu de Curitiba, o seu auditório possui paredes laterais em painéis tecidos com 

repassos pelas artesãs de Uberlândia (figura 77) e no restaurante estes painéis se mantêm 

fixados no teto (figuras 78 e 79), representando forros com detalhes coloridos. Esta mesma 

ideia compõe uma estrutura para um dos livings cobertos da Praça das Artes (figura 80).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76-Obra Pietá de Edmar de Almeida, exposta pela 

primeira vez na Exposição Repassos: Edmar e as Tecedeiras do 

Triângulo Mineiro. Fonte: LAZZARIN, 2015. 

Figura 77-Painéis do auditório do Museu Oscar Niemeyer. 

Fonte: <http://edmardealmeida.com.br/portal/galeria/> 

Acesso em 20 de maio de 2019. 
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Figura 78-Painéis do restaurante do Museu Oscar 

Niemeyer.Fonte:<http://edmardealmeida.com.br/portal/gal

eria/> Acesso em 20 de maio de 2019. 

Figura 79-Painéis do restaurante do Museu Oscar 

Niemeyer.Fonte:<http://edmardealmeida.com.br/portal/gal

eria/> Acesso em 20 de maio de 2019. 

Figura 80- Painéis do forro da Praça das Artes. 

Fonte:<http://edmardealmeida.com.br/portal/galeria/> 

Acesso em 20 de maio de 2019. 
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Assim, com a representatividade nacional dada às obras de Edmar de Almeida, pode-se 

reforçar a importância artística inclusa nos repassos da tecelagem manual mineira. No 

entanto, no que se refere às condições reais atuais desta atividade em Resende Costa, Amanda 

Castro (2015) defende a necessidade de diferenciação entre o estético e o artístico. Para ela, a 

produção têxtil atual de Resende Costa possui uma estética rica e especial, mas as suas peças 

finais não podem ser consideradas artísticas. Isso porque, como já exposto, algumas 

simbologias culturais e especificidades técnicas tradicionais vêm sendo deixadas para trás.   

Referenciando alguns artistas atuais, estrangeiros ou brasileiros, que se vinculam de alguma 

forma às atividades têxteis, pode-se citar, por exemplo, Helena Loermans, Joana Dias e André 

Azevedo. Helena Loermans é uma tecelã holandesa que trabalha desde 1987 no Alentejo, em 

Portugal. A artista mantém seu ateliê na Vila Odemira, trabalhando com teares manuais e/ou 

ligados ao computador, testando novas possibilidades e materiais têxteis inovadores. A artista 

parte da ideia de reciclagem criando peças diferenciadas ao tramar restos de tecidos e fios 

para compor abajures (imagem 81) ou guarda-sóis (imagem 82), por exemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81-Abajur criado por Helena 

Loermans. Fonte: < https://sun-umbrellas--

helenaloermans.blogspot.com/> Acesso em 

10 de junho de 2019. 
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Seus lindos trabalhos servem de inspiração para Joana Dias, uma artesã tecelã portuguesa, 

natural da Ilha de São Miguel em Açores, que vive atualmente na Ilha de Santa Maria. A 

artista também trabalha o reaproveitamento de materiais, utilizando restos de panos e roupas 

usadas. Em entrevista a Ricardo Teixeira (2015), Joana destaca a dificuldade de venda e 

valorização dos produtos oriundos da tecelagem manual pelo fato do valor agregado às peças, 

que geralmente são feitas com materiais de qualidade e em maiores dimensões. Por isso, a 

artista optou por inovar dentro da técnica, criando peças menores, que demoram menos tempo 

de produção, requerem menor quantidade de matéria-prima, mas mantêm os padrões 

tradicionais e artísticos que simbolizam suas raízes açorianas. Suas peças são criadas e 

definidas não só a partir da padronagem têxtil (repassos), mas também por meio do recorte 

dos tecidos. Dessa forma, o próprio desenho pode representar uma característica especial do 

objeto criado, como o olho ou a asa do pássaro, por exemplo (figura 83) (TEIXEIRA, 2015).  

 

 

 

 

Figura 82-Guarda-sol criado por Helena 

Loermans. Fonte: < https://sun-umbrellas--

helenaloermans.blogspot.com/> Acesso em 10 

de junho de 2019. 
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Já André Azevedo é brasileiro, artista plástico que se dedica, principalmente, a desenhos a 

lápis e costuras em tecido. Esta versatilidade é decorrente do seu prazer em unir arte e moda. 

Uma das suas principais séries de trabalho com tecidos foi intitulada como “Desestruturas”, 

na qual André explora um objeto têxtil já existente e bastante popular: o tapete. Para o artista, 

os tapetes representam territórios, podendo demarcar espaços e usos. Assim, ele trabalha uma 

certa “desterritorialização” ao recortar e montar as peças têxteis, criando movimentos do chão 

para as paredes e abrindo novos espaços, relações e estruturas (figura 84) (SIM GALERIA, 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83-Pássaros feitos pela artesã Joana Dias. 

Fonte:< 

https://br.pinterest.com/pin/211458144976568689/?lp

=true> Acesso em 10 de junho de 2019. 

Figura 84- Obra de André Azevedo que compõe 

a Série Artística Desestruturas de 2014. Recorte 

e costura em tapete de tecido, 60x75 cm. Fonte:< 

http://simarte.com.br/pt-

BR/Exposicoes/Obras?exposicaoId=49> Acesso 

em 10 de junho de 2019. 
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Analisando mais a fundo este quesito de inovação dentro das atividades consideradas 

populares, como o artesanato, merece ênfase o trabalho do professor, diretor de criação e 

designer de produtos artesanais, Renato Imbroisi. Ele labora os saberes tradicionais e culturais 

de várias localidades, estudando as especificidades de cada região, no que diz respeito, 

principalmente, à matéria-prima ofertada pela natureza, e instiga grupos de artesãos, propondo 

mudanças nos seus processos criativos. Seu objetivo principal é manter a originalidade dos 

produtos e, ao mesmo tempo, ampliar a representatividade dos mesmos, fazendo com que 

passem a atingir consumidores mais exigentes (CASA E JARDIM, s.a).  

Na década de 80, ao pesquisar técnicas da tecelagem, recorreu às áreas rurais do sul de Minas 

Gerais e se impressionou com as peças produzidas pelas artesãs da comunidade de Muquém-

MG, localizada a trezentos e oitenta quilômetros de distância da capital do estado, Belo 

Horizonte-MG. Renato Imbroisi concluiu que os produtos fabricadas naquela região eram 

ricos em tradições culturais, porém faltava um diferencial criativo e uma visibilidade no 

mercado. Dessa forma, sugeriu a mistura de sementes e fibras vegetais nos fios que 

compunham a trama e os moradores então recorreram à palha de milho, à taboa, à avenca e 

outras espécies abundantes no local. Assim nasceram cortinas, xales e jogos americanos 

diversificados (figura 85) (CASA E JARDIM, s.a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85- Peça de jogo americano com urdidura de algodão e 

trama com acabamento em sementes produzida pelos artesãos de 

Muquém sob orientação de Renato Imbroisi. 

Fonte:<http://revistacasaejardim.globo.com/Revista/Common/0,,

ERT314927-16940,00.html> Acesso em 30 de maio de 2019. 
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Assim como o designer acima citado, a Casa Belarmina - projeto/loja de produtos artesanais 

com design contemporâneo criado em 2016 pelas irmãs Renata Simões e Aline Ollertz - 

também almeja a promoção de um comércio justo, com consumo consciente, no qual peças e 

outros produtos artesanais são devidamente valorizados (imagem 86). Estando a sede do 

escritório localizada na cidade de São Paulo, a loja mantém suas vendas de forma online, 

enquanto as idealizadoras viajam o Brasil em busca de parcerias, inspirações e conhecimento 

(CASA BELARMINA, 2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando na contemporaneidade do mundo da tapeçaria é muito relevante mostrar os 

exemplos artísticos de Vanessa Barragão e de Valéria Cavalcanti. A primeira é designer de 

moda e natural de Portugal. Suas criações se referenciam em paisagens naturais e apresentam 

uma complexidade baseada na variedade de técnicas utilizadas, como o tricô, o macramê, o 

crochê e a tecelagem, por exemplo. A artista busca texturas que causam sensações relacionais 

dos receptores com o seu próprio universo. Uma de suas peças de destaque é o “Tapete da 

Terra” (figura 87), que foi exposta em Milão e possui cerca de quatro metros de diâmetro. 

 

Figura 86 - Fouta Repassos Rosa Murici, uma das peças vendidas pela Casa 

Belarmina feita por meio da tecelagem manual no Noroeste de Minas Gerais. 

Fonte:< https://loja.casabelarmina.com.br/collections/paleta-

rosa/products/manta-artesanal-decoracao-sala-quarto?variant=43088561098> 

Acesso em 10 de junho de 2019. 
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Já Valéria Cavalcanti é uma artista encantada pelo artesanato, que se diz “formada” em 

trabalhos manuais pela mãe e a avó (CASA BELARMINA, 2018). Atualmente, mora na zona 

rural da cidade mineira Alagoa, levando uma vida tranquila, mais próxima dos seus 

pensamentos, do seu próprio tempo e da natureza. Assim, realiza seus trabalhos de tapeçaria 

(figura 88) e tecelagem seguindo o processo tradicional, com o trabalho de preparação da 

própria matéria-prima, através da fiação manual e do tingimento natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 - Tapeçaria "Tapete da Terra" da artista Vanessa 

Barragão. Fonte:< https://followthecolours.com.br/wp-

content/uploads/2018/11/vanessa-barrag%C3%A3o-follow-the-

colours-15.jpg> Acesso em 20 dejunho de 2019. 

Figura 88 - Uma das tapeçarias de Valéria Cavalcanti. Fonte:< 

http://casabelarmina.com.br/valeria-cavalcanti-o-estudo-da-

tecnica/> Acesso em 20 de junho de 2019. 
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Por meio desta exposição de algumas possíveis relações artísticas e de atuação da tecelagem 

manual, tornam-se factíveis a compatibilidade e a interação mútua entre os conhecimentos 

ancestrais e a produção contemporânea.  

Diante destes exemplos expostos, constata-se que o mercado da tecelagem manual de Resende 

Costa possui grande potencial para ser revisto e desenvolvido artisticamente, através do 

incentivo ao processo criativo dos seus artesãos, que podem ressignificar seus produtos, de 

modo a valorizar suas origens e tradições.  

2.3 Sobre a comunicação e a representação dos repassos  

Quando nos remetemos ao conceito de comunicação, recorrer ao filósofo Flusser é quase uma 

ação automática e, uma das definições básicas definidas pelo autor sobre o tema correlaciona-

o, obviamente, às concepções de espaço e tempo. Isso porque quando pensamos em processos 

comunicativos é imprescindível considerar os vínculos e hábitos sociais como formas de 

aproximação espacial que, por sua vez, constituem as sociedades ao longo do tempo 

(MENEZES, 2009).  

De forma mais específica, Flusser (2007, p.93) afirma a comunicação humana como 

“inatural” já que ela se baseia no armazenamento das informações adquiridas entre as 

gerações e é exatamente esse acúmulo de símbolos ordenados, que segundo o autor, contém 

essas informações adquiridas e estabelecem o mundo humano codificado.  

Diante desta teoria exposta, pode-se ainda correlatar algumas características existentes no 

saber fazer tradicional da tecelagem manual de Resende Costa.  

De modo a evidenciar algumas condições culturais e sociais que permeiam esse contexto e 

que já foram, de alguma forma, expostas ao longo deste estudo, é necessário lembrar que as 

antigas tecelãs quando iniciaram a atividade na zona rural, intencionadas a possibilitarem uma 

ocupação doméstica e que, inicialmente, gerasse resultado produtivo voltado apenas para o 

uso particular da família (RESENDE, 2001), já trocavam entre si o conhecimento prático da 

técnica. Nesse sentido, é possível afirmar que as informações adquiridas e também repassadas 

para as filhas, netas e amigas caracterizam a seguinte concepção colocada pelo filósofo sobre 

as formas interdependentes de comunicação dialógica e discursiva:   

Como os homens decidem produzir informações e como elas devem ser 

preservadas?  

Esquematicamente pode-se dar a essa questão a seguinte resposta: para produzir 

informação, os homens trocam diferentes informações disponíveis na esperança de 
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sintetizar uma nova informação. Essa é a forma de comunicação dialógica. Para 

preservar, manter a informação, os homens compartilham informações existentes na 

esperança de que elas, assim compartilhadas, possam resistir melhor ao efeito 

entrópico da natureza. Essa é a forma de comunicação discursiva (FLUSSER, 2007, 

p. 97).  

Assim, conclui-se que ao compartilhar entre elas informações referentes à técnica da 

tecelagem manual, as antigas tecelãs esperavam, de forma impremeditada, que aquelas 

experiências pudessem incentivar suas receptoras na adequação de novos domínios ou que  

perdurassem ao longo do tempo, através das gerações.  

Coerente a esta abordagem, vem à tona a necessidade de formalizar essas relações, de forma a 

torná-las palpáveis, facilitando a compreensão e a comunicação. Nesse sentido, recorre-se à 

Nonaka e Takeuchi (1997) e suas teorias sobre a formação e gestão do conhecimento. Tais 

autores classificaram duas formas de conhecimento: o tácito e o explícito. O conhecimento 

tácito é aquele adquirido ao longo da vida e através da experiência, sendo por isso, bastante 

subjetivo e difícil de ser formalizado. Já o conhecimento explícito, é mais formal e 

sistemático, já foi portanto, teorizado, articulado ou codificado de alguma forma, podendo ser 

assim, facilmente comunicado e  transmitido entre as pessoas.  

Nonaka e Takeuchi (1997) defendem que o verdadeiro domínio de certo conhecimento só é 

possível por meio da sua contínua criação, ou seja, é preciso estar sempre buscando novas 

informações, que propiciarão uma manutenção vantajosa e uma gerência sustentável para a 

organização. Os autores apresentam a metáfora do iceberg, comparando o conhecimento 

explícito à ponta visível do bloco de gelo e o conhecimento tácito à sua enorme parte 

submersa no oceano. Assim, fica claro que a criação de um novo conhecimento depende 

diretamente do conhecimento tácito inicial, específico de cada indivíduo. Para que as 

informações saiam do plano particular e se tornem acessíveis a um grupo, é necessário 

transformar um conhecimento tácito em explícito.   

Pensando nisso, os mesmo autores (NONAKA; TAKEUCHI, 1997)  propõem a espiral do 

conhecimento. Trata-se de um ciclo (figura 89) envolvendo modos de conversão do 

conhecimento (socialização, externalização, combinação e internalização) também previstos  

e analisados por eles.  
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A denominada “socialização” é a forma de disseminação do saber mantida ainda em sua 

forma tácita, ou seja, as experiências são compartilhadas entre indivíduos que já possuem o 

conhecimento, garantindo a troca e a criação de novos modelos mentais e habilidades 

técnicas, por exemplo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). No que tange o saber fazer 

tradicional da tecelagem manual, pode-se dizer que a troca dos repassos evidenciada entre as 

antigas tecelãs representa esta classificação proposta. Isso porque é visível que todas as 

envolvidas possuem o conhecimento tácito da atividade, entendendo simbologias do processo 

de tecelagem e apenas trocando entre si algumas informações específicas. Nesta fase, o 

conhecimento pode ser adquirido sem a utilização de linguagem, mas neste caso 

exemplificado, as informações são apresentadas em forma de códigos (repassos).  

Pensando na dificuldade de compreensão do saber tácito e na eficiência possível por meio da 

sua amplitude, destaca-se a necessária condição de atingir mais colaboradores sem que haja 

uma certa deformação dos seus princípios culturais. Dessa forma, é proposto o processo de 

“externalização”, quando o conhecimento passa de tácito para explícito. Logo após, a partir da 

sistematização de alguns conceitos, códigos, símbolos e outros dados, existe o processo de 

“combinação”, quando as informações particulares e os conhecimentos antes subjetivos 

convertem-se entre os membros de determinado grupo e se tornam totalmente incorporados 

àquela realidade coletiva, passando pelo processo de “internalização” e se transformando 

novamente em conhecimento tácito. No entanto, este retorno só se dá através das experiências 

vividas pela organização, indicando um conhecimento tácito agora pertencente ao grupo todo 

(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

Figura 89 - Ciclo envolvendo os quatro modos de 

conversão do conhecimento previstos por  Nonaka e 

Takeuchi. Fonte: HEREK; COLLA; PIRANI, 2008.  



121 

 

 
 

Claramente, estas condições expostas acabam permeando as empresas atuais e suas atuações 

competitivas de mercado, mas o intuito para o qual foram criadas contextualiza as 

organizações em geral, englobando assim, análises recorrentes a qualquer grupo de pessoas 

que se concernem com a gestão de seus conhecimentos e experiências, sendo os artesãos um 

exemplo cabível a essa situação. Sennett (2009), inclusive, relaciona esta temática ao falar 

sobre os mestres e suas oficinas de trabalho artesanal, existentes nos séculos XVII e XVIII.  

Diante disso, pode-se dizer que a realidade atual dos tecelões de Resende Costa condizem 

com esta situação. Eles trocaram informações, foram as desenvolvendo durante as gerações e 

tornando o conhecimento mais explícito. Entretanto, mesmo originário da sabedoria “tácita” 

das antigas artesãs do município, o conhecimento do resendecostense, que aliou sua riqueza 

cultural à sua propensão comercial, permitiu um desenvolvimento econômico expressivo, mas 

se estacionou no ciclo, desprezando a necessidade de estar sempre revivendo experiências e 

aprimorando técnicas.   

Assim, no que diz respeito à sustentabilidade gerencial do conhecimento e partindo desta 

idealização de troca de informações, que preza pelo sucesso da organização ou de 

determinado grupo social, baseada na espiral do conhecimento exposta, é que se propõe o 

Catálogo “Repassando” (descrito detalhadamente no item 3.3 deste texto), que tem como eixo 

principal a premissa de fazer com que os artesãos atuais do município possam continuar o 

ciclo, buscando e trocando informações, revigorando suas criações e possibilitando melhores 

condições aos trabalhadores futuros. Vale ressaltar que para a concretização destes fatores, é 

indispensável o sentimento de coletividade e de trabalho mútuo entre os envolvidos.  

Ainda sobre algumas teorias de Flusser (2007), é indispensável citar que além de abordar a 

relação entre discurso e diálogo, tal autor analisou outros sentidos em relação à comunicação 

e o nosso mundo, por exemplo, a amplitude do unidimensional (escrita), do bidimensional 

(imagens), do tridimensional (corpo e movimento) e do nulodimensional (aparatos digitais). 

Esse último representa o mais alto nível de abstração, garantindo o desenvolvimento das 

imagens e a representação por meio de códigos e signos. 

De forma mais minuciosa, Flusser (2007, p.110) nos alerta para a coexistência do 

“pensamento em linha” e do “pensamento em superfície” e como o homem contemporâneo 

vem articulando essas formas de interpretações dos fatos ocorridos. O autor destaca sobre a 

importância da escrita para a nossa história e também demonstra como eram raras as 
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chamadas “superfícies” no passado. Segundo ele, elas se manifestavam por meio das 

fotografias existentes, das pinturas, dos tapetes, dos vitrais e das figuras rupestres (FLUSSER, 

2007). Destaca-se aqui a observação do autor perante a existência dos tapetes na época que, 

como já associado neste estudo, são consideradas “superfícies”.  

Flusser (2007) diferencia tais interpretações, dadas por meio de linhas ou superfícies, a partir 

da decodificação e manipulação dos símbolos. Para ele,  

símbolos são coisas que têm sido convencionalmente designadas como 

representativas de outras (seja essa convenção implícita e inconsciente ou explícita e 

consciente). As coisas que os símbolos representam são o seu significado 

(FLUSSER, 2007, p. 113). 

Diante disso, ele desdobra explicações sobre estas possíveis convenções. As linhas relacionam 

seus símbolos de forma direta e objetiva enquanto as superfícies demonstram códigos 

subjetivos, dependentes de pontos de vista predeterminados. A primeira manifesta os 

chamados “códigos conceituais”, “baseados em convenções que precisam ser aprendidas e 

aceitas conscientemente” e a segunda implementa os considerados “códigos imagéticos”,  que 

são baseados em convenções inconscientes (FLUSSER, 2007, p. 114). 

Neste sentido, podemos correlacionar novamente a tecelagem manual e também outras 

tipologias artesanais que, na maioria das vezes dependem muito dessas “traduções” 

simbólicas, ocorridas por meio da adequação dos seus modelos de produtos em verdadeiros 

moldes, que possibilitam e facilitam a confecção das peças. Pode-se firmar então o 

surgimento de uma nova linguagem, específica para a comunicação efetiva dos possuidores de 

determinado conhecimento.  

Analogicamente, quando analisamos apenas a superfície, ou seja, a composição ilustrativa e 

estética das peças finais têxteis (tapetes e colchas, por exemplo) temos uma visão geral da 

técnica da tecelagem. Se não a conhecemos especificamente, somos conduzidos a sintetizá-la 

em sequências de cores, desenhos e texturas. No entanto, se o receptor é detentor de um 

conhecimento tácito e conceitual da técnica, certamente, sua análise tomará um outro 

contexto, mais amplo, capaz de identificar algumas especificidades do seu feitio. 

De acordo com Júlio Plaza (2013), os meios de representação, verdadeiros instrumentos de 

tradução, podem influenciar na qualidade material dos signos, interferindo diretamente nas 

suas aparências, nos seus aspectos sequenciais e de combinações. Vale ressaltar que tal autor 

definiu a Tradução Intersemiótica como um conceito integrante de sentidos bem amplos 
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relacionados às artes e suas interpretações. Dessa forma, traduzir seria o mesmo que revisar e 

transportar trabalhos artísticos para outros meios e possibilidades, definindo assim a própria 

tradução como forma artística.  

Em Portalegre, tradicional fábrica de tapeçaria citada anteriormente (na página 103), a 

transmissão do desenho do cartão é feito por um profissional que conhece todo o processo da 

feitura da trama e, além disso, todas as etapas para a composição do tapete. O cartão original 

feito pelo artista é passado para um molde, onde precisam ser resguardadas as intenções 

emotivas e artísticas do pintor. A escolha das cores e a definição das paletas e dos traços são 

fundamentais para compor a fidelidade da obra e continuar transmitindo a intimidade do 

artista. A verdade é que a memória do cartão acaba abrigando a potência da tapeçaria. A partir 

dos teares manuais verticais saem obras de arte únicas, possíveis através do senso criativo dos 

artistas, que elaboram os cartões originais; da atenção das desenhistas, que os ampliam e 

transpõem para o desenho técnico; e do trabalho árduo das tecelãs, que executam 

rigorosamente a obra final (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO, 2012).  

As exigências visuais e técnicas dos cartões pintados são supridas graças à possível mistura 

das diversas tonalidades de fios existentes, que garantem efeitos de profundidade, perspectiva 

e até transparência. O trabalho de tecer  é minucioso, apesar da prática, o ritmo de produção 

corresponde ao crescimento de três centímetros da peça por dia (SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA SÃO PAULO, 2012). Mesmo com toda esta complexidade requerida no 

processo da tapeçaria, será mesmo que o molde, que por sua vez, torna possível a confecção 

do tapete, carrega toda a memória embutida no cartão (pintura original)? 

Júlio Plaza (2013) afirma que a tradução de algo na íntegra pode desviar seu sentido, fazendo 

que se perca sua poética. Isso porque, segundo o autor, a informação estética transcende a 

semântica, no que concerne à imprevisibilidade, à surpresa e à improbidade da ordenação dos 

signos. As informações são frágeis, por isso fica evidente que qualquer alteração na sequência 

dos signos é capaz de perturbar uma composição estética.  

Para incitar uma análise perante esse poder atribuído à “imagem”, pode-se citar Didi-

Huberman (1998 apud HULSE, 2013, p. 250), que complementa e, ao mesmo tempo, 

contradiz Júlio Plaza (2013), pensando “a imagem como gesto, como algo que possui uma 

carga de expressão, mas condena a ideia de pensar a mesma através da iconologia, que vê a 

imagem somente como signo”. 

Buscando entender esta amplitude que abarca as relações de pensamento da nossa sociedade 
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atual, Flusser (2007) se encarregou de analisar como as análises imagéticas e conceituais 

tendem a se fundir no futuro, envolvidas pelo poder da tradução e conduzidas através de um 

verdadeiro ciclo:  

o pensamento imagético será a tradução do conceito em imagem e o pensamento 

conceitual, a tradução da imagem em conceito. Nessa situação de retroalimentação 

(feedback) pode-se elaborar um modelo de pensamento que venha finalmente a se 

adequar a um fato. Primeiramente haverá uma imagem de alguma coisa. Depois, 

uma explicação dessa imagem. E, por fim, haverá uma imagem dessa explicação. 

Isso resultará no modelo de alguma coisa (uma coisa que por sua vez tenha sido 

originalmente um conceito) (FLUSSER, 2007, p.117). 

Convergente a esta análise, encontra-se a teoria de Plaza (2013) que defende a tradução e a 

criação como operações similares, que agem continuamente e de maneira refluxa, garantindo 

uma forma de retroalimentação entre o ato de traduzir e o de inventar. Assim, ao procurarmos 

traduzir signos, precisamos pensar sobre eles, procurando linguagens que nos permitam 

ampliar nosso conhecimento, que ao ser socializado, estabelecerá determinadas ações sobre o 

ambiente humano atual. Portanto, para que exista uma criação artística é preciso entrelaçar 

suportes e linguagens, constituindo expressões infinitas. 

Dessa forma, conclui-se  que o trabalho de representação desta linguagem de repassos, que 

vigora características importantes para que a disseminação do saber fazer da tecelagem 

manual ocorra de forma efetiva e artística no município estudado, apresenta desafios 

constantes. Nesse sentido, é preciso destrinchar ao máximo o conteúdo destas traduções, 

torná-las adequadas e compreensíveis para as gerações futuras, diante da amplitude observada 

em suas informações técnicas.  
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3 A TECELAGEM  E A MEMÓRIA CULTURAL 

3.1 Alguns instrumentos para a preservação do Patrimônio Cultural  

A ideia de conservação do patrimônio, como memória e identidade surge em um momento de 

perdas. Com a devastação das guerras e posteriormente, a busca pelo progresso, as pessoas 

passam a perceber a importância de alguns monumentos excepcionais e passam a valorizá-los. 

Isso acontece a partir do século XIX, quando os olhos se voltam para as construções 

arquitetônicas, e estudiosos da época, como Violet-le Duc, John Ruskin, Gustavo Giocanonni   

e Camilo Boito por exemplo, passam a definir suas teorias sobre a conservação e restauração 

dos bens.  

Estudando as origens da política de preservação do patrimônio no nosso país, é perceptível 

que as primeiras proteções apresentavam princípios limitados, que atuavam apenas no 

monumento, valorizando-o e caracterizando-o de forma excepcional. Isso porque buscava 

proteger apenas a edificação, suas estruturas e alguns artefatos individuais. Essa concepção 

perpetuou durante cerca de setenta anos, quando o único instrumento de preservação era o 

tombamento, que foi introduzido no Brasil na década de 1930 com o intuito inicial de 

proteger apenas os bens considerados extraordinários. A ação de preservar estava 

automaticamente vinculada ao ato de “tombar”. Essa visão equivocada de preservar apenas os 

monumentos identificados por um “estilo genuinamente brasileiro” se modificou no final dos 

anos setenta, quando Aloísio Magalhães, então diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN), se atentou para estudos antropológicos e constatou a 

diversidade e amplitude cultural do Brasil, modificando o conceito de patrimônio histórico e 

artístico para cultural e renovando a ideologia da instituição federal criada em 1936 e 

atualmente nomeada como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

(CASTRIOTA, 2007).  

Com a evolução dos pensamentos, no início da década de 1960, o conceito de preservação do 

patrimônio começa a se ampliar e a arquitetura modesta também passa a ser reconhecida. A 

Carta de Veneza de 1964
14

 (IPHAN, 1964), por exemplo, influenciou bastante ao introduzir 

ideias voltadas para a valorização do entorno das edificações tombadas, considerando os sítios 

urbanos e a utilização social dos monumentos. Seu principal objetivo se fundamentava na 

                                                            
14 Documento resultante do Segundo Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos, 

realizado em Veneza entre os dias 25 e 31 de maio do ano de 1964.  
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carência de um plano internacional que buscasse conservar e restaurar os bens culturais numa 

ação interdisciplinar.  

A partir de 1980, a Carta de Burra (IPHAN, 1980) definiu a preservação como a “manutenção 

no estado da substância de um bem e a desaceleração do processo pelo qual ele se degrada”. 

No entanto, ainda são recorrentes as confusões sobre a interpretação desse termo. Algumas 

políticas equivalem o ato de preservar ao “congelamento”, não conseguindo aliar essas ações 

ao desenvolvimento, buscando aspectos conservativos e uma intervenção mínima. Para Flávio 

Carsalade (2009), isso equivale a fazer com que morra o que está vivo, na medida em que, o 

privilégio está sobre a imagem e a matéria, retirando a vivência trazida pelo passar do tempo. 

Segundo Leonardo Castriota (2007), 

ao longo do século XX, vão penetrando no campo do patrimônio conjuntos 

arquitetônicos inteiros, a arquitetura rural, a arquitetura vernacular, bem como 

passam a se considerar também etapas anteriormente desprezadas (o ecletismo, o Art 

Nouveau), e mesmo a produção contemporânea. Aqui, aos critérios estilísticos e 

históricos vão se juntando outros, como a preocupação com o entorno, a ambiência e 

o significado (CASTRIOTA, 2007, p. 16). 

Pensando nisto, as obras modestas e as simples técnicas construtivas aplicadas passaram a ser 

valorizadas juntamente com as várias manifestações de cunho popular. O modo de fazer e de 

agir do povo brasileiro passou a definir um caráter imaterial para a cultura e para a identidade 

do país. Essa preservação do considerado intangível, embora já citada na Constituição Federal 

de 1988 (BRASIL, 1988), só passou a ser colocada em prática no Brasil em 2000 através do 

registro do bem, que é o instrumento aplicado e apropriado para esse tipo de trabalho, regido 

pela legalidade do Decreto n
o
 3551 (BRASIL, 2000), de 4 de agosto do mesmo ano. Essas 

condições foram permeadas e previamente pensadas no Seminário “Patrimônio Imaterial: 

Estratégias e Formas de Proteção” ocorrido em Fortaleza, no mês de novembro do ano de 

1997 em comemoração aos sessenta anos de fundação do IPHAN e que resultou na chamada 

Carta de Fortaleza (IPHAN, 1997).   

No contexto internacional, estas colocações vinham sendo analisadas e devidamente 

apresentadas desde de 1972 com a criação da Convenção para a Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural (UNESCO, 1972) da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). No ano de 2003, foi adotada a Convenção para a 
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Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (UNESCO, 2003), que descreveu e instituiu as 

funções específicas dos órgãos decisórios e administrativos.  

O Artigo 215 da Constituição de 1988 estabelece que o Estado garantirá a todos, os direitos 

culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a difusão das 

manifestações culturais. Já o Artigo 216, firma os bens de natureza material e imaterial como 

patrimônio cultural brasileiro por referenciarem a identidade e a memória dos diversos grupos 

sociais brasileiros. Segundo a lei, se incluem nesta classificação “as formas de expressão; os 

modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico” (BRASIL, 1988).  

O mesmo (Art. 216) destaca alguns instrumentos administrativos a serem utilizados pelo 

Poder Público, com a colaboração da comunidade, a fim de promover a proteção do 

patrimônio cultural brasileiro. São eles os inventários, os registros, as formas de vigilância, 

tombamentos e desapropriação, bem como, outras maneiras de acautelamento e preservação 

(BRASIL, 1988). 

O tombamento, como já dito, é uma das modalidades mais antigas de intervenção do Estado 

no patrimônio cultural e pode ser configurada a qualquer tipo de bem, sendo eles móveis ou 

imóveis, públicos ou privados.  

O Código Civil, instituído pela Lei N
o
 10.406 de 10 de janeiro de 2002, estabelece em seus 

artigos 79 e 82, respectivamente, que os bens imóveis são “o solo e tudo quanto se lhe 

incorporar natural ou artificialmente” e os bens móveis “são os bens suscetíveis de 

movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da 

destinação econômico-social” (BRASIL, 2002). 

Para uma especulação mais efetiva sobre a caracterização do Tombamento, voltemos ao 

Decreto-Lei n
o
 25 que em 1937 já havia firmado em seu artigo primeiro a designação do 

patrimônio histórico e artístico nacional como  

o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 

interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

artístico (BRASIL, 1937, Decreto 25/37, Art.1o).  
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Além disso, no primeiro parágrafo deste mesmo artigo, a legislação da época considerava que 

estes bens só se tornariam integrantes ao patrimônio histórico e artístico nacional depois de 

inscritos em um dos quatro Livros do Tombo, previstos em seu artigo quarto: 

1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas 

pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e 

bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º. 

 2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte 

histórica;  

3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou 

estrangeira;  

4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria 

das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras (BRASIL, 1937, Decreto 25/37, 

Art.4o). 

Assim, pode-se dizer que o tombamento é a declaração do Poder Público ao valor cultural de 

um bem móvel ou imóvel, que será inscrito no adequado Livro do Tombo. Existirá, dessa 

forma, uma imposição de restrição do direito de propriedade, sem que seja suprimida a 

propriedade de seu titular, público ou privado.  

Hodiernamente, o tombamento ainda apresenta um procedimento administrativo efetivo, no 

entanto, existem outras formas que asseguram o patrimônio histórico nacional, principalmente 

no âmbito imaterial, condicionando aos bens o ato de registro. O registro possui alguns 

aspectos semelhantes com o tombamento, mas este último produz restrições ao uso, gozo e 

fruição do bem protegido enquanto o primeiro não.  

É importante destacar que o registro é a tipologia de proteção apropriada a todos os bens 

culturais de natureza imaterial e fica assegurado no Decreto n
o
 3551 (BRASIL, 2000) que 

suas inscrições se darão nos determinados livros:  

I- Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de 

fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

II- Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que 

marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de 

outras práticas da vida social; 
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III- Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações 

literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;  

IV- Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, 

praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais 

coletivas (BRASIL, 2000, Decreto no 3551, Art.1o). 

As formas de solicitação ao processo de registro se dão por meio das partes dispostas no Art. 

2
o
 da mesma lei, que são o Ministro de Estado da Cultura, as instituições vinculadas ao 

Ministério da Cultura, as Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal, bem 

como, as sociedades ou associações civis. As propostas e suas documentações técnicas são 

sempre encaminhadas ao IPHAN, que as submete ao Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural (BRASIL, 2000).  

Outra forma de tutela do Patrimônio Cultural descrita na Constituição de 1988, que merece 

destaque neste trabalho, é o inventário. Este instrumento apresenta uma minuciosa pesquisa 

de identificação e descrição do bens culturais a serem protegidos, utilizando critérios técnicos, 

históricos, sociais e artísticos que permitirão a catalogação de suas principais características 

físicas e culturais, bem como, do seu estado de conservação. Dessa forma, pode-se constatar 

eficácia aos seus resultados, já que as informações coletadas servem de parâmetro para 

possíveis futuras intervenções nos bens, seja elas de tombamento ou registro.  

De modo a complementar o Registro Cultural o IPHAN desenvolveu o Inventário Nacional de 

Referências Culturais (INRC) que objetiva produzir conhecimento sobre bens culturais, de 

qualquer natureza, que atendam a demanda de reconhecimento e representação da diversidade 

e pluralidade culturais dos grupos formadores da sociedade (IPHAN, 2000).  Como coloca 

Leonardo Castriota (2009), 

o inventário tem se mostrado um extraordinário instrumento de preservação, não só 

por conseguir trabalhar com uma determinada base espacial – cuja escala pode 

variar referindo-se a uma vila, a um bairro, uma mancha urbana e mesmo a uma 

cidade -, mas principalmente por conseguir mostrar, dentro daquela base, as relações 

que os diversos bens culturais têm entre si. Sua metodologia tem a liberdade de ir do 

geral ao particular, do material ao imaterial, da tradição à reinvenção, pois não se 

prende a nenhum paradigma imobilizador ou a nenhuma utopia museificante. Ele 

parte do princípio que entende a cultura como um processo vivo (CASTRIOTA, 

2009, p. 223).  
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Os instrumentos de proteção ao Patrimônio Cultural acima citados são regidos no contexto 

federal pela ação da União, por meio do IPHAN. Na esfera estadual são designados através 

das Secretarias de Estado da Cultura (CPC), que instituem fundações sem fins lucrativos, com 

a função de pesquisar, proteger e promover os patrimônios cultural, histórico, natural e 

científico de cada estado. No caso do estado de Minas Gerais, por exemplo, essas atribuições 

são cabíveis ao IEPHA, que é responsável por instruir os processos de competência do 

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP). Já no âmbito municipal, dependem da 

criação de leis específicas, normalmente, solicitadas por meio de um Conselho Municipal de 

Patrimônio às determinadas administrações. De modo a ser reconhecido como Patrimônio da 

Humanidade, as devidas ações de proteção devem ser levadas à UNESCO.  

A já citada Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial foi instituída em 

2003 ao considerar que estratégias de proteção a esses bens são urgentes. 

Reconhecendo que os processos de globalização e de transformação social, ao 

mesmo tempo em que criam condições propícias para um diálogo renovado entre as 

comunidades, geram também, da mesma forma que o fenômeno da intolerância, 

graves riscos de deterioração, desaparecimento e destruição do patrimônio cultural 

imaterial, devido em particular à falta de meios para sua salvaguarda (UNESCO, 

2003).  

Nesse sentido, na busca por alcançar a valorização e preservação necessárias, em seu artigo 

primeiro (UNESCO, 2003), são apresentadas algumas finalidades da sua atuação, que 

permeiam, de forma geral, a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial, indo de encontro ao 

respeito às comunidades, grupos e indivíduos envolvidos. Inicialmente, procura-se gerar a 

conscientização no plano local (municipal, estadual ou internacional) sobre a importância de 

valorização e reconhecimento recíprocos. A partir disso, quando as sociedades já se 

encontram mobilizadas na proteção do bem é que a cooperação institucional torna-se efetiva, 

contribuindo para uma perpetuação cultural e sustentável.  

No artigo segundo define-se salvaguarda como um conjunto “de medidas que visam garantir a 

viabilidade do patrimônio cultural imaterial” (UNESCO, 2003, Art.1
o
). Dentre estas medidas 

propostas estão a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a 

promoção, a valorização, a transmissão (essencialmente por meio da educação formal e não-

formal) e a revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. 
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A identificação torna-se facilitada através de inventários. No caso da proteção cultural 

imaterial brasileira, os inventários caracterizam o chamado Dossiê de Registro, documentos 

que os municípios ou estados (dependendo da representatividade do registro) apresentam ao 

IPHAN, expondo todas as características e condições atuais dos bens.  

Diante disso, pode-se dizer que a valorização do bem imaterial deve partir do reconhecimento 

da população pela preservação do patrimônio cultural, ação que, certamente, representa 

grandes dificuldades, pois é notória a rejeição ao patrimônio e a desmotivação em preservar 

algo de caráter público. Esse fato, obviamente, é decorrente da maneira de como as teorias 

foram implantadas no passado, principalmente vinculadas ao poder do tombamento, que para 

a sociedade da época acabava limitando certos prestígios de posse da propriedade e, além 

disso, impedia o desenvolvimento e evolução das cidades. Sem contar, na ideia equivocada de 

que o conceito de preservação se iguala ao de congelamento. 

Ainda que em menor proporção, infelizmente, tal comportamento ainda pode ser observado 

nos dias de hoje, o que vem atribuindo muitas críticas à gestão de preservação do patrimônio 

cultural. De acordo com Cecília Londres Fonseca (2005),  

"ao funcionar apenas como um símbolo abstrato e distante da nacionalidade, em que 

um grupo muito reduzido se reconhece, e referido a valores estranhos ao imaginário 

da grande maioria da população brasileira, o ônus de sua proteção e conservação 

acaba sendo considerado um fardo por mentes mais pragmáticas" (FONSECA, 2005, 

p. 27). 

Como solução, certas estratégias de apropriação dos valores e da identidade das populações 

envolvidas vêm sendo incorporadas e estudadas. As políticas públicas atuais buscam 

democratizar o “uso” dos bens culturais no dia-a-dia das pessoas, fazendo-as enxergar o 

patrimônio cultural como parte e sujeito do desenvolvimento econômico e social, sendo ele, 

por exemplo, capaz de gerar emprego e renda para a comunidade através do turismo e da 

divulgação de características atrativas e próprias do lugar. No entanto, para que a gestão 

dessas políticas seja eficiente, é necessário que elas se equilibrem e dialoguem com as 

políticas de uso e ocupação urbanas. 

Maneiras mais sustentáveis de conservação devem ser buscadas de modo a integrar um 

contexto mais amplo e contemporâneo de desenvolvimento social e econômico. Ambos, 

desenvolvimento e sustentabilidade devem manter-se aliados na garantia da preservação e 
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valorização do patrimônio. Trata-se, entretanto, de um pacto a ser firmado entre o poder 

público e a sociedade. 

3.2  Análise Municipal (entrevistas e outros levantamentos) 

O humano como um ser temporal está sempre realizando escolhas e construindo seu projeto 

vital. Por esse fato, ressignifica o seu passado e ao longo da vida vai buscando alterar o seu 

futuro. Focando nesse eixo de relação espaço-temporal, observa-se que o indivíduo se 

relaciona consigo mesmo, com a sociedade e com o espaço em que vive. A forte ligação 

existente entre um meio e o modo de vida daqueles que ali habitam faz surgir um conjunto de 

atitudes, de ideias e de técnicas que passarão a caracterizar especificamente o comportamento 

dessas pessoas (JODELET, 2002).  

Nesta perspectiva, a partir desta vivência, pode-se englobar o papel de memória e identidade 

atribuídas aos bens construídos ao longo da história, sem contar, na riqueza embutida nos 

bens imateriais. Essas características são decorrentes da identificação com o lugar e essa 

relação precisa existir em todos os momentos e situações. Como afirma Flávio Carsalade 

(2009, p.1), “o bem patrimonial é portador de uma mensagem do passado, mas que só tem 

sentido se for usufruído no presente”. Dessa forma, qual seria o sentido de manter intacto um 

monumento histórico se o mesmo não é usado, ou até mesmo, de valorizar e destacar um bem 

imaterial pelo qual sua sociedade não se identifica?  

É preciso destacar que a sensação de pertencimento atribuída aos bens culturais pelos 

indivíduos só se torna possível devido à função social que eles representam (CARSALADE, 

2009). Aqui, na definição exposta não são considerados apenas aqueles identificados como 

obras extraordinárias da arquitetura, mas como defende Riegl, os que representam 

instrumentos de uma memória coletiva, possuídores de grande valor histórico, mesmo não 

sendo caracterizados como verdadeiras “obras de arte” (RIEGL apud KÜHL, 2005, p. 3).  

Esses bens históricos (materiais ou imateriais), por sua vezes, nos servem de referência ao 

evidenciarem marcos arquitetônicos e culturais em nossas cidades. Além disso, eles são 

capazes de criar elos na comunidade, reforçando relações afetivas e de cidadania. Mas, essa 

função, por sua vez, só se procederá se o bem patrimonial estiver acessível a todos, fato que 

subentende a preservação e a conservação adequadas para resguardarem sua potência 

(CARSALADE, 2009). 



133 

 

 
 

Deparamo-nos então com a importância de se determinar as melhores técnicas de intervenção 

no patrimônio, gerando discussões sérias em busca do limite pressuposto para que esse 

vínculo cultural não se perca com o tempo e com o desenvolvimento. Imbuída nessa questão 

encontra-se a ação ética que, dentre outros valores, parte da premissa do amor ao próximo, 

resultando em um respeito mútuo entre as pessoas. Esse “reconhecimento do outro” é 

necessário para que compreendamos que certos bens, ainda que para nós possam ser menos 

importantes, são significativos para aqueles que estão a nossa volta, seja o grupo maior no 

qual estamos inseridos ou em pequenos grupos, nos quais podemos, inclusive, nos reconhecer. 

(CARSALADE, 2009, p. 2). 

Por isso, é inadmissível dissociar a preservação do patrimônio cultural da sustentabilidade. 

Dentre vários outros aspectos que confirmam esta relação, merece destaque a ação do 

cuidado. Lembremos que Leonardo Boff (2015) enfatizou a necessidade de valorizarmos as 

relações que respeitam as diferenças. Ao nos conscientizarmos dessa importância, buscamos 

entender o trabalho das antigas gerações, o conhecemos, o valorizamos e nos tornamos 

capazes de produzir novas técnicas e hábitos, mantendo as suas riquezas para que as gerações 

futuras também possam compreendê-las e referenciá-las. 

Assim, no caso estudado, por meio do levantamento realizado e sistematizado através de 

entrevistas, tornou-se possível concluir que as próprias senhoras, antigas tecelãs do município, 

não são cientes sobre a importância social e cultural dos seus trabalhos.  Por isso é primordial 

o planejamento de ações que possam melhorar a autoestima dos artesãos locais (tanto dos 

precursores quanto dos atuais), buscando um realce da identidade e da memória coletiva e, ao 

mesmo tempo, promovendo a atividade, valorizando suas técnicas e favorecendo toda a 

comunidade, na medida em que o município ganhará um maior reconhecimento artístico, 

fortificando o turismo e, consequentemente, a sua economia. O ideal é aliar estas ações aos 

trabalhos normativos que já vêm sendo desenvolvidos no município e que serão mostrados 

adiante.  

Para Henry-Pierre Jeudy (2005, p. 20), valor de mercado e valor simbólico são premissas que 

se misturam, criando um “impasse”. O autor afirma não existir “desenvolvimento cultural sem 

comercialização”. Diante disto, sugere-se que este “impasse” existente possa criar resultados 

benéficos, como por exemplo, ao se propor a existência de um mercado paralelo, trazido neste 

texto como proposta adequada para a realidade de Resende Costa, já que recorre ao comércio 

forte do município e, ao mesmo tempo, torna mais visível a arte embutida nos trabalhos, 
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garantindo uma atribuição de custos cabível à determinados produtos, originais da cultura 

municipal.   

Para tornar explícita aqui esta realidade da cidade estudada, buscou-se levantar dados sociais 

que permeiam ações protetivas para a tecelagem manual, levando em conta a sua condição de  

patrimônio imaterial do município.  

O levantamento realizado contou com a participação de um total de cinquenta e uma pessoas, 

sendo vinte funcionários de instituições públicas ou participantes de associações e conselho 

municipais; e trinta e uma pessoas que contribuíram com trabalhos artesanais antigos para 

compor o proposto catálogo. Dentre essas, quatorze são senhoras (60 a 83 anos), antigas 

tecelãs e precursoras da técnica da tecelagem manual em Resende Costa. Das dezessete 

pessoas restantes, treze são filhos (52 a 65 anos) que carregam consigo o aprendizado 

adquirido com suas mães e guardam com muito zelo a herança material dada através dos 

produtos fabricados ou dos repassos; e quatro consideram a importância desta herança, pois 

mesmo não possuindo o conhecimento da técnica, reconhecem os valores artísticos e 

sentimentais destes produtos artesanais que mantêm guardadas como presentes das mães, tias 

ou sogras.  

Se incluem no número de funcionários de instituições ou participantes de associações e 

conselho entrevistados, dois secretários municipais (Assistência Social; Turismo, Artesanato e 

Cultura), dois funcionários da Prefeitura Municipal de Resende Costa que atuam na área da 

cultura, um ex conselheiro de patrimônio, três associados (considerando ASARC e 

ASSETURC), uma diretora escolar, três pedagogas e oito professores de ensino fundamental 

e médio, representantes da educação pública de gestão municipal e estadual. Algumas 

informações básicas, que demonstram o perfil geral de todos os entrevistados, podem ser 

visualizadas na figura 90 abaixo.   
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Todas as entrevistas foram realizadas pela autora, entre os meses de março e junho do ano de 

2019, seguindo os métodos já explícitos no início deste texto. A partir da prévia autorização 

do participante, as conversas foram gravadas em áudio de modo a facilitar a análise posterior 

da pesquisadora. Apenas um entrevistado recusou a gravação. Como já colocado 

anteriormente, as entrevistas foram intermediadas por um roteiro (vide anexos), organizado 

pela autora, para cada situação específica, facilitando a condução da conversa e, ao mesmo 

tempo, conferindo uma participação adequada, pautada na verdadeira opinião e na liberdade 

de expressão dos entrevistados. Até mesmo nas conversas com os artesãos, que seguiram o 

método de história oral, foram previstas algumas perguntas básicas, de modo a facilitar a 

condução das interrogações colocadas pela pesquisadora.  

O comportamento ético das entrevistas seguiu as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Unidades Educacionais de São João del-Rei 

(CEPSJ), que tem como objetivo principal defender os interesses dos participantes em sua 

integridade e dignidade.   

No que se refere à conversa realizada com algumas artesãs - todos os participantes da 

pesquisa nesta categoria são mulheres, apenas um homem participou como filho de uma 

artesã falecida, mostrando algumas colchas e tapetes, dados como herança simbólica de sua 

mãe - pioneiras na atividade da tecelagem manual na cidade de Resende Costa, é preciso 

salientar que a maioria delas não tem consciência da importância cultural e artística de seus 

Figura 90 - Infográfico com informações 

gerais sobre todos os entrevistados 

elaborado pela autora. Fonte: acervo da 

autora, 2019. 
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trabalhos. Talvez isto seja decorrência da desvalorização atribuída às peças no mercado atual 

existente. As que ainda trabalham com a tecelagem encontram-se desmotivadas por não 

conseguirem mais tecer produtos diferenciados. Elas defendem que este fato é decorrente da 

expansão do comércio “de artesanato” no município, já que os consumidores passaram a 

comparar as peças produzidas artesanalmente com produtos industriais, dificultando a venda, 

que só é garantida a partir da cobrança de valores indevidos, que desconsideram as horas de 

trabalho, a qualidade da matéria-prima e o conhecimento técnico e artístico do tecelão.  

Como estratégia, pelo fato de gostarem do trabalho e também por assumirem a tecelagem 

como fonte de renda principal, algumas decidiram reduzir o tamanho das peças ou 

modificaram a matéria-prima, fazendo com que o preço unitário dos produtos se tornasse um 

pouco menor e o valor de venda fosse um pouco mais viável. Por exemplo, quando os  

tecelões passaram a comprar a matéria-prima a ser utilizada, muitas colchas (algumas já 

expostas anteriormente) eram produzidas com trama de lã, que é um material considerado de 

preço elevado. Sem contar, nas horas de trabalho dedicadas, já que tais produtos apresentam 

dimensões consideráveis. Diante disso, muitos deles optaram por fabricar toalhinhas e 

caminhos de mesa, que são peças menores, materializadas inicialmente com 100% (cem por 

cento) de linha de algodão mercerizado, um tipo de fio considerado de alta qualidade e que 

pelo seu toque macio e sua espessura é capaz de resultar peças bastante delicadas. Mesmo 

assim, devido o custo do material ser mais elevado, os artesãos passaram a utilizar um fiado 

um pouco mais barato ou até mesmo, fios de malha ou retalhos.   

As artesãs entrevistadas afirmam que, infelizmente, a desvalorização é persistente. O 

empresário acaba seguindo a demanda dos clientes que, em sua maioria, são também 

revendedores, situação representativa de um ciclo vicioso, que enfatiza o preço dos produtos 

artesanais e não o seu valor cultural, artístico e social.   

Elas consideram que as mudanças ocorridas na tecelagem manual na cidade vieram em busca 

de uma facilitação do processo, que condiciona a agilidade e rapidez necessárias para garantir 

a produção de um maior número de peças. Não negam sobre as dificuldades vividas por elas 

no passado, no entanto, são cientes que a maioria dos trabalhadores, tecelões atuais do 

município, não conhece a técnica, levando em conta, a essência verdadeiramente artesanal do 

seu processo completo.   
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Sobre o levantamento realizado no município, primeiramente serão expostas algumas ações 

vinculadas à preservação do patrimônio cultural. Em abril do ano de 2002, foi assinada a Lei 

Municipal n
o
 2.661, criando o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Resende Costa, 

que passou a ser regulado por um estatuto especial a partir de maio de 2005, deixando claro 

no artigo terceiro a sua “finalidade em assessorar o Prefeito no que diz respeito à preservação 

dos bens de valor cultural localizados no município de Resende Costa” (RESENDE COSTA, 

2005, p.1).  

Ainda segundo à legislação citada, o referente Conselho é composto por sete membros 

efetivos e seus respectivos suplentes, que são designados pelo Prefeito através de decreto, 

para o mandato de dois anos, sendo eles representantes do “poder público e de entidades e 

instituições representativas da sociedade civil do Município” (RESENDE COSTA, 2005, p.1). 

Ao considerar tal importância e abrangência, em 2011 passou a vigorar no município a Lei 

n
o
3.524, “que dispõe sobre a proteção do Patrimônio Histórico e Cultural do Município de 

Resende Costa, cria o Fundo Municipal de Patrimônio e Cultura e dá outras providências” 

(RESENDE COSTA, 2011, p.1). Certamente, as normas colocadas ajudaram o Conselho 

Municipal de Patrimônio e Cultura a reconhecer a relevância da tecelagem para os cidadãos e 

para o município, fundamentando a realização do seu registro ocorrido no ano de 2016. 

No Plano de Salvaguarda, desenvolvido no mesmo ano, apresentado ao IEPHA e 

implementado no exercício de 2018, destacou-se como “essencial” a parceria da Prefeitura de 

Resende Costa com a ASARC e a ASSETURC para uma consolidação efetiva de valorização 

do bem imaterial registrado. Foram propostas reuniões para que as entidades pudessem 

discutir e melhor organizar ações e eventos culturais que relacionam a arte têxtil da cidade, 

definindo as finalidades cabíveis à verba do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

e Serviços) Patrimônio Cultural no município em questão.  

Na busca por uma melhor compreensão sobre a distribuição deste imposto, recorre-se à 

Constituição de 1988, quando o país iniciou o seu processo de descentralização política ao 

garantir maior autonomia à esfera municipal. Especificamente nos artigos 158 e 159 foram 

determinadas as competências tributárias dos entes estaduais e também a porcentagem de 

participação dos municípios em 25% da receita do ICMS. Já o Decreto 32.771, assinado em 

julho de 1991, estabeleceu que a partilha dos recursos do ICMS obedecesse a certos critérios 
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econômicos, fator que acabou concentrando os recursos com os municípios considerados 

“mais ativos economicamente” (BIONDINI; STARLING; CARSALADE, 2014, p. 136).  

Assim, em 28 de dezembro de 1995 foi criada a Lei Estadual 12.040, conhecida como Lei 

Robin Hood, que passou a abarcar critérios que geravam “a redistribuição da receita por meio 

da premiação àqueles que aderissem a certas políticas públicas voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida da população e para o aumento da arrecadação” (BIONDINI; STARLING; 

CARSALADE, 2014, p. 136).  

Dessa forma, a parceria entre o Estado e os municípios mineiros se fortaleceu, buscando 

atender às verdadeiras demandas e necessidades da população. Tal lei passou por algumas 

atualizações, sendo a quarta delas a Lei 18.030 do ano de 2009, que tem vigorado desde 2011. 

Esta, em seu artigo primeiro, propõe dezoito critérios para os fins de rateio do ICMS, sendo 

eles: Valor Adicionado Fiscal – VAF, área geográfica, população, população dos cinquenta 

municípios mais populosos, educação, produção de alimentos, patrimônio cultural, meio 

ambiente, receita própria, cota mínima, municípios mineradores, recursos hídricos, 

municípios sede de estabelecimentos penitenciários, esportes, turismo, ICMS solidário e 

mínimo per capita (MINAS GERAIS, 2009, p. 1). 

Os municípios precisam desenvolver atividades estipuladas por tal lei, de modo a atribuí-los 

certa pontuação na tabela prevista, fator determinante da fatia de recursos a ser recebida. 

Todas as ações devem ser orientadas através de decretos, resoluções, instruções ou 

deliberações normativas, considerando as políticas públicas setoriais e relevantes para o 

governo estadual. Assim, pode-se dizer que “para receberem os recursos do ICMS, os 

municípios são induzidos a se adequarem aos critérios e às exigências das políticas” 

(BIONDINI; STARLING; CARSALADE, 2014, p. 137). É o IEPHA o órgão competente e 

responsável pela avaliação de todos os critérios e por analisar os documentos de comprovação 

requeridos.   

A aplicação do instrumento ICMS Patrimônio Cultural no estado de Minas Gerais tem como 

objetivo principal incentivar os municípios à adoção de políticas públicas locais para a 

proteção do patrimônio cultural e tem alcançado resultado evolutivos nos últimos anos, 

mostrando-se eficaz na descentralização das políticas protetivas relativas ao patrimônio 

cultural (BIONDINI; STARLING; CARSALADE, 2014).  
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Um dos primeiros atributos conferidos à pontuação do ICMS Patrimônio Cultural e também o 

principal instrumento de ação estimulado pelo IEPHA é o tombamento, levando em conta a 

existência ou não de núcleos históricos, conjunto paisagísticos e a descrição dos bens móveis 

e imóveis. O segundo atributo de pontuação considera a estrutura estabelecida pelo município 

para promover e desenvolver as ações previstas para proteção do seu patrimônio. Com o 

tempo foram acrescentadas novas exigências, reforçando a necessidade de declaração das 

condições de conservação dos bens tombados descritos, por meio da apresentação de dossiês e 

laudos técnicos. Ademais, acrescentou-se a elaboração de planos de inventários de proteção 

dos acervos culturais locais, considerando também a amplitude cultural definida pela 

preservação do Patrimônio Imaterial, através dos registros. No exercício de 2013 foram 

deliberadamente incluídos os itens de educação patrimonial, registro de bens imateriais e o 

Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (FU) (BIONDINI; STARLING; 

CARSALADE, 2014). 

Foram estas condições que ampararam o município de Resende Costa na formulação da 

documentação organizada no ano de 2016. Considerando que  

o repasse dos recursos aos municípios mineiros está condicionado à estruturação de 

um sistema de gestão e à comprovação de atuação na proteção do seu acervo, 

conforme as exigências definidas pelas deliberações normativas do IEPHA. A 

comprovação de atuação é realizada por meio da apresentação de documentos que 

devem seguir os modelos divulgados pelo IEPHA ou em cursos e seminários sobre o 

ICMS Cultural programados ao longo da implementação da política (BIONDINI; 

STARLING; CARSALADE, 2014, p. 143).  

Nesse sentido, por ser indispensável a análise e a exposição de alguns fatores apresentados na 

documentação do município, voltemos ao Plano de Salvaguarda inicial, proposto ao IEPHA 

em 2016, no qual também é salientada a necessidade de criação de um programa de educação 

patrimonial nas escolas e na comunidade, que tornarão possíveis a preservação e a 

perpetuação da técnica do tear manual.  

A existência de um programa de educação patrimonial direcionado para a história e 

a inserção do tear manual na cidade faz com que o conhecimento, o sentimento de 

pertencimento e também o interesse pelo o tear sejam passados para as futuras 

gerações, de forma educativa e eficaz (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE 

COSTA, 2016, p. 99).  
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Além disso, procura-se direcionar uma atenção especial aos artesãos, propondo a realização 

de oficinas e cursos técnicos sobre artesanato e gestão, buscando contribuir para o 

aprimoramento dos seus conhecimentos, fortalecendo assim a categoria. Outra colocação do 

Plano de Salvaguarda Municipal diz respeito à intensificação da divulgação da cidade, na 

procura de estratégias que possam propagar o artesanato e a economia local, promovendo 

assim o turismo (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 2016).  

Tal documento menciona a realização da Mostra de Artesanato e Cultura, que ocorre no 

município desde o ano de 2013, e destaca a excelência em continuar promovendo o evento 

anualmente, a fim de enriquecer o calendário cultural do município, consolidar a divulgação 

da cidade e fazer com que moradores e artesãos se conscientizem sobre a importância de 

preservação da tecelagem manual (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 

2016). 

A partir das entrevistas realizadas nesta pesquisa - que contaram com a participação de 

associados e ex-associados da ASARC e da ASSETURC, dois ex-membros do Conselho de 

Patrimônio Municipal, sendo um deles também funcionário da Prefeitura Municipal e bastante 

envolvido com os processos de tombamento e registro apresentados ao IEPHA pelo 

município; os atuais secretários das Secretarias Municipais de Assistência Social e SETAC, a 

recém criada Secretaria Municipal de Turismo, Artesanato e Cultura, bem como, uma 

funcionária pública, também atuante na organização dos documentos e no planejamento das 

ações necessárias para a promoção cultural da cidade – tornou-se possível analisar se estas 

medidas propostas no Plano de Salvaguarda de 2016 vêm sendo alcançadas dentro desses três 

anos decorrentes.  

A fim de efetuar tal exploração, fundamenta-se na já citada Convenção da Unesco para a 

Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, que reforça a importância em se respeitar as verdadeiras 

contemplações dos detentores dos bens registrados, para que sejam elaboradas e realizadas 

ações vinculadas a uma gestão participativa.  Nesse sentido, para que essas ações demonstram 

a realidade do bem Registrado, o Plano de Salvaguarda deve estar de acordo com o seu 

contexto sociocultural, atendendo todos os grupos ou indivíduos coniventes e tornando-os 

protagonistas no processo de preservação.  
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Deste modo, o próprio IPHAN (2017, p.15), esclarece a atuação de projetos de preservação 

imaterial “em espaços representativos já existentes, como associações, cooperativas ou outras 

formas de auto-organização”. Assim, o  

Plano de Salvaguarda pode incluir ações que sejam da competência de outros 

órgãos, tais como as relacionadas a questões educacionais, de saúde, trabalhistas, 

dentre outras, desde que articuladas e comprometidas com o propósito da ação 

patrimonial e que contem com a participação e adesão dos respectivos órgãos 

competentes, como Secretarias de Educação, de Saúde, etc. (IPHAN, 2017, p.18).  

Diante da conversa com os entrevistados, deve-se destacar que todos afirmaram uma atuação 

efetiva do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, no entanto, a maior dificuldade diz 

respeito ao Fundo Municipal de Patrimônio Cultural. Ele foi criado legalmente, mas ainda não 

houve destinação de verba, devido à baixa pontuação alcançada pelo município na avaliação 

do IEPHA neste quesito. Essa situação apresenta um ciclo, já que a avaliação dentro deste 

critério é dependente da ocorrência de investimento prévio realizado pelo próprio fundo.  

Atualmente, o conselho age sugerindo ações, consultorias e inventários que, na maioria das 

vezes, são acatados pelo prefeito.   

No entanto, muitos participantes destacaram o individualismo e a falta de conscientização dos 

indivíduos resendecostenses como os maiores problemas desta jornada de valorização do 

patrimônio municipal, seja no âmbito material ou imaterial. No seu artigo quatorze a 

Convenção da Unesco (2003) especifica a educação, a conscientização e o fortalecimento das 

capacidades como fortes aliados neste propósito, enumerando fatores que se baseiam em 

programas educativos e abarcam todas as faixas etárias, principalmente, os jovens. Neste 

contexto incluem-se meios formais de transmissão do conhecimento, como por exemplo, a 

gestão de pesquisas científicas e cursos de capacitação, e também meios considerados “não-

formais” (UNESCO, 2003, Art.14).  

A ideia é “assegurar a participação mais ampla possível das comunidades, dos grupos e, 

quando cabível, dos indivíduos que criam, mantêm e transmitem esse patrimônio, e associá-

los ativamente à gestão do mesmo” (UNESCO, 2003, Art.15).  

Assim, levando em conta a realidade municipal estudada, quando questionados sobre a 

procedência da parceria proposta entre as associações e a prefeitura, todos comentaram sobre 

um maior relacionamento desta com a ASSETURC. Infelizmente, atualmente a ASARC não 

atua mais como há anos atrás. Segundo associados entrevistados, no seu momento auge, a 
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associação de artesãos contou com mais de cem participantes, hoje eles são, não máximo, 

dezoito. Entretanto, é sempre interessante não nos apegarmos tanto aos números. Isso porque, 

mesmo diante de várias dificuldades de adesão e comprometimento dos envolvidos, já foram 

realizados muitos cursos de capacitação sob a consultoria do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e outras parcerias com a Central Mãos de Minas - 

Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro CAPE)
15

.  

As temáticas envolviam o conhecimento das orientações dadas pelo Programa Nacional de 

Artesanato (PAB)
16

, de teorias de gestão e empreendedorismo, bem como, propostas criativas 

para o desenvolvimento de trabalhos diferenciados e para participação em eventos nacionais e 

internacionais, focados em decoração de ambientes, como por exemplo, a Casa Cor Minas, 

feiras em Belo Horizonte -MG e até showrooms de artesanato em Nova York e Portugal. Tal 

entidade também já planejou projetos que trouxeram à cidade redes de telecomunicações, 

garantindo uma boa visibilidade do artesanato local por meio de entrevistas em programas de 

destaque da televisão brasileira.   

Quando fundada, em junho de 1993, o seu objetivo principal era unir os artesãos locais em 

busca de melhores condições de produção e venda. A ideia de criação se fundamentava na 

possibilidade de venda do excedente produzido pelos artesãos associados. Isso porque a 

maioria deles forneciam peças produzidas às lojas de artigos artesanais existentes na época e 

era difícil o acesso a outras condições de venda. Para muitos participantes desta pesquisa, este 

representa um vício de origem da ASARC, já que comprometeu profundamente a atuação da 

entidade que, antes se fundamentava na busca por melhores condições de trabalho e garantias 

de acesso facilitado à matéria-prima de qualidade e hoje se tornou apenas mais uma loja física 

de produtos artesanais da cidade. Infelizmente, esta é a realidade destacada pelos próprios 

membros da referente associação. Apesar de ainda serem feitas reuniões mensais e a 

organização e votação da diretoria persistirem, os próprios associados comentaram sobre a 

atuação simplificada hodierna da ASARC, que devido à falta de coletividade, se resume na 

exposição e venda de produtos, sendo assim pautada em questões apenas comerciais.  

                                                            
15  O Centro CAPE é uma organização sem fins lucrativos que visa dar suporte ao micro e pequeno empreendedor. Foi 

fundado em 1991 como um departamento da Central Mãos de Minas e, em 1994, tornou-se uma instituição independente. 
16 O Programa do Artesanato Brasileiro – PAB está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, conforme Decreto nº 1.508, de 31 de maio de 1995, compondo a estrutura da Secretaria de Comércio e Serviços. 

O PAB tem como principal objetivo a geração de trabalho e renda e a melhoria do nível cultural, profissional, social e 

econômico do artesão brasileiro. 
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Segundo uma associada entrevistada, não existe uma ligação efetiva da ASARC com a 

Prefeitura e com a ASSETURC. Já houveram tentativas de parcerias, bem como, convites 

para participação e ajuda na organização de eventos, como por exemplo, a Mostra do 

Artesanato e Cultura, mas infelizmente, não sucederam. O evento citado é notavelmente 

resultante da união da Prefeitura Municipal com a ASSETURC.  

Esta associação foi fundada no ano de 2005, quando alguns proprietários de estabelecimentos 

comerciais de artesanato da cidade resolveram se unir, buscando fortalecer os eixos 

comerciais, abrangendo todos os empresários do município (comerciantes de serviços 

convencionais e os de estabelecimentos de artesanato) e criando uma ponte para divulgação e 

desenvolvimento. Segundo associados entrevistados, o espaço de reuniões e administração da 

ASSETURC também serve de apoio para informações turísticas e outras referências. A 

associação se mantém ativa e conta com oitenta e dois associados atualmente, nos quais, 

apenas dezessete representam lojas de artesanato. Estes números evidenciam uma carência do 

espírito associativista, no que tange à comercialização dos produtos artesanais em Resende 

Costa.    

A associação está sempre à procura de conhecimento, ampliando parcerias, a fim de garantir 

melhores condições de venda e facilitar as relações dos empresários, fornecedores e clientes. 

Um exemplo a ser citado se refere no projeto de legalização dos produtos perante a 

certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) que 

propôs a etiquetagem dos produtos têxteis originários da cidade e vendidos nos 

estabelecimentos comerciais.  

Um associado entrevistado deixou claro que os representantes da ASSETURC participam em 

reuniões decisivas sobre eventos e outros projetos culturais municipais, ajudando na discussão 

sobre os investimentos de recursos públicos e suas devidas aplicações. 

A Mostra de Artesanato e Cultura de Resende Costa é o principal evento associado à 

tecelagem artesanal do município e, como já dito, é realizado pela ASSETURC com o apoio 

da Prefeitura Municipal, bem como, outros parceiros. Para isso, a fim de concretizar a 

realização do evento no ano de 2017, foi assinada a Lei Municipal n
o
4.217, de 03 de maio do 

mesmo ano, que “autoriza a assinatura de acordo de cooperação entre o Município de Resende 

Costa e a Associação das Empresas de Turismo e do Artesanato de Resende Costa – 
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ASSETURC, e dá outras providências” (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE 

COSTA, 2017). 

Tal evento é realizado anualmente, tendo como espaço principal, um lote vago na Avenida 

Alfredo Penido, onde estão também localizadas as várias lojas de artigos artesanais. São 

programados, geralmente durante três dias, palestras, shows, exposição de produtos, 

cerimônias oficiais, entregas de medalhas e outras homenagens, atividades artísticas, culturais 

e esportivas (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 2017).  

Nos anos de 2017 (V Mostra) e 2018 (VI Mostra), respectivamente, segundo os relatórios de 

implementação do Plano de Salvaguarda enviados até o atual ano de exercício pela prefeitura 

ao IPHAN, foram despendidos recursos que totalizaram valores de R$ 74.665,00 (setenta e 

quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) e de R$ 61.975,60 (sessenta e um mil, 

novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos). Tais verbas, administradas pela 

ASSETURC (ação legalizada e promulgada pela Lei Municipal nº 3.503/2011), são utilizadas 

“para produção, divulgação, aluguel e montagem de estruturas para a Mostra. As despesas não 

contempladas com o convênio são quitadas via patrocínio e com a venda de stands para a área 

destinada à praça de alimentação” (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 

2018, p.20). 

Segundo dados levantados, percebe-se que o principal objetivo de criação do evento se pautou 

na valorização do artesanato local e da cultura municipal, pensando no trabalho dos artesãos 

(pequenos produtores) e também nos proprietários dos estabelecimentos comerciais de 

artesanato, que passam a contar com um espaço amplo e mais dinâmico para exporem seus 

produtos. Sem contar na maior visibilidade turística para o município. No entanto, muitos 

entrevistados afirmam que a cada ano o evento parece perder o foco de seu criação. Dá-se 

mais atenção aos shows e são poucos os moradores que aderem as outras ações culturais 

planejadas, como as oficinas, por exemplo.  

Acredita-se que muitos projetos vão se difundindo à longo prazo, por isso, é preciso que estas 

atividades sejam mantidas, pensando estratégias que possam ampliar os seus resultados. 

Desde o ano de 2018, a organização do evento inovou, na medida em que, buscou unir 

representantes de várias entidades culturais municipais, envolvendo, por exemplo, a 

publicação de livros e trabalhos acadêmicos de autores resendecostenses por meio da 

Associação dos Amigos da Cultura de Resende Costa (AMIRCO); a realização do Encontro 
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de Bandas de Música (Banda de Música Santa Cecília representando o município); a 

ocorrência da meia-maratona organizada durante a Mostra pela Equipe de Atletismo da cidade 

– Novo Amanhecer, dentre outros. Assim, pode-se dizer que os moradores e turistas vêm, aos 

poucos, aderindo as atividades, seguindo, a primeiro plano, as suas preferências pessoais. 

Outro fator positivo a ser destacado se refere à união efetiva da prefeitura com a ASSETURC 

que, como bem observado por um entrevistado, desvincula o viés político da organização e 

realização do evento, facilitando e garantindo a manutenção das ações desenvolvidas nas 

administrações municipais futuras. 

O evento da Mostra realizado neste ano, 2019, contou com a apresentação de uma análise 

sobre o contexto histórico de formação do município e o crescimento do mercado da 

tecelagem manual. Denominado como “Na TRAMA do TEMPO” (figura 91), tal material é 

decorrente da fundamentação dada nesta pesquisa e foi proposto pela autora, buscando uma 

linguagem simplificada e dinamizada por pictogramas
17

 a fim de aproximar os leitores e 

difundir a importância de preservação histórica e cultural da tecelagem manual. O arquivo foi 

impresso em formato de banner (com aproximadamente um metro de altura por dois metros 

de comprimento) e anexado no espaço montado para exposição no evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
17 Representações de objetos e conceitos traduzidos em uma forma gráfica simplificada, capaz de manter o seu verdadeiro 

significado. Geralmente, o seu uso associa-se à sinalização pública, com instruções, orientações e outros meios que 

transmitem informações específicas. 

Figura 91 - Trabalho "Na trama do tempo" organizado pela 

autora e exposto na VII Mostra de Artesanato e Cultura de 

Resende Costa. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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Além disso, a programação da VII edição da Mostra contou com a realização de um 

Minicurso sobre Gestão do Patrimônio Cultural Imaterial (figura 92) em parceria com o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e foi realizado na Biblioteca 

Municipal e aberto a todos os interessados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando na promoção do turismo da cidade, a SETAC vem analisando, em conjunto com 

outros órgãos municipais, a viabilidade de criação de um espaço de apoio ao turista que 

também abrangerá os interesses dos artesãos e de outros moradores, ao permitir um maior 

destaque do processo de tecelagem manual a partir do planejamento de um espaço de 

memória cultural. Sem contar na amplitude possível através do estudo de rotas centrais e 

rurais que mostrarão a riqueza municipal de uma forma geral, pensando nas questões 

ambientais, patrimoniais e nas relações sociais, enfatizando também outros saberes populares 

dos resendecostenses. 

Vários entrevistados comentaram sobre a importância de existência de um “local de memória” 

que pode dispor de maneira dinâmica e interativa a cadeia de produção do processo da 

tecelagem manual, facilitando o envolvimento das pessoas com a atividade e com as técnicas 

mais tradicionais. Esta proposta proporcionará também uma análise prática dos conteúdos a 

serem trabalhados na educação patrimonial. Sem contar na possibilidade de incentivo ao 

turismo de permanência e de experiências na cidade, grande preocupação atual da 

ASSETURC, já que as visitas realizadas hoje, apesar de bastante consolidadas e crescentes no 

município, ainda se pautam apenas na necessidade de compras.  

Figura 92 - Realização do Minicurso sobre Gestão do 

Patrimônio Cultural Imaterial. Fonte: Acervo SETAC, 2019. 
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Voltando-nos à Convenção da Unesco de 2003, na qual se destaca a interdependência entre os 

bens materiais e imateriais, na medida em que se pode afirmar que a promoção da preservação 

dos espaços físicos e dos chamados “lugares de memória” influencia diretamente na 

possibilidade de expressão dos saberes e das culturas imateriais ”(UNESCO, 2003, Art. 14). 

Assim,  determina-se a importância do respeito e da preservação dos espaços que ainda não 

foram tombados ou registrados mas que, mesmo assim, apresentam um significado simbólico 

importante para a comunidade. 

Diante disso, torna-se bastante pertinente expor uma situação recorrente no município 

estudado e apontada pelo atual secretário de turismo, artesanato e cultura entrevistado, que se 

refere à falta de conscientização da população resendecostense sobre a necessidade de 

preservação do seu patrimônio edificado. Segundo ele, as destruições que vêm acontecendo 

no centro da cidade, caracterizado por um casario antigo que marca a origem do Arraial da 

Laje, causam consequências gravíssimas para o futuro do município, além de prejudicarem o 

turismo local.  

Como destacado na lei, mesmo que a maioria das edificações do entorno da Igreja Matriz de 

Nossa Senhora da Penha de França e do Mirante das Lajes não seja especificamente tombada, 

é notável a sua importância para a memória e cultura do município, abarcando princípios 

materiais e imateriais. Devido tal representatividade, que parte da identidade dos moradores e 

reflete na admiração dos turistas e visitantes, afirma-se como urgente a mobilização da 

sociedade no conhecimento sobre tais riscos e ameaças.  

Essas relações manifestam claramente a interligação da arte e economia no município de 

Resende Costa. Como reforçado por vários entrevistados, o município possui características 

peculiares já que é, ao mesmo tempo, produtor e comerciante de peças artesanais. Talvez, 

nossas origens de recanto dos tropeiros evidenciem com mais força um lugar de comerciantes 

do que de artesãos. “A verdade é que vendemos muito bem o nosso saber” (Entrevistado 

F.R.C.8) e essa relação pode resultar uma condição preocupante. Não deixar que o 

conhecimento e a prática da tecelagem manual acabem foi uma premissa reforçada pela 

maioria dos entrevistados, alguns deles acreditam que a valorização necessária virá de forma 

natural, quando o produto original do município se tornar raro e, consequentemente, ter o seu 

preço de compra mais elevado. 
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A ampliação do mercado da tecelagem em Resende Costa articula opiniões diversas, segundo 

observado nas entrevistas realizadas. Apesar de muitos acreditarem que existe sim uma 

descaracterização dos produtos originais da cidade e uma competição pertinente entre esses e 

os produtos industriais, a maioria também destacou aspectos positivos, já que o aquecimento 

do comércio repercute no fortalecimento do turismo, ampliando a visibilidade do município e 

a procura por pousadas e restaurantes locais. Defendem que a existência deste pólo, notável 

pelo número de lojas e pela variedade de peças, aproxima o cliente. Sem contar na geração de 

empregos para o habitantes do município. Certamente, precisamos trabalhar na linha do 

equilíbrio, uma vez que existe um misto de sentimentos envolvido por trás dessa demanda do 

mercado.  

Infelizmente, segundo entrevistado associado da ASSETURC, o município ainda depende 

muito da movimentação turística das cidades vizinhas e, por isso, é preciso visar uma 

ampliação da exploração turística da cidade, estudando projetos que viabilizem também o 

ecoturismo e outras riquezas culturais do município, garantindo uma uma maior permanência 

dos turistas que deixarão de vir ao município só para comprar.   

Pensando nisso, a ASSETURC criou o Projeto Tixa. Segundo o Relatório da Tecelagem de 

Resende Costa, apresentado pela prefeitura para o exercício de 2019, a “Tixa” foi proposta 

como um mascote da cidade, escolhido em razão de uma tradição regional antiga. Pelo fato da 

cidade ter sido construída sobre uma grande pedra (laje) que, por sinal, permite uma vista 

linda com um belíssimo pôr do sol, os moradores das cidades vizinhas acabaram apelidando 

os resendecostenses de “lagartixa”, que são répteis com o hábito de viver em pedras 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 2017).  

Inicialmente, no ano de 2017, o projeto contou com a iniciativa de colocar uma representação 

do mascote em tamanho e escala humana na entrada de vários estabelecimentos comerciais do 

município, com o apoio dos seus próprios proprietários (figura 93). A ideia principal partiu da 

necessidade de melhor divulgação da cidade, uma vez que são propiciadas muitas fotografias 

com circulação efetiva nas redes sociais e, além disso, os turistas são induzidos a conhecerem 

o Mirante das Lajes, já que o mascote conta sua história, despertando interesse e curiosidade 

sobre alguns lugares e tradições do município.  
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As opiniões também são controvérsias sobre esta realização. Os mascotes receberam muitas 

críticas dos moradores em relação as suas representações, mas a verdade é que a tixa não 

passa despercebida. Segundo alguns entrevistados, sempre existiu uma repulsa dos 

resendecostenses em relação ao apelido de lagartixa, mas pode-se perceber que o Projeto Tixa 

amenizou este sentimento. Atualmente, os moradores têm se identificado mais e até se 

referenciam com o mascote, por exemplo, nomeando estabelecimentos comerciais e marcas 

de produtos específicos da cidade.   

Posteriormente, em 2018, o Projeto Tixa também abarcou a criação e divulgação de uma 

revista. Mais detalhes serão abordados adiante neste texto quando forem analisadas as ações 

condizentes à Educação Patrimonial.  

No que diz respeito às oficinas e cursos de capacitação a serem direcionados para os artesãos 

da cidade e propostos com o intuito de fortalecer a categoria e melhorar as condições de 

trabalho dos mesmos, a partir do aprimoramento dos seus conhecimentos técnicos, é preciso 

reafirmar a sua importância, mas segundo entrevistados, infelizmente, muitos 

resendecostenses ainda têm muita resistência em participar de tais eventos. Alguns associados 

à ASSETURC e à ASARC destacaram várias iniciativas voltadas para temáticas de 

empreendedorismo, administração comercial, atendimento ao cliente e turismólogo, por 

exemplo, mas infelizmente foram poucos os interessados.  

Pensando na necessidade de ensino específico e da perpetuação do conhecimento tradicional e 

técnico da tecelagem manual em Resende Costa, vale a pena citar um projeto social realizado 

Figura 93- Mascote Tixa “tecendo” na entrada da cidade. 

Autora: Adriene dos Anjos Noronha. Fonte: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 2017. 
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no ano de 2010, nomeado Mestres do Futuro – Estrada Real, ideia da socióloga e produtora 

cultural Sônia Kavantan. O projeto teve aprovação no Ministério da Cultura através da Lei de 

Incentivo à Cultura, com alguns patrocínios. Como o próprio nome expõe, tal iniciativa 

envolveu vários municípios mineiros da Estrada Real, como por exemplo, Ouro Preto-MG, 

Itabirito-MG, Mariana-MG, Conselheiro Lafaiete-MG, Coronel Xavier Chaves-MG, Dores de 

Campos, São João del-Rei e Resende Costa.  

A proposta envolveu os considerados “mestres” tradicionais de cada município para ministrar 

oficinas a crianças e jovens interessados. A duração foi de noventa dias (cerca de três meses) 

quando os aprendizes e os mestres participantes receberam uma pequena remuneração, de 

forma a ajudá-los com certos custeios e a incentivá-los na ação. Obviamente, no caso de 

Resende Costa a oficina abordou as técnicas do tear, com a Mestre Dona Lilita e a mediadora 

Rose Daher (figura 94).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dona Lilita é uma das artesãs pioneiras da tecelagem manual no município, teceu até os     

setenta e sete anos com muito amor pelo ofício. Infelizmente, precisou largar o tear devido 

Figura 94 – Banner exposto no final da oficina com fotos e nomes dos 

participantes. Fonte: Acervo Dona Lilita. Foto: autora, 2019.   
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alguns problemas de saúde, mas com muito prazer colaborou com o seu conhecimento e sua 

arte no levantamento realizado nesta pesquisa. Ela mesmo nos alertou sobre a sua participação 

ativa em alguns eventos municipais relacionados à tecelagem manual em Resende Costa e 

comentou sobre este curso organizado. No caso, na época houve uma parceria com a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, que buscou adolescentes carentes e interessados a 

aprender mais sobre a atividade têxtil.  

A transmissão de conhecimento fomentada neste projeto reforça a ideia da tecelagem manual 

de Resende Costa como uma possibilidade de formação, pautada na partilha dos saberes e nas 

experiências culturais. Paulo Freire (2000) sempre destacou a experiência, a utopia, o diálogo 

e a esperança como categorias importantes para a devida análise de uma efetiva educação e 

construção do saber. Como afirma Castro (2015, p.176), é fato que “a experiência das 

mulheres de Resende Costa desencadeou um processo de formação em massa” no referente 

município.   

A seriedade de um conhecimento “vindo das margens” se manifesta na experiência de uma 

vida longa de trabalho, mas infelizmente não é, na maioria da vezes, considerada 

“socialmente” importante. Mesmo conscientes sobre esta realidade, as antigas artesãs da 

cidade sempre declaram o quanto é prazeroso passar o que se sabe a alguém e se orgulham 

disso (CASTRO, 2015).  

Diante disso, é muito importante comentar sobre a entrevista realizada com o atual secretário 

da Secretaria de Assistência Social de Resende Costa. O mesmo manifestou uma grande 

preocupação com a temática, reforçando a necessidade de análises estratégicas que 

considerem os bônus e ônus trazidos pelo crescimento do mercado da tecelagem aos 

moradores do município. Além disso, comentou sobre a importância da mobilização dos 

moradores nestes estudos e projetos, frisando que a valorização do trabalho deve partir do 

próprio resendecostense, fator esse que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais ausente. 

Os artesãos encontram-se, na maioria das vezes, desmotivados e encaram a atividade como 

uma obrigação, já que no município são poucas as possibilidades de trabalho.    

No momento, a secretaria, por meio do CRAS, prioriza a realização de oficinas 

socioeducativas, pautadas na socialização de famílias vulneráveis. Existe também uma 

preocupação com a geração de renda destes moradores, dessa forma, eles propõem possíveis 

caminhos que poderão melhorar suas condições financeiras.  
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De acordo com o Relatório de Salvaguarda preparado a pedido da prefeitura para 

apresentação ao IEPHA neste ano, o CRAS realizou “doação de teares manuais de pedal para 

aqueles em situação de vulnerabilidade social que expressam a necessidade de exercer o 

ofício” (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 2018, p.20). Os teares doados 

foram resultado de um curso gratuito oferecido também pelo CRAS no segundo semestre do 

ano passado, pautado no ensino da construção de teares, com carga horária total de oito horas, 

divididas em dois dias.  

Como já comentado, ao relacionarmos as condições sociais dos moradores e artesãos de 

Resende Costa, torna-se evidente analisar as questões vinculadas à sua saúde. Neste tocante, 

observa-se vantagens e desvantagens em relação à tecelagem. Como já visto anteriormente, ao 

considerar uma produção acelerada, pautada nas condições quantitativas do mercado atual, a 

tecelagem pode causar consequências graves para os tecelões, como por exemplo, doenças 

respiratórias e no aparelho musculoesquelético. No entanto, ao resgatarmos a origem do 

artesanato, focado no desempenho natural e artístico, pode-se destacar vários benefícios 

terapêuticos aos envolvidos. Muitas artesãs entrevistadas comentaram sobre esta importância 

para suas vidas.  

No caso, essa característica foi também destacada em entrevista com a diretora da Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Resende Costa. A visita e entrevista se 

pautaram na observação de como a instituição - Escola Especializada Pingo de Luz – tem 

trabalhado o envolvimento dos seus alunos com as tradições culturais do município, 

principalmente com a  tecelagem manual.  

A escola trabalha a educação infantil e fundamental seguindo a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), adequando as condições para os alunos excepcionais que são 

acompanhados por vários profissionais, como fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista e 

psicólogo, por exemplo. Com estes alunos regulares o conteúdo de educação patrimonial é 

introduzido, especificamente, em demandas de datas comemorativas  que remetem à cultura 

do município. No entanto, ao visitar os espaços dos alunos foi possível perceber algumas 

referências vinculadas à atividade têxtil da cidade, aspecto muito importante para a 

identificação das crianças com este meio artesanal. Na sala especial reservada para alunos 

autistas foi encontrada uma colcha antiga, que compõe a decoração e adequa o uso do espaço 

de maneira confortável (figura 95).  
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Já no caso dos alunos do Centro-Dia
18

, que possuem atendimento pedagógico com atividades 

voltadas para o ensino prático, torna-se mais palpável propor oficinas artísticas, que se 

baseiam no envolvimento terapêutico e no melhor desenvolvimento da coordenação motora. 

Assim, como informado em entrevista, eles se envolvem bastante com atividades artesanais e 

fazem com prazer. Por não possuírem a noção de rentabilidade da venda, são incentivados 

pelo poder da imaginação e da autoestima. Nesta unidade de Resende Costa, por exemplo, 

uma das atividades planejadas é amarrar tapetinhos que são doados à instituição (figura 96). 

No que diz respeito a estas ações que envolvem, mesmo que de forma sutil, a atividade da 

tecelagem manual, vale destacar uma parceria ocorrida com a Universidade Federal de São 

João del Rei-UFSJ, onde alguns alunos da APAE Resende Costa dançaram usando roupas de 

retalhos e compuseram uma trama durante a performance.  

 

                                                            
18 Centro-Dia de Referência para Pessoa com Deficiência é uma unidade pública idealizada pelo Ministério da Cidadania, 

através da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social,  que atende jovens e adultos com deficiência e que não têm 

autonomia, dependendo assim, de outras pessoas para desenvolverem atividades básicas do seu dia a dia. Estas unidades 

priorizam a convivência em grupo dos envolvidos, dando enfoque aos seus cuidados pessoais e ao fortalecimento das suas 

relações sociais (SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2015).  

Figura 95 - Espaço de brinquedos com 

colcha de repassos em bico forrando o 

chão da sala para autistas. Fonte: acervo 

da autora, 2019. 
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Certamente, essas relações são benéficas para a educação dos alunos, que passam a 

demonstrar o sentimento de pertencimento. Este reconhecimento deve partir da população 

local em geral, mas um passo fundamental é “criar um programa de educação patrimonial nas 

escolas e na comunidade”, como destacado no Plano de Salvaguarda de 2019, propondo 

medidas que façam com que a preservação e a perpetuação da técnica do tear manual da 

cidade saiam do plano teórico. Se as gerações futuras conhecem e se interessam pela técnica 

do tear, acabam se reconhecendo como detentoras deste patrimônio ligado aos saberes dos 

antepassados e que é conduzido de geração em geração (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RESENDE COSTA, 2018). 

Uma das condições preestabelecidas pelo Plano de Salvaguarda do exercício de 2019, no que 

diz respeito a essas ações de Educação Patrimonial, remete a importância de se investir em 

uma pesquisa sobre os teares e os artesãos locais, a partir de um levantamento organizado e 

quantitativo de dados. No entanto, infelizmente, esse próprio plano municipal constatou que 

não foram registradas ações específicas de educação patrimonial e que o censo previsto 

também não se concretizou (PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 2018).  

Em busca de dados mais precisos, pautados na realização de pequenos projetos e ações que 

envolvem a Educação Patrimonial no município, esta pesquisa também procurou algumas 

instituições educacionais públicas da cidade (Escola Estadual Assis Resende, Escola 

Municipal Conjurados Resende Costa, Escola Municipal Paula Assis e Centro Municipal de 

Educação Infantil Aquarela - CMEI), entrevistando funcionários pedagogos e professores. De 

Figura 96 - Aluno do Centro-Dia APAE 

Resende Costa amarrando tapetinho. 

Foto autorizada. Fonte: acervo da 

instituição, 2019. 
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forma geral, as principais iniciativas observadas partem, por exemplo, da organização de 

concursos e gincanas  nas escolas, bem como, da realização de palestras e visitas guiadas a 

bens edificados tombados, como algumas fazendas e ruínas existentes na cidade.  

No que diz respeito aos ensinos básico e fundamental, o projeto de maior representatividade 

citado pelos entrevistados e também destacado  no Relatório de Salvaguarda apresentado pela 

prefeitura para o exercício de 2019, foi a organização de visitas do Mascote Tixa às escolas 

infantis municipais com distribuição da revista criada. Como já comentado anteriormente, em 

2017, a ASSETURC lançou a ideia do mascote “Tixa” e no ano de 2018 o mesmo tornou-se 

personagem de uma revista (figura 97), que foi embasada em uma linguagem lúdica e, ao 

mesmo tempo, histórica, partindo da premissa de atrair leitores infantis e adultos. O material 

pode ser encontrado em vários pontos comerciais e institucionais do município, como escolas, 

Biblioteca Pública Municipal, sede das associações, pousadas, lojas e entre outros, de modo a 

atender um público diverso, natural ou não da cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RESENDE COSTA, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, houve a distribuição da Revista Tixa nas Mostras de Artesanato e Cultura 

ocorridas posteriormente à sua publicação, nos anos de 2018 e 2019. Especificamente no 

evento deste ano de 2019, o mascote Tixa contou com uma representação especial que animou 

as crianças presentes na programação diurna e também distribuiu a revista (figura 98). 

Ademais, tal conteúdo tem servido de apoio para várias atividades envolvendo a educação 

Figura 97- Capa da Revista Tixa. 

Fonte: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RESENDE 

COSTA, 2018. 
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patrimonial nas escolas (figura 99). Evidentemente, esta aplicação atende a categoria de 

difusão do patrimônio cultural colocada pelo IEPHA, de forma a avaliar o município no 

ICMS Patrimônio Cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um exemplo a ser citado recorre-se às oficinas ministradas pelo secretário de cultura da época 

juntamente com outros representantes de órgãos culturais de Resende Costa, que 

apresentaram aos alunos uma réplica da “Tixa” e contaram a história da revista, vinculada 

diretamente com a origem da município e com o desenvolvimento da tecelagem. Os 

Figura 99 - Visita da "Tixa" e divulgação da 

revista no Centro Municipal de Educação 

Infantil Aquarela – CMEI. Fonte: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE 

COSTA, 2018. 

Figura 98- Mascote “Tixa” com algumas 

crianças presentes na VII Mostra de 

Artesanato e Cultura de Resende Costa. Foto 

autorizada. Fonte: acervo da autora, 2019. 
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professores levaram os alunos participantes da oficina a uma reflexão posterior sobre o 

conteúdo, motivando-os a prepararem outros trabalhos em sala de aula, como por exemplo, o 

caso dos alunos do 9º Ano da Escola Municipal Paula Assis, localizada no povoado do 

Ribeirão, que produziram cordéis ilustrados com a Tixa em diferentes situações. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 2018).  

Aqui também brotou a liberdade 
conseguida com seu suor e sua honestidade 
nessa cidade sempre teve muito trabalho 

em qualquer canto da cidade 

tem um com seu retalho  

quando paira a brisa do ar 

chega um para me lembrar 

que na verdade eu tô no tear.  

 

(Um dos versos do cordel intitulado como Cidade do Prazer, escrito pelo aluno 

Patrick no ano de 2018. Fonte: ESCOLA MUNICIPAL PAULA ASSIS, 2018). 

Os professores e outros profissionais entrevistados, envolvidos com o projeto citado, 

destacaram resultados positivos da ação, principalmente em relação ao envolvimento dos 

alunos com o mascote e com a história do município abordada. Apesar de várias propostas se 

concretizarem a longo prazo, muitos comentaram que já é visível uma mudança de 

comportamento dos alunos e pais em relação à temática, que por sinal, foi caracterizada como 

bastante pertinente e importante para a identidade cultural da cidade. Salientaram a 

necessidade de organização de novos projetos envolvendo o tema, que possam motivar as 

crianças e, com isso, mobilizar os pais a se envolverem de uma forma diferenciada com a 

atividade têxtil.  

Segundo uma das pedagogas entrevistadas, é muito importante reforçar atividades que 

instigam a imaginação e a criatividade das crianças através das artes manuais, uma vez que a 

maioria das brincadeiras e outras formas de entretenimento infantil está, hoje em dia, 

totalmente atrelada a meios tecnológicos. Alguns exemplos de atividades trabalhadas em sala 

de aula no CMEI Aquarela partiram da ideia de mostrar aos alunos a diversidade cultural dos 

moradores de Resende Costa. Neste caso, houve uma relação direta com o conteúdo exposto 

na Revista Tixa, no qual os alunos confeccionaram roupinhas para a vestir o mascote. Sem 

contar, nas várias aplicações dadas pela escola aos materiais utilizados na produção da 

tecelagem. Muitas vezes, os retalhos já foram aplicados de forma didática contando com a 

doação das próprias famílias dos alunos. Rolinhos de plástico usados como base para enrolar 

barbantes foram reutilizados para cercar e enfeitar o jardim da escola. Em algumas datas 

comemorativas do município a trama do tapete já foi trabalhada pelas crianças a partir do 
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manuseio com tiras de papéis coloridos. Aliás, esta é uma sugestão apresentada pela nova 

BNCC para abordagem sobre patrimônio cultural nesta faixa etária (3 a 5 anos). 

Já na Escola Municipal Conjurados Resende Costa, com o ensino do nível fundamental I 

(primeiro ao quinto ano), trabalha-se muito tal temática através de exemplificações dadas 

dentro da grade curricular de Geografia e História, por exemplo. No terceiro ano do ensino 

fundamental, tais conteúdos permeiam a análise dos municípios e, por isso, torna-se viável 

relacionar as especificidades de Resende Costa, quase sempre ligadas à atividade artesanal da 

tecelagem. No caso das outras turmas, em datas comemorativas municipais são previstos 

alguns projetos práticos específicos.  Entre os anos de 2008 e 2017, a administração municipal 

propôs um projeto de Educação Patrimonial, no qual alunos do quarto e quinto anos 

estudaram características culturais de alguns bens materiais imóveis tombados no município.  

As atividades incluíam conteúdos teóricos em sala de aula, bem como, visitação nos locais  

estudados. Segundo pedagoga entrevistada, por vez organizadora do projeto, os alunos 

adoram estas atividades práticas e se envolvem muito mais com o conteúdo repassado. 

Também já foram organizadas por outros professores algumas gincanas com exposição de 

itens antigos. Alunos do quarto ano já trouxeram produtos e instrumentos de trabalho que 

evidenciam a proximidade das suas famílias com a técnica tradicional da tecelagem manual. 

Nesses momentos, a partir do envolvimento dos alunos com tais atividades, segundo 

entrevistada, torna-se possível afirmar a relevância e importância de se aguçar a curiosidade e 

a percepção das crianças para tais abordagens.  

Vários entrevistados citaram também a importância de algumas oficinas propostas durante os 

eventos anuais da Mostra de Artesanato e Cultura de Resende Costa que, mesmo com poucos 

participantes, já surtem efeitos positivos nas ações de educação patrimonial. Uma realização 

que merece ser aqui destacada diz respeito à oficina de tecelagem para crianças, que ocorreu 

no ano de 2018. A proposta contou com mini teares e foi ministrada por um artesão e 

empresário da cidade (figura 100). 
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No que se refere à conversa tida com os professores que lecionam disciplinas dos níveis de 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio e que estão, de certa forma, vinculadas diretamente 

com a temática desta pesquisa (História, Filosofia, Sociologia e Artes), pode-se observar que 

todos os educadores entrevistados são conscientes da importância da educação patrimonial e 

percebem a necessidade de um envolvimento direto dos alunos com o tema. Isso porque 

muitos deles não conhecem o processo tradicional e a riqueza dos produtos antigos fabricados 

na cidade e, com isso, ainda não são capazes de enxergar a descaracterização evidente dos 

produtos artesanais atuais.  

No entanto, apesar de os projetos existentes nas escolas, em sua maioria, evidenciarem a 

importância de valorização do patrimônio edificado, algumas relações sobre os bens materiais 

e imateriais vêm sendo, aos poucos, trabalhadas em conteúdos teóricos, destacando a 

tecelagem manual e suas abordagens como exemplificação cabível do conteúdo planejado. 

Por exemplo, nas aulas de história do ensino fundamental são discutidos os processos de 

produção evidenciados na Europa durante a Revolução Industrial: o artesanato, a manufatura 

e a indústria. Neste tocante, é possível analisar ocorrências dentro do mercado da tecelagem 

de Resende Costa e até fazer com que o aluno se questione em qual categoria a atividade têxtil 

do município se adapta hodiernamente. Como já discutido neste texto, diante das 

circunstâncias de produção e venda já descritas, não se pode mais considerar a tecelagem 

manual da cidade como um processo artesanal.  

Figura 100 - Oficina de teares com crianças 

realizada durante a VI Mostra de Artesanato e 

Cultura. Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL 

DE RESENDE COSTA, 2018. 
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Outro vínculo entre as temáticas se dá no conteúdo que estuda a história da colonização 

portuguesa da América, com o processo de mineração interferindo diretamente na formação 

das cidades mineiras e nas suas conjunturas culturais, sociais e econômicas. Um exemplo de 

trabalho prático extraclasse já incorporado no planejamento das aulas de história dos sextos 

anos se referiu às relíquias de família, procurando analisar os valores, a memória e a 

identidade dos alunos. A atividade se fundamentou na interdisciplinaridade, já que os alunos 

tiraram fotos dos objetos, descreveram sobre alguns dos seus dados históricos e além disso, 

adequaram estes produtos para uma exposição na escola, planejada no conteúdo da disciplina 

de Artes. Segundo a professora entrevistada, alguns alunos trouxeram colchas antigas tecidas 

pelas avós e, até mesmo, uma roca de fiar, usada pelas antigas artesãs no processo de 

preparação da matéria-prima.   

No caso das disciplinas de Filosofia e Sociologia é possível trabalhar conceitos que remetem a 

identidade e memória do artesão e morador de Resende Costa a partir da definição sobre as 

culturas material e imaterial. Nestes casos, propõe-se um pensamento mais crítico sobre a 

realidade do município. No conteúdo de Filosofia relaciona-se o planejamento criativo dos 

tecelões ao pensamento abstrato. Por mais que pareça intuitiva, a escolha de texturas e a 

combinação de cores antes de tecer é fundamentada em um processo particular de cada 

tecelão. Estes conceitos mais práticos da técnica da tecelagem são, por vezes, incluídos no 

conteúdo da disciplina de Artes. Um exemplo a ser destacado recorre a um evento de 

aniversário da cidade ocorrido na Escola Estadual Assis Resende, onde alunos fizeram uma 

dança orientada pelos movimentos do tear. O objetivo era apresentar um “tear humano”. Os 

movimentos exigiram muita concentração e a urdidura, neste caso, feita com fita de cetim, se 

encarregou de trazer o colorido bonito da tecelagem de Resende Costa para a apresentação.   

Foram explanadas várias dificuldades enfrentadas para a adequação dos currículos e planos de 

estudo, que são rígidos e extensos em relação ao tempo de trabalho disponível. Mas, foi 

possível perceber que todos os professores entrevistados recorrem a trabalhos extras para 

incluir, mesmo com certa sutileza, temáticas específicas do município e da realidade do aluno 

no ensino das escolas. Todos destacaram a relação mútua existente entre conhecimento e 

preservação. Por isso, é fundamental que a população resendecostense em geral se aproxime 

da temática, em busca de um conhecimento que expresse o verdadeiro significado de 

valorização e preservação desta cultura.  É preciso que os moradores se identifiquem com a 
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situação, de modo a se atentarem de forma determinada e coletiva para a preservação da 

técnica tradicional da tecelagem.   

Neste sentido, como comenta Henry-Pierre Jeudy (2005), devemos nos atentar para a 

determinação da lógica da transmissão da memória. É necessário questionarmos sobre a 

definição do que se deve ou não ser conservado e transmitido, nos fazendo perceber que a 

perpetuação do passado depende diretamente da atualização de tudo que se vive. “Para que 

exista patrimônio reconhecível, é preciso que ele possa ser gerado, que uma sociedade se veja 

no espelho de si mesma, que considere seus locais, seus objetos, seus monumentos [...] ” 

(JEUDY, 2005, p.19). 

3.3  O Catálogo “Repassando” 

Segundo Henry-Pierre Jeudy (2005, p.52) para a transmissão e conservação efetivas da 

memória cultural, é preciso propor uma inter-relação entre passado e futuro. Isso porque 

segundo tal autor, “o passado ilumina o presente” através de uma atualização consciente. A 

ação de atualizar, para ele, está atrelada à temporalidade. Primeiramente, é preciso tornar o 

passado atemporal e dar-lhe, ao mesmo tempo, o “poder de contemporaneidade” (JEUDY, 

2005, p.51).  

Dessa forma, pode-se entender que este “poder de contemporaneidade” do qual o autor se 

refere está diretamente atrelado à mobilização social, vista como fundamental para a 

valorização da cultura material e imaterial. Diante disso, no que diz respeito aos bens 

registrados, o próprio IPHAN prevê eixos que podem incitar a difusão e apreciação de 

preservação desses patrimônios, tendo como diretrizes o Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial (PNPI) e a Convenção da Unesco de 2003. São eles a Mobilização Social e Alcance 

da Política; a Gestão Participativa no processo de Salvaguarda; a Difusão e Valorização; a 

Produção e Reprodução Cultural (IPHAN, 2017).  

O primeiro eixo objetiva estimular que os próprios detentores dos patrimônios aperfeiçoem 

aptidões que fomentem a autogestão e busquem um relacionamento sadio com as políticas 

públicas, demarcadas pelo IPHAN, mediador institucional e promotor responsável por 

políticas específicas. Uma das ações estipuladas para concretizar metas dentro desta vertente é 

a realização de pesquisas, mapeamentos e inventários participativos, que incluem pessoas 

oriundas do universo dos bens registrados (IPHAN, 2017).  
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O segundo eixo se apresenta como um conjunto de ações que “buscam aperfeiçoar e produzir 

competências para o planejamento, elaboração, execução e avaliação de ações de 

salvaguarda” (IPHAN, 2017, p.17). Já o terceiro discute, principalmente, sobre a difusão do 

conhecimento permitido no universo cultural do bem registrado. As ações propostas buscam a 

promoção do patrimônio cultural imaterial, por meio da sua divulgação para a sociedade em 

geral. Um exemplo se concretiza a partir da “constituição, conservação e disponibilização de 

acervos sobre o universo cultural do bem registrado” (IPHAN, 2017, p.17). 

Por último e não menos importante, o quarto eixo atua diretamente nas ações de “manutenção 

e continuidade das práticas e saberes relacionados ao bem cultural registrado” (IPHAN, 2017, 

p.17). Alguns exemplos a serem citados se pautam na transmissão dos saberes com apoio às 

suas condições materiais de produção, atreladas à adequação dos espaços físicos que possam 

referenciar e dinamizar a história do bem registrado. Outra importância diz respeito à atenção 

dada à propriedade intelectual dos saberes e direitos coletivos.  

Diante disso, ao nos direcionarmos para o bem registrado e fonte principal de estudo desta 

pesquisa, a tecelagem manual de Resende Costa, perante toda a análise realizada até o 

momento, é possível observar algumas falências. A priori, pode-se relatar a positividade do 

registro da tecelagem como patrimônio imaterial do município, iniciado no ano de 2016, no 

entanto, percebe-se que, infelizmente, muitos moradores envolvidos com a técnica tradicional 

não participaram ativamente da ação. Ainda não foram realizados mapeamentos e inventários 

específicos, já que o dossiê realizado explanou as especificidades da técnica se 

fundamentando em algumas pesquisas acadêmicas já existentes. Mas, como já dito 

anteriormente, o próprio Relatório da Tecelagem, apresentado pela Prefeitura para o exercício 

do ano de 2019, propôs em seu cronograma o investimento em uma pesquisa sobre os artesãos 

locais e os teares existentes no município. O objetivo se baseia na perpertuação das tradições 

e no reconhecimento da população local como detentora deste patrimônio passado de geração 

em geração.  

No que se refere ao eixo de difusão do Patrimônio Cultural Imaterial, a administração 

municipal atual realizou a distribuição da Revista Tixa em instituições municipais, mas pode-

se afirmar que, apesar de ter alcançado êxito na apresentação do conteúdo proposto, a 

temática desenvolvida não abordou de forma direta algumas características específicas do 

processo tradicional da tecelagem manual, dadas como fundamentais para que esse saber-

fazer seja valorizado e preservado. 
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Assim, pensando nas possíveis perdas de registro e expressões referentes à técnica antiga da 

tecelagem manual que, infelizmente, já estão ocorrendo no município estudado, esta pesquisa 

trabalhou a proposta de elaboração do Catálogo “Repassando”, que reúne antigos repassos e 

também desenhos de algumas tramas de produtos atuais, não por isso menos representativos 

da arte têxtil tradicional da cidade.  

Esta idealização consistiu na organização de um material bibliográfico com registros de 

produtos artesanais locais, bem como algumas de suas características técnicas, próprias do 

fazer tradicional. Tal produto engloba termos de objetos e ações específicos da técnica de 

produção da tecelagem com o objetivo de apresentar às pessoas, além do campo do 

artesanato, certas representações artísticas que vinculam o trabalho do artesão. Sem contar na 

possibilidade de representação e importância como forma de registro da memória coletiva do 

município.  

Outra meta do referente catálogo se condiciona em evidenciar a técnica tradicional da 

tecelagem manual como um saber fazer que merece ser documentado, de modo a ser 

preservado e também “repassado” às outras gerações como forma de ampliação da liberdade 

criativa e de incentivo ao processo artístico dessa atividade têxtil no município estudado. 

Tal produto, por sua vez, tende a se encaixar dentro dos eixos de mobilização social, difusão, 

valorização, produção e reprodução cultural do patrimônio imaterial expostos pelo IPHAN, 

auxiliando o município no atendimento às ações viáveis para salvaguardar e gerir o bem 

imaterial municipal registrado. Esse fato comprova o comprometimento desta pesquisa com a 

realidade atual do município, até mesmo porque a própria administração já expôs a 

importância da realização de um levantamento específico sobre a tecelagem no relatório de 

salvaguarda apresentado para o exercício de 2019.  

Durante as entrevistas, todos os participantes se manifestaram a favor da proposta, frisando a 

relevância do material para o desenvolvimento criativo do trabalho dos artesãos atuais, para a 

representação da técnica e estudo do processo de produção da tecelagem na educação 

patrimonial, para o acervo cultural do município e para o reconhecimento artístico e elevação 

da autoestima das antigas tecelãs envolvidas.  

O conteúdo previsto do Catálogo “Repassando” pode referenciar os artistas atuais em busca 

de inspirações criativas dentro da tecelagem manual, contará com algumas informações raras 

e valiosas para a cultura do município e, por isso, posteriormente, será estudada uma proposta 

de parceria com a Prefeitura Municipal ou associações existentes (como por exemplo, a 
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AMIRCO) para publicação da pesquisa através do Fundo Estadual de Cultura (FEC), que 

facilitará a divulgação das informações. Alguns exemplares poderão, por exemplo, ser 

disponibilizados nas escolas, bibliotecas e outras instituições municipais, que permitam o 

acesso da comunidade resendecostense. O ideal é que sejam priorizados meios que ampliem a 

sua publicidade, garantindo um maior interesse da população em geral.   

No que diz respeito ao reconhecimento artístico e à elevação da autoestima das antigas tecelãs 

envolvidas, vários entrevistados reforçaram a importância desta demanda. Como já 

comentado, infelizmente, a maioria das antigas tecelãs do município, devido à desvalorização 

atual, não consideram os seus produtos como oriundos de uma prática artística. Certamente, a 

forma de exposição do trabalho das artesãs elaborada no catálogo e até mesmo por meio de 

uma pesquisa acadêmica como esta é capaz de garantir certo prestígio e valorização, 

beneficiando-as diretamente. Além disso, pode ajudar também na inclusão de alguns 

moradores que ainda possuem um conhecimento superficial da técnica da tecelagem manual. 

O registro da tecelagem manual proposto em 2016 abarca a atividade têxtil de uma forma 

geral, deixando subentendida a importância de alguns elementos específicos da técnica 

artesanal, descrevendo os instrumentos de trabalho e as etapas da produção. No entanto, o seu 

texto não aborda as falhas existentes no processo de produção atual, referentes à limitação do 

conhecimento e das ações dentro do processo de fabricação, evidenciadas ao longo do tempo 

pela sua transmissão entre as gerações. Como já dito, a transmissão do saber cultural entre as 

gerações é extremamente importante para a sua preservação, entretanto, na medida em as 

atualizações ocorrem, sendo, por vezes, necessárias, alguns aspectos importantes podem ser 

descaracterizados.  

No caso de Resende Costa, a tecelagem manual se mantêm assídua, mas a maioria dos 

tecelões atuais possuem um conhecimento muito fragmentado da técnica, se limitando a 

algumas etapas do processo e deixando para trás algumas informações importantes para uma 

elaboração efetiva de tal atividade. Os repassos, por exemplo, atualmente são utilizados por 

poucos tecelões resendecostenses e, infelizmente, são poucos os que se mobilizam para a 

importância do seu resgate e registro.  

As tecelãs precursoras da tecelagem manual entrevistadas são conscientes das suas 

contribuições técnicas para o desenvolvimento da atividade têxtil no município e, mesmo com 

a baixa autoestima, defendem a complexidade do processo tradicional da tecelagem, 

enfatizando a sua originalidade. Nesse caso, justifica-se a relevância do Catálogo 
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“Repassando” em reunir tal conteúdo. Mesmo que um bem cultural não tenha o 

reconhecimento necessário, o IPHAN defende que “a preservação desses patrimônios é 

essencial à garantia do exercício dos direitos culturais, pois todas as pessoas têm o direito de 

escolher e exercer suas próprias práticas culturais” (IPHAN, 2017, p. 8).  

Infelizmente, é fato que as profissões marcadas pela manualidade seguem em risco de 

extinção. Em contrapartida, deve-se também considerar que, hodiernamente, tem se afirmado 

o valor do intangível, o legado do saber fazer e a importância do patrimônio imaterial 

(SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SÃO PAULO, 2012). Nesses casos, como se refere 

Henry-Pierre Jeudy (2005, p.31) pode-se dizer que o valor do trabalho torna-se reabilitado, 

firmando-se como “componente de uma qualidade estética do objeto. O que chamamos de 

obra é também um trabalho”. 

“O trabalho feminino, por sua vez, infelizmente, sofre uma desvalorização por parte das 

próprias mulheres”(PERROT, 2007, p.17). No livro, Minha História das Mulheres, a autora 

Michele Perrot (2007) defende que, na maioria das vezes, a perda de arquivos referentes às 

histórias das mulheres ocorre após a morte das mesmas. E o mais triste é que nós somente 

conhecemos estes fatos por meio do registro dado por elas mesmas, através de cartas, diários, 

fotografias e desenhos. Este conteúdo, evidentemente, não é encontrado em museus ou está 

sendo manuseado com cuidado para que não se perca com o tempo. Assim, destaca-se a 

importância dos repassos ainda guardados por algumas tecelãs de Resende Costa, eles fazem 

e contam história, sendo capazes, inclusive, de mudar o trabalho de vários artesãos atuais do 

município.  

Ao mesmo tempo, é recorrente o fato de várias antigas tecelãs da cidade terem se desfeito 

desses códigos. Isso porque durante o contato das entrevistas, vários parentes de artesãs que já 

faleceram testemunharam que elas mantinham tal conteúdo guardado “na cabeça”, deixando 

claro o poder da memória. Sennett (2009) afirma que quando uma prática se torna um hábito, 

diante da absorção do conhecimento tácito (informações não ditas e nem codificadas em 

palavras ou outros símbolos) que, através dos milhares de gestos cotidianos, acaba 

configurando uma técnica, é normal que seus envolvidos se desfaçam dos registros referentes 

àquele conhecimento, e isso, certamente, representou uma dificuldade durante o processo 

desta pesquisa.  

Aproveitando este eixo sobre as tipologias de conhecimento apontadas por Nonaka e 

Takeuchi (1997) e já analisadas neste texto, é importante frisar que as informações levantadas 
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e expostas no Catálogo “Repassando” são, muitas vezes, muito específicas da técnica, fato 

que conduz uma interpretação limitada do conteúdo, selecionando, de certa forma, pessoas 

que já possuem um conhecimento inicial do processo tradicional da tecelagem manual.  

Dessa forma, o material não objetiva uma didática de ensino, que permita um domínio do 

saber fazer a pessoas totalmente desvinculadas e externas à realidade da atividade têxtil 

manual. A meta principal é poder incentivar o processo criativo dos artesãos atuais e futuros 

(especificamente, os resendecostenses) que já possuem o conhecimento tácito relativo à 

produção da tecelagem manual e, concomitante a isso, inventariar  produtos que apresentam 

significativa importância cultural para o município. Como já dito, esta idealização se 

fundamenta em uma troca de informações que preza pelo sucesso da própria organização ou 

de determinado grupo social, e se baseia na espiral do conhecimento (vide figura 89), também 

teorizada por Nonaka e Takeuchi (1997).  

Em referência a esta transferência do conhecimento analisada, é possível também relacionar 

os estudos de Sennett (2009). Tal autor comenta que no século XVII o poeta Jonh Donne já se 

mantinha preocupado com algumas questões decorrentes desta relação, principalmente ao 

analisar sentimentos de competição existentes entre os artistas ou, até mesmo, entre os 

artesãos da época. O mesmo defende que o ato de competir está atrelado à singularidade 

existente nos produtos e em seus processos de fabricação (SENNETT, 2009).  

Nesse sentido, deve-se destacar aqui o receio e a resistência observados em alguns artesãos 

(parentes das antigas tecelãs) em passar algumas informações técnicas do seu conhecimento 

sobre a tecelagem manual (repassos). Essa ocorrência se deu, principalmente, com os artesãos 

atuais, que são mais focados na viabilidade econômica e no poder de venda dos produtos.  

Como riscos possíveis, certamente, para alguns, essa ação pode cogitar o comprometimento 

dos direitos à propriedade intelectual, no que diz respeito à exposição do seu conhecimento 

“particular” sobre a técnica artesanal para a população. No entanto, vale lembrar que, de 

acordo com o Guia de Proteção da Criatividade e Inovação,  

 a propriedade sobre bens de natureza material é um direito permanente. Já o direito 

sobre a propriedade intelectual é de caráter temporário, de modo a assegurar que, 

depois de decorrido certo espaço de tempo, a sociedade passe a usufruir livre e 

gratuitamente das criações do espírito humano” (JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 

25).  
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O próprio IPHAN (2017) nos atenta sobre a propriedade intelectual dos saberes e direitos 

coletivos, estimulando ações de apoio, assessoria e esclarecimentos que possam subsidiar 

algumas decisões dos detentores em relação a essas questões. Especificamente, podemos nos 

fundamentar na Lei 9610 de 1998, que regula e denomina os direitos autorais. Em seu artigo 

41, ela especifica que “os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados 

de 1° de janeiro do ano subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da 

lei civil” (BRASIL, 1998, Lei 9610, Art.41). 

Reforça ainda em seu artigo 45 que,  

além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos 

patrimoniais, pertencem ao domínio público: 

I - as de autores falecidos que não tenham deixado sucessores; 

II - as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos 

e tradicionais (BRASIL, 1998, Lei 9610, Art.45). 

No caso dos repassos guardados pelas antigas tecelãs resendecostenses, se torna muito difícil 

reconhecer as verdadeiras artesãs autoras, já que elas os trocavam entre si. Muitas 

informações vieram do acervo de suas mães, tias e avós, e por isso, tendo em vista a faixa 

etária das senhoras entrevistadas (entre 60 e 83 anos), pode-se considerar que a maioria desses 

dados levantados, por terem pertencido às suas gerações anteriores, são centenários.  

A  verdade é que alguns produtos atuais, fabricados e vendidos no município, partem mesmo 

de uma elaboração criativa inspirada nos antigos repassos, dada a partir da junção de vários 

desenhos, texturas e cores, planejados e testados pelo artesão atual. Este resultado é defendido 

durante toda articulação temática desta pesquisa, no entanto, existem também propostas que 

se baseiam totalmente no desenho dos antigos repassos e, por isso, não podem ser 

consideradas uma criação atual. Assim, ao primeiro exemplo, convém uma proteção de 

direitos autorais, já no segundo, pode-se considerar o seu design como de domínio público, 

uma vez que vencido o seu prazo de proteção legal. Questões como essas devem ser melhor 

analisadas, de preferência, por uma equipe interdisciplinar, por sua vez, composta por 

profissionais experientes que atuam em várias áreas de estudo e possam analisar 

minuciosamente todas as vertentes de cada caso específico.  

Assim, no que se refere especificamente aos produtos a serem expostos no catálogo, certifica-

se que nas colchas “sintuosas”, com repassos
 
 geométricos e abstratos, produzidas pelas 
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antigas tecelãs de Resende Costa, o saber já se mantém estabelecido como criação artesanal 

humana, na qual cabe à sociedade preservar e valorizar.  

Outros desafios observados no decorrer desta pesquisa estão atreladas ao fator tempo. Como 

já destacado, as antigas tecelãs, precursoras da técnica, estão hodiernamente bem idosas ou já 

faleceram, o que desencadeia a perda de algumas informações e arquivos pessoais. Em alguns 

casos, o que resistem são os produtos confeccionados, como por exemplo, as lindas colchas, 

que devido à raridade e unicidade, passam a ser disputadas entre os membros da família.  

Além disso, como a maioria das senhoras artesãs entrevistadas estão com idade avançada ou 

em estado de saúde física e mental comprometido, de certa forma, existiu uma dificuldade no 

seguimento das conversas/entrevistas. Nesse sentido, quando se tornou impossível esta 

primeira proposta, a pesquisa se baseou na estratégia de buscar outras fontes, como por 

exemplo, filhos e filhas ou outros parentes que tenham adquirido tal conhecimento prático.  

Outro problema observado foi que, por se tratarem de “rascunhos”, os repassos não são 

preservados como deveriam e muitos deles já se perderam ao longo desses anos, situação que 

também acabou dificultando a catalogação proposta. Não obstante, a intenção foi coletar os 

registros possíveis, mesmo gerando informações repetitivas - por exemplo, repassos com a 

mesma composição e nomes diferentes, acontecimento muito comum neste meio - ou um 

número pouco expressivo de produtos existentes.  

Foram entrevistadas trinta e uma pessoas que contribuíram com trabalhos artesanais para 

compor o proposto catálogo. Muitas delas são antigas tecelãs e outras são parentes de artesãs 

resendecostenses já falecidas, que valorizam a herança cultural da tecelagem manual. 

De modo a gerar uma leitura dinâmica e direta, foi proposto um glossário logo no início do 

material, este encontra-se também incluso nos anexos desta dissertação. O conteúdo planejado 

tende a trazer uma outra visão dos envolvidos e dos próprios moradores da cidade sobre a 

valorização da atividade têxtil. Pensando nisso, ele se dividirá em duas partes, uma 

introdutória, onde serão expostas algumas características consideradas importantes para uma 

análise crítica da temática, e a outra descritiva, onde serão enumerados os produtos e algumas 

de suas especificações técnicas e estéticas. 

Seguindo algumas referências de diagramação e formatação previstas na ficha de inventários 

apresentada pelo IPHAN (2013), na segunda parte, a descrição dos produtos foi feita 
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mantendo uma ordem alfabética dos nomes atribuídos aos repassos. Ademais, o conteúdo 

contou também com uma explicação breve de conceituação desses códigos, mostrando uma 

espécie de “como se lê”. Quando possível, foram apresentadas o nome do repasso, as fotos do 

seu rascunho, a representação digitalizada dos seus códigos, a sequência de pisadas, o vetor 

dos desenhos formados no tecido, fotos dos produtos existentes com base na respectiva 

padronagem apresentada, paleta de cores aplicadas nesses produtos, identificação das artesãs 

envolvidas e propriedade da peça. Abaixo, na figura 101, foi esquematizada uma espécie de 

protótipo que exemplifica estas informações contidas na apresentação de cada repasso.  

Todos esses aspectos ampliam as formas de interpretação, possíveis por meio das imagens dos 

códigos (repassos), seja em seu formato autêntico (rascunho feito em restos de papéis pela 

tecelãs) ou na proposta de atualização para uma composição digital (que foi realizada pela 

própria autora, possuidora de conhecimento básico da técnica, mas capaz de condizer uma 

interpretação viável para tal análise).  

Mesmo diante das várias circunstâncias apresentadas, não se pode negar que a produção da 

tecelagem manual se mantém ativa no município e, por esse fato, a configuração dos produtos 

atuais, feitos e vendidos em grande quantidade no local, também faz parte da história de 

transformação do processo da tecelagem manual na cidade e, por isso, deve ser lembrada no 

Catálogo “Repassando”. Como aborda Henry-Pierre Jeudy (2005), uma vez que a própria 

similaridade das relações espaço-temporais impõem sua própria configuração estética e 

cultural, livre de critérios e referências pré estabelecidas, pode-se afirmar que as cidades 

(sociedades) possuem total liberdade para buscar sua singularidade.  

Dessa forma, é possível constatar que a saída será sempre aliar o presente ao passado, como 

coloca tal autor, “graças ao olhar etnográfico, a ligação entre a estética dos tempos passados e 

a criação artística contemporânea pode finalmente ser realizada” (JEUDY, 2005, p. 53).  
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 Figura 101 - Protótipo de esquema técnico do repasso “Fivela”, apresentado no Catálogo “Repassando”. 

Elaborado pela autora em 2019. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para fundamentar esta análise, retomemos o artigo 13 da Convenção da Unesco de 2003, nos 

quais são estabelecidos alguns esforços a serem empreendidos para salvaguardar e assegurar o 

desenvolvimento e a valorização do patrimônio cultural imaterial existente em cada território. 

A primeiro plano, visa-se a adoção de uma política geral de promoção da função do 

patrimônio cultural imaterial na sociedade, buscando  integrar sua proteção em programas de 

planejamento. Para tal, é imprescindível a criação de organismos competentes locais, que 

possam adotar medidas adequadas de ordem jurídica, técnica, administrativa e financeira, 

capazes de fomentar estudos científicos, técnicos e artísticos, bem como metodologias de 

pesquisa, que estabeleçam condições ideais de preservação dos bens imateriais ainda em 

processo de registro ou já registrados. Ademais, é necessário favorecer a criação ou fortalecer 

instituições ainda em formação que objetivam a gestão do patrimônio cultural imaterial local, 

transmitindo ações e unindo forças com indivíduos atuantes, que se identificam com o bem e 

se destinam na promoção das suas expressões e manifestações. Estes costumes, que regem o 

acesso a determinados aspectos vinculados ao bem, devem ser respeitados e, até mesmo, 

promovidos por instituições de documentação a serem criadas (UNESCO, 2003, Art.13). 

Pensando nisso, no município de Resende Costa, pode-se dizer que a valorização da 

tecelagem manual como patrimônio cultural imaterial do município encontra-se no caminho 

certo, sendo planejada a longo prazo. Isso porque as instituições competentes, algumas 

organizadas recentemente, como a SETAC, encontram-se ainda em processo de consolidação. 

O Conselho de Patrimônio Municipal se mantém ativo nas ações de preservação, mas muitas 

delas, infelizmente, ainda se efetuam sobre os bens patrimoniais materiais. É interessante 

perceber como a parceria entre a Prefeitura Municipal e a ASSETURC se mantém fortalecida, 

sendo renovada a cada ano para a realização da Mostra de Artesanato e Cultura do município 

ou outros eventos. No entanto, ainda é preciso estimular um maior envolvimento dos próprios 

artesãos, que podem ser representados pela ASARC, uma vez que a ASSETURC acaba 

priorizando a promoção turística e o papel, também importante, do empresário proprietário 

dos estabelecimentos comerciais de artesanato e de outros serviços.  

Isso porque, considera-se a união entre esses órgãos como um meio de solucionar os 

problemas apontados nesta pesquisa, buscando alcançar os objetivos de valorização da 

tecelagem manual tradicional e de incentivo do processo criativo dos artesãos atuais. Ao 
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permitir melhores condições de trabalho aos artesãos, por exemplo, a ASARC pode propor 

ações que garantam uma maior autonomia e desencadeiem a devida liberdade de criação aos 

mesmos. O ideal é a união entre a ASARC e a ASSETURC, considerando a ampliação das 

suas atividades atuais, para que os artesãos locais e independentes possam se organizar e 

tenham acesso a cursos específicos de valorização do produto e de empreendedorismo; além 

disso, para que os artesãos e os comerciantes de artesanato possam se unir, somando forças 

para cobrar políticas públicas, trocar informações e experiências que envolvam uma 

elaboração criativa e coletiva, além da possibilidade de melhor analisar conceitos que 

condicionem uma venda efetiva dos produtos.  

Nesse sentido, pode-se remeter ao “Fair Trade”, ou seja, “Comércio Justo”. Trata-se de um 

movimento de mercado internacional, que teve suas primeiras iniciativas nos anos 50, 

pensando em proporcionar melhores condições e garantir direitos para os produtores e 

trabalhadores marginalizados. Representa uma alternativa concreta e viável diante do sistema 

tradicional de comércio e que assume condições favoráveis ao desenvolvimento sustentável 

(MASCARENHAS, 2007). Também não devem ser ocultadas as dificuldades enfrentadas, já 

que os princípios deste movimento atuam numa dupla função, a de atuar, ao mesmo tempo, 

dentro do mercado e contra o mesmo (RENARD, 2004 apud MASCARENHAS, 2007).  

No que diz respeito à estrutura da administração municipal, pode-se dizer que a mesma se 

mantém em equilíbrio, atuando de forma direcionada, na medida em que cada secretaria age 

em conformidade com os interesses gerais. Assim, certifica-se que os dossiês de registro e 

tombamentos, planos de salvaguardas, bem como, outros documentos municipais que 

envolvem a proteção do acervo cultural estão bem embasados e abordam de forma satisfatória 

a amplitude das ações, no entanto, muitas delas demonstram resultados à longo prazo ou 

necessitam de realizações mais complexas, que ainda não receberam a devida atenção, em 

decorrência da falta de incentivos e de valorização.  

Como analisado no próprio plano de salvaguarda e valorização apresentado pela 

administração para o exercício do ano de 2019,  

de modo geral as ações previam o fortalecimento da atividade, a sua divulgação, 

valorização, e capacitação dos profissionais artesãos na gestão de seus negócios. O 

que podemos perceber ao longo deste primeiro ano após o registro é que essas 

atividades não foram desenvolvidas de maneira sistemática. Houve, contudo, a 

Mostra de Artesanato e Cultura, que se constitui em uma parceria entre a 

ASSETURC e Prefeitura Municipal, onde ocorreram ações de promoção e 
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divulgação do artesanato e oficinas voltadas para os artesãos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RESENDE COSTA, 2017, p.28).  

Quanto à realização da Mostra de Artesanato e Cultura que ocorre desde o ano de 2013 no 

município, já foram relatados neste texto vários aspectos positivos apontados pelos próprios 

entrevistados, mas é indispensável destacar que, em comparação com outros eventos 

municipais, a vinculação de verbas e o comprometimento político deixa muito a desejar, 

principalmente ao considerarmos a relevância cultural, social e econômica da atividade têxtil 

para a cidade.  

No que tange a função social das culturas imateriais dentro dos seus vínculos territoriais, 

durante a pesquisa, a partir das entrevistas, tornou-se fácil comprovar o envolvimento da 

maioria da população resendecostense com a  tecelagem manual.  Isso porque, mesmo que 

indiretamente, “em sua perpétua oscilação entre beleza e utilidade, prazer e serviço, o objeto 

artesanal nos dá lições de sociabilidade” (PAZ, 1991, p.52).  

Um dos vínculos sociais a serem citados é estabelecido entre a tecelagem e a religiosidade do 

resendecostense. Como afirma a autora Ecléa Bosi (2003), 

as práticas religiosas trazem para as pessoas simples os livros clássicos da fé e 

permitem que elas convivam com a grande arte: música, pintura, arquitetura, dança e 

poesia. Todas essas expressões simbólicas podem fazer parte do culto” (BOSI, 2003, 

p. 195).  

Dessa forma, é neste ponto que a cultura da tecelagem manual se expressa na religiosidade 

dos resendecostenses, através de expressões um tanto simbólicas, compondo artefatos de 

decoração das igrejas - toalhas tecidas no tear manual já compuseram o altar da Igreja Matriz 

Nossa Senhora da Penha de França- e dos eventos religiosos - tapetes enfeitando o caminho 

central das procissões (figura 102) -, bem como, algumas vestimentas dos envolvidos, como 

por exemplo, estolas tecidas no tear, acabadas com crochê, abrolho e bordado em ponto cruz 

(figura 103). 
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Outro aspecto de relação importante a ser destacado se refere ao envolvimento anterior com a 

tecelagem manual (em qualquer das etapas de seu processo) da maioria dos vinte funcionários 

de instituições públicas, participantes de associações e de conselho municipais entrevistados. 

Dentre esses, considerando profissionais graduados em Jornalismo, Administração, 

Assistência Social, Pedagogia, Psicologia, História, Filosofia e Sociologia, alguns deles até 

pós-graduados, setenta e sete por cento (77%) afirmaram já terem trabalhado diretamente com 

a atividade têxtil, em algumas de suas etapas de produção, em determinado momento de suas 

Figura 102- Tapetes tecidos pelos artesãos da 

cidade enfeitando a procissão da comemoração 

católica de Corpus Christi em Resende Costa. 

Fonte: acervo da autora, 2019. 

Figura 103 - Exemplo de estola (paramento litúrgico 

cristão que compõe a vestimenta dos sacerdotes) tecida 

por uma artesã resendecostense. Fonte: acervo da 

autora, 2019. 
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vidas. Muitos descreveram este envolvimento no período da juventude, quando ainda estavam 

estudando e o trabalho na tecelagem ajudava na obtenção e, até mesmo, na complementação 

da renda.  

Certamente, a relação acima citada referencia um aspecto positivo para os ex-estudantes e 

hoje profissionais que, destacam orgulhosamente esse envolvimento com a técnica tradicional 

da tecelagem. No entanto, também podem ser expostos alguns fatores negativos vinculados a 

esses dados, uma vez que se pode comprovar a situação descrita por Micênio Santos e 

Gustavo Silva (1997) sobre o comprometimento dos estudos de alguns adolescentes e jovens 

incluídos na produção e venda de artigos artesanais. 

O nível de envolvimento do município com o artesanato é grande e complexo. O 

tear promove uma evasão escolar de adolescentes, que vêem nele uma expectativa 

de crescimento profissional mais vantajosa e mais rápida que na escola. Muitos 

adolescentes são obrigados a abandonar a escola para trabalhar na complementação 

da renda familiar. Esta possibilidade que o jovem resendecostense tem de no tear 

poder tirar seu sustento, desestimulando-o do estudo, é muito grave. Políticas 

públicas deverão fomentar uma vinculação entre a educação básica, 1o e 2o graus, e o 

trabalho artesanal (SANTOS; SILVA, 1997, p.68). 

Tais autores destacaram essa realidade nos anos noventa e, infelizmente, ainda hoje, mesmo 

com um acesso mais amplo à educação superior, durante as entrevistas com os professores do 

nível de ensino médio, por exemplo, foi possível concluir que, ao mesmo tempo que se pode 

dizer que os jovens resendecostenses vêem a tecelagem como uma atividade temporária, 

alguns deles, ao perceberem o sucesso de certos empresários da cidade, comprometem ou 

acabam desistindo dos estudos para se dedicarem à produção e à venda de produtos oriundos 

da tecelagem manual. É preciso deixar claro aqui o respeito às escolhas de cada indivíduo, até 

porque, um dos principais intuitos desta pesquisa parte da importância e da necessidade de 

valorização da atividade manual da tecelagem como cultura do povo resendecostense. No 

entanto, para pensarmos situações sustentáveis, precisamos buscar o equilíbrio das questões 

econômicas, ambientais, culturais e sociais, incluindo saúde, educação e entre outros. 

O envolvimento dos alunos com a tecelagem é percebido em todas as escolas, seja por meio 

de uma relação direta daqueles que são mais velhos, ou através dos pais que, em sua maioria, 

são artesãos ou empresários. Por se tratarem de escolas públicas, o perfil dos alunos é bastante 

heterogêneo. Em discussão com os professores do ensino fundamental entrevistados, foi 

possível concluir que não se pode enxergar uma exploração infantil, apenas uma forma de 
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responsabilidade e incentivo ao trabalho. Muitas vezes, os pais ensinam os filhos a 

prepararem a matéria-prima ou a finalizarem os produtos, deixando-os responsáveis por essas 

etapas. 

Infelizmente, mesmo diante desta relação, os professores entrevistados percebem que os 

alunos não têm muita consciência de que os produtos atuais da tecelagem manual já passaram 

por uma descaracterização. Isso porque, na verdade, a maioria dos moradores do município 

não possuem essa visão histórica e crítica sobre o mercado têxtil municipal. Por isso, é tão 

relevante planejar medidas que ampliem as ações de educação patrimonial no município para 

o estudo do processo tradicional da tecelagem manual.  

Evidentemente, “cada geração tem, de sua idade, a memória de acontecimentos que são 

pontos de amarração de sua história” (BOSI, 2003, p. 70), mas é preciso, aos poucos, passar o 

conhecimento dos antepassados às crianças, adolescentes e jovens resendecostenses, pois 

serão eles os responsáveis pelo desenvolvimento da atividade e pelo planejamento cultural na 

cidade nos próximos anos.  

Todos os professores participantes da pesquisa manifestaram a necessidade de conhecer para 

preservar e a autora Ecléa Bosi (2003) deixa claro que essas ações são urgentes e devem ser 

estimuladas desde o início da criação dos indivíduos, para que o aprendizado se torne natural, 

um verdadeiro hábito.  

A percepção de uma grandeza não reconhecida, a dos socialmente pequenos, deveria 

ser ensinada à criança e ao jovem antes que eles começassem a viver o tempo da 

classe dominante que assume o controle da vida social. Enquanto tal controle ainda 

não tiver submetido a consciência da criança, ela mergulha os olhos encantados no 

tempo subjacente dos dominados, onde encontra seus vultos familiares (BOSI, 2003, 

p. 170). 

É emergente a organização e realização de projetos que possam difundir esse conhecimento 

de forma interativa e dinâmica, de uma forma geral, para todos os moradores e visitantes de 

Resende Costa. Vários entrevistados comentaram sobre a falta de um local de apoio ao artesão 

e ao turista, que possa atender demandas diversas do município, como por exemplo, de um 

espaço de memória e visitação e, até mesmo, para a realização de outros eventos vinculados 

ao tema. Essa proposta de um centro de referência pode facilitar, inclusive, parcerias entre 

algumas instituições municipais importantes, como secretarias, conselhos, associações e 
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escolas existentes. Além disso, permite uma adaptação das escolas que, possuem um currículo 

pouco flexível, a proporem algumas atividades a campo específicas com os seus alunos. 

Segundo opinião de um professor entrevistado, deve-se prever ações simples, que fujam de 

medidas burocráticas e obrigatórias, mas que se mantenham firmes na intenção de 

conscientizar os alunos de forma efetiva. A ideia deve se basear em uma educação mais 

pedagógica e didática, já que os alunos possuem maior preferência por conteúdos práticos.  

O próprio IPHAN considera e destaca a organização de centros de referência vinculados aos 

bens registrados como possibilidade de ação patrimonial dentro do eixo 4, que descreve 

medidas de ocupação, aproveitamento e adequação de espaço físico para Centros de 

Referência de Bens Registrados (IPHAN, 2017). 

Outra dificuldade apontada pelos professores entrevistados diz respeito a uma comparação 

recorrente, por parte dos alunos, sobre os conteúdos trabalhados nas áreas de exatas e de 

humanas. Vários profissionais comentaram que os alunos do ensino médio são muito 

resistentes e acabam manifestando maior interesse por conteúdos que tendem a ser cobrados 

nos exames de avaliação para aprovação no ensino superior. 

Infelizmente, esta reação representa uma realidade atual, mas é fato que a tecelagem manual 

pode ser inserida de maneira condizente em diversos conteúdos a serem lecionados para 

várias idades, deixando clara a qualidade transdisciplinar da atividade têxtil estudada, capaz 

de envolver arte e ciência em uma mesma trama.    

Além dos elos evidentes com a temática das disciplinas de áreas humanas, bastante abordados 

durante este texto, é possível estabelecer várias associações com os conteúdos das disciplinas 

exatas. A matemática, por exemplo, está na simetria dos desenhos formados nos produtos da 

tecelagem manual. O raciocínio lógico, especificamente, nos permite interpretar e codificar os 

resultados gerados pelos repassos nas peças. A física aparece nas diversas combinações do 

corpo do artesão com os instrumentos de trabalho, interferindo nos movimentos, no atrito e na 

torção dos fios na hora da fiação, por exemplo. Já a química, se destaca no processo de 

pigmentação e tingimento naturais ou artificiais da lã e do algodão.  

Outro destaque dado aos entrevistados faz alusão a um conceito que se tornou corriqueiro por 

aqui: a coletividade. “Precisamos entender que estamos envolvidos em sistema muito amplo, 

que vai, por sinal, muito além das nossas escolhas e preferências” (Professora entrevistada 

F.C.S.12). Pensar de forma coletiva gera uma consequência sustentável, permitindo um 
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equilíbrio necessário das ações. Ecléa Bosi (2003) comenta sobre a importância da 

coletividade no processo de transmissão das memórias.    

Mas a memória rema contra a maré; o meio urbano afasta as pessoas que já não se 

visitam, faltam os companheiros que sustentavam as lembranças e já se dispersaram. 

Daí a importância da coletividade no suporte da memória. Quando as vozes das 

testemunhas se dispersam, se apagam, nós ficamos sem guia para percorrer os 

caminhos da nossa história mais recente: quem nos conduzirá em suas bifurcações e 

atalhos? Fica-nos a história oficial: em vez da envolvente trama tecida a nossa frente 

só nos resta virar a página de um livro, unívoco testemunho do passado (BOSI, 

2003, p. 70). 

A fim de evitar este final trágico colocado pela autora, precisamos nos alertar para algumas 

medidas com retornos mais imediatos. O que vemos atualmente é um mercado formado por 

uma disparidade de interesses, que se desequilibram entre o crescimento econômico e o 

fortalecimento criativo e cultural. Existe ainda uma forte competição entre o artesanal e o 

industrial.  

Como solução, propõe-se o estudo de um mercado paralelo, onde a originalidade do 

resendecostense seja evidenciada através de uma certificação efetiva dos produtos, baseada   

na verdadeira troca de saberes e experiências entre os artesãos produtores e os empresários. 

Além disso, é preciso entender que os produtos da tecelagem não devem se limitar para 

apenas uma utilidade, pelo contrário, podem se expandir para as peças de vestuário e 

mobiliário, por exemplo.  

O IPHAN (2017) prevê como medida de preservação e valorização uma ampliação de 

mercado que beneficie, exclusivamente, os produtores primários dos bens culturais imateriais, 

desde que tal ação seja exclusiva para bens culturais cuja relação com o mercado está posta no 

dossiê de registro como estruturante do universo cultural em questão. Define ainda que 

tais ações podem se configurar em apoio à participação em feiras, exposições, 

colocação em pontos de venda, confecção de etiquetas diferenciadas, catálogos de 

venda, divulgação em diferentes mídias e mediação institucional para a promoção 

diferenciada do bem cultural enquanto patrimônio no mercado (IPHAN, 2017, p.26). 

Diante disso, firma-se como impossível e, até mesmo, inadequado, na atual conjuntura, 

dissociar o produto da tecelagem manual do seu destino econômico no município estudado. 

No entanto, existem algumas alternativas que podem incorporar a dimensão artística em 

produtos destinados à venda. A colocação do IPHAN deixa claro que os benefícios devem ser 
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direcionados aos produtores primários, no caso, os próprios tecelões, mas é evidente que uma 

valorização dos produtos, pautada em uma diferenciação artística, tende a ajudar também o 

artesão empresário e proprietário das lojas de artigos artesanais. Assim, pode ser amenizado 

um dos desafios pautados nesta discussão: a disputa entre artesãos e os donos de 

estabelecimentos comerciais.  

O ideal é que esta certificação aconteça de forma responsável, fundamentada em uma 

consultoria técnica ampla de implementação. Ademais, deve ser priorizada a união entre as 

associações existentes (ASSETURC e ASARC), facilitando a interação  entre o consumidor, o 

fornecedor e o artesão produtor. É certo que essa espécie de selo tornará o artesão mais 

visível, na medida em que é capaz de encurtar a distância entre o turista consumidor e a fonte 

de trabalho por trás da peça vendida. Esse fato pode até melhorar a autoestima dos artesãos 

em relação ao seu ofício.  

O fortalecimento das associações de artesãos e empresários existentes no município em 

questão (ASARC e ASSETURC) influenciará na realização de várias ações que possam 

interferir diretamente na valorização do produto pelo consumidor. Ademais, é preciso buscar 

parcerias com os próprios proprietários de estabelecimentos comerciais de artesanato do 

município, incentivando-os a reconhecer a importância dos produtos diferenciados e originais 

da técnica artesanal para a visibilidade artística do seu estabelecimento e também do 

município. As lojas poderão simplesmente expor tais peças, direcionando o cliente a conhecer 

o seu diferencial de produção, ou até mesmo, vendê-las.  

Outro fator importante diz respeito ao crescimento das lojas virtuais diante dos avanços 

tecnológicos e das redes sociais atuais. Essa tipologia pode apresentar uma forma eficaz para 

a divulgação e valorização dos produtos diferenciados a serem criados. Muitos artesãos locais 

já vêm realizando suas vendas dessa maneira e têm alcançado resultados bem sucedidos.  

Um associado da ASSETURC entrevistado comentou sobre um estudo prévio dessa 

possibilidade de certificação realizado na associação e alertou sobre algumas dificuldades 

previstas. Um dos cuidados se expressa na falta de acesso à quantidade real de peças 

produzidas. Outra questão encontra-se vinculada à proteção dos direitos autorais, já que é 

fundamental confirmar a existência ou não de produtos parecidos em outras localidades. 

Como saída, a associação parece propor a ideia de um selo por estabelecimento, que avaliará a 

loja a partir da quantidade expressa na venda desses produtos considerados originais. 
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De modo a tornar a relação entre o inovador e o tradicional mais evidente, uma proposta 

interessante desse selo, citada por um entrevistado, pode se basear na configuração QR Code 

ou Código QR, mostrando informações sobre o produto (a história da sua elaboração, bem 

como, outras especificidades e curiosidades) através da sua leitura escaneada por telefones 

celulares equipados com câmeras.  

Pensando nas impressões do artista, existentes nos produtos oriundos das atividades manuais,  

podemos nos remeter a dois autores. Primeiramente, nos recorremos a Sennett (2009) que em 

sua discussão sobre a consciência material, anteriormente comentada neste texto, deixa claro 

que a definição de “presença” é registrada pela marca do fabricante. Já Octávio Paz (1991) 

descreve com notável sensibilidade a importância destes sinais.   

Feito com as mãos, o objeto artesanal conserva, real ou metaforicamente, as 

impressões digitais de quem o fez. Essas impressões são a assinatura do artista, não 

um nome; nem uma marca. São antes um sinal: a cicatriz apagada que comemora a 

fraternidade original dos homens. Feito pelas mãos, o objeto artesanal está feito para 

as mãos: não só o podemos ver como apalpar (PAZ, 1991, p.51).  

Poder esclarecer a marca do artesão no produto, através dessa certificação proposta, 

representa, de fato, uma ação muito mais ampla. Precisamos fazer com que os receptores das 

peças (resendecostenses e turistas) percebam e valorizem a origem do “resultado” vendido, 

que vai muito além do material, da textura, da trama e da cor, apresenta um trabalho baseado 

em uma rotina árdua, vinculado a conhecimentos simples e, ao mesmo tempo, complexos, 

capazes de manifestar uma identidade artística expressiva da cidade.  

Por isso, devemos colocar o artesão resendecostense em primeiro plano, pois são eles os 

protagonistas dessas expressões. Esta proteção deve ocorrer, necessariamente, antes mesmo 

de defendermos a preservação das técnicas artesanais e dos ofícios nomeados como 

patrimônio (OPPENHEIM, 2010 apud SOUZA, 2018, p.203).  

Ao estipularmos preços justos, que considerem todas as circunstâncias de criação, elaboração 

e acabamentos, estaremos incentivando e valorizando o artesão e toda a rede do mercado da 

tecelagem de Resende Costa. Em pesquisa realizada em 2015 pela autora (RESENDE; 

CUNHA, 2017), vários comerciantes apontaram sobre a dificuldade em atender as demandas 

atuais de venda, no que se refere às composições estéticas e às tipologias complexas dos 

produtos requeridos, pelo fato de muitos artesãos se mostrarem desanimados em criarem e, até 

mesmo, aprenderem novas técnicas no tear. Essa falta de estímulo é decorrente da 
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desvalorização do trabalho. Se um artesão cria, vende e recebe um preço justo pelo seu 

produto, acaba incentivando outros artesãos a fazerem o mesmo. Essa motivação converge 

melhorias nas vendas, interferindo na vida dos empresários e, consequentemente, na de todos 

os resendecostenses.   

Diante disso, a união é indispensável. Propostas de parcerias e criação de equipes de trabalho 

entre os artesãos podem gerar resultados satisfatórios, no que diz respeito às demandas do 

artesanato contemporâneo.  

Como já visto no decorrer desse texto, ainda hoje, alguns teóricos diferenciam o design do 

artesanato. É cultural pensar as atividades artesanal e projetual como incompatíveis 

(FACHONE, 2012). As distinções surgiram, principalmente, em relação às definições dos 

conceitos, seus processos de produção e nas suas relações com o tempo, mas pode-se afirmar 

que “ambos utilizam métodos que influenciam a criatividade e a produtividade” (FACHONE, 

2012, p.48). Precisamos também nos atentar para  

o fato de que o artesão é um conhecedor nato dos recursos materiais empregados nos 

artefatos e das tradições de sua comunidade, destacando-se pela informalidade e o 

empirismo no trabalho. Enquanto isso, os designers caracterizam-se pela formação 

voltada para a lógica do mercado, tida como fator fundamental para o 

desenvolvimento do produto industrial (FACHONE, 2012, p.48).  

No entanto, atualmente, pode-se dizer que o design atingiu uma certa maturidade, resgatando 

antigas relações com o fazer artesanal, da mesma forma que o artesão, diante das exigências 

do mercado, motivadas pelas mudanças políticas e comerciais, percebe a necessidade de 

adequação do seu produto e deve direcionar o seu processo criativo (FACHONE, 2012). 

Assim, é perceptível uma relação mútua entre artesanato e design. Na verdade, quando o 

artesanato se apropria do design, agregando valor cultural aos seus produtos, é chamado por 

alguns autores como artesanato contemporâneo (CARNIATTO, 2008).   

Essa ideia de junção do artesão ao designer é vista, por sua vez, como uma suposta solução 

para o mercado da tecelagem manual de Resende Costa. Essa importância, na verdade, 

representa a busca constante desta pesquisa ao frisar “da preservação à inovação”. Foram até 

expostos alguns exemplos que resultam verdadeiras obras de arte, fundamentadas em 

parcerias expressivas entre artistas, desenhistas e tecedeiras, como no caso da Tapeçaria de 

Portalegre e do atual Centro de Tecelagem Fios do Cerrado, idealizado pelo artista plástico 

Edmar de Almeida em Uberlândia. A intenção é que o artesão use os seus conhecimentos 
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técnicos e tradicionais, partindo do pressuposto de valorização do antigo e original, criando, a 

partir disso, condições de preservação do patrimônio imaterial. Concomitantemente, o 

designer deve propor criações que se baseiam em demandas inovadoras e atuais, respeitando a 

essência da tipologia artesanal aplicada. Isto é, abrir novos mercados (proposta de um 

mercado paralelo ao já existente) ampliando o vínculo do artesão com a cultura.  

Ambos, em um trabalho agregado, podem buscar novos produtos, pesquisar novos materiais, 

gerando projetos que tragam soluções e inovações, inclusive dentro de questões sustentáveis 

de produção, vinculadas ao aproveitamento de sobras de matéria-prima ou de produtos não 

vendidos, por exemplo.  

Octávio Paz (1991) enfatiza algumas características dessas categorias profissionais citadas, 

principalmente, no que diz respeito ao tempo. O autor expõe perfis antagônicos, mas se pode 

concluir que é necessário um equilíbrio entre as partes para que a arte corra junto com o 

tempo e não busque vencê-lo.   

O artista moderno lança-se à conquista da eternidade, e o designer à do futuro; o 

artesão se deixa conquistar pelo tempo. Tradicional mas não histórico, preso ao 

passado mas livre de datas, o objeto artesanal nos ensina a desconfiar das miragens 

da história e das ilusões do futuro. O artesão não busca vencer o tempo, mas juntar-

se ao seu fluxo. Por meio de repetições que são imperceptíveis, mas variações reais, 

suas obras persistem (PAZ, 1991, p.53).  

Devemos entender a cultura como um processo vivo (CASTRIOTA, 2009), no qual ocorrem 

determinadas variações, dadas como necessárias, e que tornam algumas ações persistentes 

através das gerações. Portanto,  

quanto mais a preservação se mantiver no continuum da vida, respeitando a pré-

existência, mas sem magnificações artificiais, reconhecendo valores urbanos e 

sociais do espaço e suas alterações sustentáveis tanto da matéria quanto dos 

significados, tanto mais estaremos preservando nosso patrimônio naquilo que ele 

tem de peculiar, mas também na sua conexão com seus cidadãos e com a 

personalidade própria de cada lugar  (CARSALADE, 2009, p.8).  

Diante disso,  deve-se concluir que o objeto de pesquisa deste estudo apresenta-se como uma 

rede complexa, pautada na criação e na comercialização. Por esse fato, oscila entre tradição e 

modernidade, gerando uma originalidade que se contrasta com uma produção massificada. A 

proposta de criação de um mercado paralelo, onde são realizadas efetivas parcerias entre 
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artesãos, designers e empresários vendedores, tende a favorecer toda essa trama 

resendecostense. Artesãos interessados poderão se fundamentar em conhecimentos “do 

passado” para se aprofundarem na técnica da tecelagem manual e, com isso, ampliarem suas 

estratégias de elaboração e criação juntamente com outros profissionais. O Catálogo 

“Repassando” criado, além de enaltecer o trabalho das antigas tecelãs, se apresenta como um 

documento cultural e histórico, capaz de conduzir o artesão a esse mercado mais justo.  

Para esta conclusão fica mais um ensinamento do poeta e escritor, Octávio Paz (1991),  

o artesanato não quer durar milênios nem está possuído pela pressa de morrer logo. 

Transcorre com os dias, flui conosco, desgasta-se pouco a pouco, não busca a morte 

nem a nega: aceita-a. Entre o tempo sem tempo do museu e o tempo acelerado da 

técnica, o artesanato é a palpitação do tempo humano. É um objeto útil, mas também 

belo; um objeto que dura, mas que acaba e se resigna a acabar; um objeto que não é 

único, como a obra de arte, e que se pode substituir por outro objeto parecido mas 

não idêntico. O artesanato nos ensina a morrer e, assim, nos ensina a viver” (PAZ, 

1991, p. 57).  

Destarte, nos faz esperançosos na valorização da nossa identidade, motivando-nos entender 

que os nossos horizontes só se ampliarão se tivermos, de fato, orgulho pelo nosso trabalho e 

amor pela nossa arte! 
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ANEXOS 

Anexo 01 – Glossário da tecelagem 

Produzido pela autora em pesquisa realizada no ano de 2015 para a conclusão do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo.  
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Anexo 02 – Roteiro para entrevistas às artesãs   

Nome:                                                                                           Idade:   

1- Quando a senhora começou a se envolver com a técnica da tecelagem? Como foi?   

2- Aprendeu com alguém?   

3- Na época a senhora morava onde?  

4- A senhora saberia dizer como as mulheres da sua família começaram a tecer? Como surgiu 

o primeiro tear de propriedade  de vocês?  

5- Quais atividades específicas do processo de tecelagem a senhora fazia na época ou ainda 

faz?   

6- Fale um pouco do seu trabalho na época. A produção era alta ou os produtos eram 

fabricados para o uso próprio da família?  

7- Qual  a matéria-prima utilizada? Como ela chegava até vocês?  

8- E os utensílios de trabalho utilizados na época?  

9- Como eram pensados os modelos e desenhos (repassos) para a configuração das colchas? 

De onde surgiram as inspirações?   

10- Vocês criavam, trocavam entre si?  

11- Em relação às cores, vocês faziam testes antes de tecer?  

12- Como funciona o processo de repassar os fios? A sequência das “pisadas” estão 

relacionadas com o esquema do repasso?  

13- Dentre os produtos propostos nesta pesquisa de mestrado está o “Catálogo Repassando”, 

uma espécie de registro dos repassos, usados principalmente pelas antigas tecelãs da cidade e 

referentes ao processo de fabricação peculiar da tecelagem. Seu objetivo principal é 

evidenciar a técnica tradicional como um “saber fazer” que merece ser documentado, de 

modo a ser preservado e também “repassado” às outras gerações como forma de ampliação da 

liberdade criativa e incentivo a esse processo no município estudado.  
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Diante disso, a senhora poderia nos mostrar alguns produtos que confeccionou? Fale um 

pouco sobre a fabricação deles. O tipo do repasso, o material... (Tirar fotos)   

14- A senhora possui alguma colcha antiga feita por você ou herdada? Gostaria de mostrá-la e 

autoriza a exposição do produto no catálogo?   

15- A senhora ainda tece? Se sim, produz quais peças? Poderia mostrar?  

16- A senhora passou o seu conhecimento da técnica para filhos, netos ou outros parentes?  

17- Eles trabalham atualmente com a tecelagem?  

18- O que a senhora acha que a tecelagem representa para Resende Costa?  

19- E sobre as modificações que ocorreram no processo de fabricação ao longo do tempo, o 

que a senhora acha?   

20- A senhora poderia indicar mais algum(a) artesão (ã) para participar desta pesquisa que, a 

seu ver, poderia contribuir com informações de repassos e produtos para o catálogo proposto? 

Anexo 03 – Roteiro para entrevistas aos funcionários de instituições  - ASARC – 

Associação dos Artesãos de Resende Costa-MG  

Nome:                                                                                           Idade:   

Tempo de atuação:   

1- Quais são as principais atividades exercidas por você na associação?   

2- Você é natural de Resende Costa?   

3- Reside no município?   

4- Há quanto tempo?   

5- Você  trabalha diretamente com o tear e seus produtos?   

6- Há quanto tempo existe a associação?   

7- Como foi criada? Sob quais objetivos principais?  

8- Como é o seu funcionamento atualmente?   
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9- Possui quantos artesãos associados? Fale um pouco sobre eles. Produzem qual quantidade ? 

E sobre a variedade das peças?   

10- Qualquer artesão pode participar da Associação?  

11- No final de 2016, o Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura de Resende Costa-MG 

registrou a tecelagem artesanal como bem imaterial do município e deu início ao processo de 

registro desse bem junto ao IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais. Diante disso, pode-se confirmar a importância da atividade artesanal da 

tecelagem para o desenvolvimento do município, nos âmbitos econômico, cultural e social. 

Você acha que os artesãos da cidade (associados ou não) são conscientes em relação a essa 

amplitude?  

12- Diante desta realidade, como você acha que a ASARC pode atuar?   

13- Uma das realizações proposta anualmente com o objetivo principal de divulgação da 

atividade da tecelagem de Resende Costa é  o evento da Mostra de Artesanato e Cultura. Uma 

parceria entre a prefeitura municipal, a ASARC (Associação dos Artesãos de Resende Costa) 

e a ASSETURC (Associação Comercial e Turística de Resende Costa). Na sua opinião, o 

evento é realmente eficaz no que diz respeito ao alcance participativo dos artesãos, dos outros 

moradores e dos turistas?   

14- Durante esta pesquisa, venho concluindo sobre a importância do fortalecimento das 

associações municipais existentes para ampliar as ações de valorização da técnica da 

tecelagem e, consequentemente,  do próprio trabalho dos artesãos. Você concorda?  

Como você acha que isso pode ser trabalhado dentro da ASARC?   

15- De alguma forma, ao propor uma parceria legítima com essas organizações, a Prefeitura já 

os condiciona melhores possibilidades de atuação no mercado da tecelagem. Essa informação 

procede, ou seja, vocês recebem o devido apoio da Prefeitura Municipal nas ações da 

associação?   

16- Qual a sua opinião diante do evidente crescimento das vendas de artigos artesanais de 

vários tipos e até mesmo de produtos oriundos de outros municípios que, de certa forma, 

concorrem com os produtos oriundos da tecelagem manual?  Essa questão já foi discutida 

entre os membros da ASARC?  



203 

 

 
 

17- Na minha argumentação coloco a possibilidade de criação de uma espécie de mercado 

paralelo ao existente atualmente. Melhor dizendo, acredito que as peças advindas do processo 

tradicional da tecelagem manual (principalmente as que possuem um processo criativo 

aprofundado gerando uma composição de trama e repassos diferenciados) merecem ser 

valorizadas, levando em conta a complexidade do processo de fabricação e a qualidade do 

trabalho do artesão. No entanto, o aumento das vendas na cidade é decorrente da variedade de 

produtos encontrados, feitos a partir de outras técnicas artesanais ou até mesmo de produção 

industrial, e obviamente ajuda no desenvolvimento econômico do município como um todo.  

A intenção é aliar inovação e tradição, buscando um mercado justo, onde artesãos e 

comerciantes se unam buscando ampliar a visibilidade artística do seu trabalho, ou do seu 

estabelecimento e, consequentemente, do município. Como representante da ASARC, você 

acha essa medida  viável?  

-Você acha que uma espécie de certificação dos produtos pode funcionar?   

18-  A união dos artesãos é muito importante para alcançar melhorias de trabalho. A 

coletividade é uma característica evidente da tecelagem e, ao meu ver, está se perdendo no 

município. Levando em conta o atual funcionamento da associação, você concorda com essa 

afirmação?  

19- Além disso, você acha que é possível propagar essa ideia através de reuniões, organizando 

cursos de capacitação e oficinas de trabalho com troca de experiências entre os artesãos 

participantes?   

20-No relatório da tecelagem, produzido em 2018, destaca-se a importância das reuniões com  

artesãos e comerciantes da cidade, de modo a facilitar a discussão sobre o emprego da verba  

do ICMS Patrimônio Cultural destinado à tecelagem artesanal.Você já participou de alguma  

reunião com esta pauta?   

21- Também é prevista a realização de um censo, tanto dos artesãos locais, quanto dos teares 

existentes no município de Resende Costa. Dentro desta lógica de organização de documentos 

como ferramenta essencial para agir positivamente na preservação da tecelagem, esta pesquisa 

de mestrado propõe o “Catálogo Repassando”, uma espécie de registro dos repassos,  
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usados principalmente pelas antigas tecelãs da cidade e referentes ao processo de fabricação 

peculiar da tecelagem. Seu objetivo principal é evidenciar a técnica tradicional como um 

“saber fazer” que merece ser documentado, de modo a ser preservado e também “repassado” 

às outras gerações como forma de ampliação da liberdade criativa e incentivo a esse processo 

no município estudado. Qual a sua opinião sobre esta proposta?   

-Você acha que ela pode ajudar na inclusão de alguns moradores que ainda possuem um 

conhecimento superficial da técnica?   

22- O principal desafio atual desta coleta de produtos e de suas principais características é 

chegar a essas informações, considerando que a maioria das antigas tecelãs do município já 

faleceram ou estão em condições físicas e/ou mentais bastante comprometidas. De qualquer 

forma, os filhos, netos ou outros parentes, que herdaram esse conhecimento ou até mesmo 

algum produto confeccionado, também representam uma fonte. Você conhece e gostaria de 

indicar alguém que poderia contribuir com informações de repassos e produtos para o 

catálogo proposto?  

23- Atualmente, a ASARC possui algum plano futuro de ampliação ou organiza alguma 

medida que busque melhorias para as condições de trabalho e de venda do artesão?   

Anexo 04 – Roteiro para entrevistas aos funcionários de instituições  - ASSETURC – 

Associação das Empresas do Turismo e do Artesanato de Resende Costa-MG.  

Nome:                                                                                           Idade:   

Tempo de atuação:   

1- Quais são as principais atividades exercidas por você na associação?   

2- Você é natural de Resende Costa?   

3- Reside no município?   

4- Há quanto tempo?   

5- Você  trabalha diretamente com o tear e seus produtos?   

6- Há quanto tempo existe a associação?   

7- Como foi criada? Sob quais objetivos principais?  

8- Como é o seu funcionamento atualmente?   
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9- Possui quantos associados? Quantos deles são proprietários de estabelecimentos comerciais 

de artesanato? Fale um pouco sobre eles, por favor.   

10- Quem  pode participar da ASSETURC?  

11- No final de 2016, o Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura de Resende Costa-MG 

registrou a tecelagem artesanal como bem imaterial do município e deu início ao processo de 

registro desse bem junto ao IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais. Diante disso, pode-se confirmar a importância da atividade artesanal da 

tecelagem para o desenvolvimento do município, nos âmbitos econômico, cultural e social, 

você acha que os moradores e artesãos da cidade (associados ou não) são conscientes em 

relação a essa amplitude?  

12- Diante desta realidade, como você acha que a ASSETURC pode atuar?   

13- Uma das realizações proposta anualmente com o objetivo principal de divulgação da 

atividade da tecelagem de Resende Costa é  o evento da Mostra de Artesanato e Cultura. Uma 

parceria entre a prefeitura municipal, a ASARC (Associação dos Artesãos de Resende Costa) 

e a ASSETURC (Associação Comercial e Turística de Resende Costa). Na sua opinião, o 

evento é realmente eficaz no que diz respeito ao alcance participativo dos artesãos, dos outros 

moradores e dos turistas?   

14- Fale um pouco mais sobre a organização da Mostra, por favor. Como são definidas as 

atividades e oficinas a serem oferecidas, bem como, os participantes e seus representantes?  

15- Durante esta pesquisa, venho concluindo sobre a importância do fortalecimento das 

associações municipais existentes para ampliar as ações de valorização da técnica da 

tecelagem e, consequentemente, melhorar a visibilidade do trabalho do município. Você 

concorda?  

- Como você acha que isso pode ser trabalhado dentro da ASSETURC?   

16- De alguma forma, ao propor uma parceria legítima com essas organizações, a Prefeitura já 

os condiciona melhores possibilidades de atuação no mercado da tecelagem. Essa informação 

procede, ou seja, vocês recebem o devido apoio da Prefeitura Municipal nas ações da 

associação?   

17- Qual a sua opinião diante do evidente crescimento das vendas de artigos artesanais de 

vários tipos e até mesmo de produtos oriundos de outros municípios que, de certa forma, 

concorrem com os produtos oriundos da tecelagem manual?  Essa questão já foi discutida 

entre os membros da ASSETURC?  

18- Na minha argumentação coloco a possibilidade de criação de uma espécie de mercado 

paralelo ao existente atualmente. Melhor dizendo, acredito que as peças advindas do processo 

tradicional da tecelagem manual (principalmente as que possuem um processo criativo 

aprofundado gerando uma composição de trama e repassos diferenciados) merecem ser 

valorizadas, levando em conta a complexidade do processo de fabricação e a qualidade do 
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trabalho do artesão. No entanto, o aumento das vendas na cidade é decorrente da variedade de 

produtos encontrados, feitos a partir de outras técnicas artesanais ou até mesmo de produção 

industrial, e obviamente ajuda no desenvolvimento econômico do município como um todo.  

A intenção é aliar inovação e tradição, buscando um mercado justo, onde artesãos e 

comerciantes se unam buscando ampliar a visibilidade artística do seu trabalho, ou do seu 

estabelecimento e, consequentemente, do município. Um mercado com peças artísticas da 

tecelagem, expostas e vendidas de forma diferenciada, certamente alcançará  um novo perfil 

de clientes, impulsionará novas atividades turísticas, entre outros. Como representante da 

ASSETURC, você acha essa medida  viável?  

-Você acha que uma espécie de certificação dos produtos pode funcionar?   

19-  A união dos artesãos (considerando também comerciantes de artesanato) é muito 

importante para alcançar melhorias no mercado. A coletividade é uma característica evidente 

da tecelagem e, ao meu ver, está se perdendo no município. Levando em conta o atual 

funcionamento da associação, você concorda com essa afirmação?  

20- Além disso, você acha que é possível propagar essa ideia através de reuniões, organizando 

cursos de capacitação e oficinas de trabalho com troca de experiências entre os artesãos/ 

comerciantes participantes?   

21- No relatório da tecelagem, produzido em 2018, destaca-se a importância das reuniões com  

artesãos e comerciantes da cidade, de modo a facilitar a discussão sobre o emprego da verba  

do ICMS Patrimônio Cultural destinado à tecelagem artesanal.Você já participou de alguma  

reunião com esta pauta?   

22- Também é prevista a realização de um censo, tanto dos artesãos locais, quanto dos teares 

existentes no município de Resende Costa. Dentro desta lógica de organização de documentos 

como ferramenta essencial para agir positivamente na preservação da tecelagem, esta pesquisa 

de mestrado propõe o “Catálogo Repassando”, uma espécie de registro dos repassos, usados 

principalmente pelas antigas tecelãs da cidade e referentes ao processo de fabricação peculiar 

da tecelagem. Seu objetivo principal é evidenciar a técnica tradicional como um “saber fazer” 

que merece ser documentado, de modo a ser preservado e também “repassado” às outras 

gerações como forma de ampliação da liberdade criativa e incentivo a esse processo no 

município estudado. Qual a sua opinião sobre esta proposta?   

-Você acha que ela pode ajudar na inclusão de alguns moradores que ainda possuem um 

conhecimento superficial da técnica?   

23- O principal desafio atual desta coleta de produtos e de suas principais características é 

chegar a essas informações, considerando que a maioria das antigas tecelãs do município já 

faleceram ou estão em condições físicas e/ou mentais bastante comprometidas. De qualquer 

forma, os filhos, netos ou outros parentes, que herdaram esse conhecimento ou até mesmo 

algum produto confeccionado, também representam uma fonte. Você conhece e gostaria de 
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indicar alguém que poderia contribuir com informações de repassos e produtos para o 

catálogo proposto?  

24- Atualmente, a ASSETURC possui algum plano futuro de ampliação ou organiza alguma 

medida que busque melhorias para as condições de trabalho e de venda do 

artesão/comerciante?   

Anexo 05 – Roteiro para entrevistas aos funcionários de instituições  - Secretaria de 

Assistência Social Municipal.  

Nome:                                                                                           Idade:   

Tempo de atuação:  

1- Quais são as principais atividades exercidas por você no seu cargo?   

2- Fale um pouco sobre alguns projetos realizados pela secretaria:   

- Qual a abrangência no município?   

4- Você é natural de Resende Costa?   

5- Reside no município?   

6- Há quanto tempo?   

7- Considerando que a técnica da tecelagem se desenvolveu muito ao longo dos anos no 

município em questão e que a maioria dos seus moradores já se envolveu de alguma forma 

com a atividade, gostaria de saber se você, em algum momento da sua vida, já trabalhou com 

o tear e seus produtos?   

8- No que diz respeito à importância da atividade artesanal da tecelagem para o 

desenvolvimento do  município, nos âmbitos econômico, cultural e social, você acha que os 

projetos realizados por esta secretaria têm incluído atividades que induzem ou condicionam a 

valorização da atividade artesanal municipal por parte dos moradores?   

9- Você como profissional funcionário desta secretaria realiza ou já realizou alguma ação de 

assistência aos moradores vinculada à tecelagem manual ou artesanato em geral como forma 

de trabalho e obtenção de renda?  

- Qual?   

- Os resultados foram positivos?  

- Qual foi a sua percepção?   

- Os participantes são conscientes em relação a essa amplitude artística, cultural e social da 

técnica artesanal da tecelagem?   
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10- No final de 2016, o Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura de Resende Costa-MG 

registrou a tecelagem artesanal como bem imaterial do município e deu início ao processo de 

registro desse bem junto ao IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais. Diante disso, é preciso realizar atividades que exponham aos moradores a 

importância da valorização da técnica da tecelagem para a memória resendecostense. A meu 

ver, as secretarias municipais têm um papel fundamental. Você concorda?  a- Sim     b- Não  

11 -Tendo a alternativa “a” como resposta da questão anterior:   

- Levando em conta as funções concedidas a esta secretaria, quais atividades você acha que 

podem ser eficazes?  

12 -Tendo a alternativa “b” como resposta da questão anterior:   

Porque?   

13- Dentre os produtos propostos nesta pesquisa de mestrado está o “Catálogo Repassando”, 

uma espécie de registro dos repassos, usados principalmente pelas antigas tecelãs da cidade e 

referentes ao processo de fabricação peculiar da tecelagem. Seu objetivo principal é 

evidenciar a técnica tradicional como um “saber fazer” que merece ser documentado, de 

modo a ser preservado e também “repassado” às outras gerações como forma de ampliação da 

liberdade criativa e incentivo a esse processo no município estudado. Qual a sua opinião sobre 

esta proposta?   

- Você acha que ela pode ajudar na inclusão de alguns moradores que ainda possuem um 

conhecimento superficial da técnica?   

14- O principal desafio atual desta coleta de produtos e de suas principais características é 

chegar a essas informações, considerando que a maioria das antigas tecelãs do município já 

faleceram ou estão em condições físicas e/ou mentais bastante comprometidas. De qualquer 

forma, os filhos, netos ou outros parentes, que herdaram esse conhecimento ou até mesmo 

algum produto confeccionado, também representam uma fonte. Você conhece e gostaria de 

indicar alguém que poderia contribuir com informações de repassos e produtos para o 

catálogo proposto?  

 Anexo 06 – Roteiro para entrevistas aos funcionários de instituições  - Secretaria  

Secretaria de Turismo, Artesanato e Cultura Municipal   

Nome:                                                                                           Idade:   

Tempo de atuação:  

1- Quais são as principais atividades exercidas por você no seu cargo?   

2- Você é natural de Resende Costa?   

3- Reside no município?  
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4- Há quanto tempo?   

5- Considerando que a técnica da tecelagem se desenvolveu muito ao longo dos anos no 

município em questão e que a maioria dos seus moradores já se envolveu de alguma forma 

com a atividade, gostaria de saber se você, em algum momento da sua vida, já trabalhou com 

o tear e seus produtos?   

6- O Plano de Salvaguarda do Dossiê da Tecelagem organizado no ano de 2016 propõe 

algumas  medidas de valorização da tecelagem manual e enfatiza a importância das ações 

previstas para  a legitimação da solicitação de Registro desta técnica artesanal como bem 

cultural do município iniciada no mesmo ano. No que diz respeito à relevância da atividade 

artesanal da tecelagem para o desenvolvimento do município, nos âmbitos econômico, 

cultural e social, você acha que os moradores da cidade são conscientes em relação a essa 

amplitude?  

7- Uma das realizações proposta anualmente com o objetivo principal de divulgação da 

atividade da tecelagem de Resende Costa é  o evento da Mostra de Artesanato e Cultura. Uma 

parceria entre a prefeitura municipal, a ASARC (Associação dos Artesãos de Resende Costa) 

e a ASSETURC (Associação Comercial e Turística de Resende Costa). Na sua opinião, o 

evento é realmente eficaz no que diz respeito ao alcance participativo dos artesãos, dos outros 

moradores e dos turistas?   

8-Durante esta pesquisa, venho concluindo sobre a importância do fortalecimento das 

associações municipais existentes para ampliar as ações de valorização da técnica da 

tecelagem e, consequentemente,  do próprio trabalho dos artesãos. Você concorda?  

- Como você acha que isso pode ser feito?   

9- De alguma forma, ao propor uma parceria legítima com essas organizações, a Prefeitura já 

os condiciona melhores possibilidades de atuação no mercado da tecelagem. Como você acha 

que devem proceder diante do crescimento das vendas de artigos artesanais de vários tipos e 

até mesmo de produtos oriundos de outros municípios que, de certa forma, concorrem com os 

produtos oriundos da tecelagem manual?   

10- Na minha argumentação coloco a possibilidade de criação de uma espécie de mercado 

paralelo ao existente atualmente. Melhor dizendo, acredito que as peças advindas do processo 

tradicional da tecelagem manual (principalmente as que possuem um processo criativo 

aprofundado gerando uma composição de trama e repassos diferenciados) merecem ser 

valorizadas, levando em conta a complexidade do processo de fabricação e a qualidade do 

trabalho do artesão. No entanto, o aumento das vendas na cidade é decorrente da variedade de 

produtos encontrados, feitos a partir de outras técnicas artesanais ou até mesmo de produção 

industrial, e obviamente ajuda no desenvolvimento econômico do município como um todo.  

A intenção é aliar inovação e tradição, buscando um mercado justo, onde artesãos e 

comerciantes se unam buscando ampliar a visibilidade artística do seu trabalho, ou do seu 

estabelecimento e, consequentemente, do município. Você acha essa medida viável?  
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-Você acha que uma espécie de certificação dos produtos pode funcionar?   

11-  A união dos artesãos é muito importante para alcançar melhorias de trabalho. A 

coletividade é uma característica evidente da tecelagem e, ao meu ver, está se perdendo no 

município.  Você acha que é possível propagar essa ideia através de reuniões, cursos de 

capacitação e oficinas (troca de experiências)?  

12-No relatório da tecelagem, produzido em 2018, destaca-se a importância das reuniões com  

artesãos e comerciantes da cidade, de modo a facilitar a discussão sobre o emprego da verba  

do ICMS Patrimônio Cultural destinado à tecelagem artesanal. Atualmente, esta verba é  

direcionada para quais ações municipais?  

13- Outra ação está relacionada à educação patrimonial nas escolas e na comunidade, visando 

incentivar as futuras gerações na conscientização de preservação do conhecimento e 

despertando o sentido de pertencimento. Atualmente, já existe algum projeto sendo praticado?  

14-Tendo a alternativa “a” como resposta da questão anterior:   

- Qual?   

- Por favor, fale um pouco sobre os resultados observados.  

15- Também é prevista a realização de um censo, tanto dos artesãos locais, quanto dos teares 

existentes no município de Resende Costa. Dentro desta lógica de organização de documentos 

como ferramenta essencial para agir positivamente na preservação da tecelagem, esta pesquisa 

de mestrado propõe o “Catálogo Repassando”, uma espécie de registro dos repassos, usados 

principalmente pelas antigas tecelãs da cidade e referentes ao processo de fabricação peculiar 

da tecelagem. Seu objetivo principal é evidenciar a técnica tradicional como um “saber fazer” 

que merece ser documentado, de modo a ser preservado e também “repassado”  

às outras gerações como forma de ampliação da liberdade criativa e incentivo a esse processo 

no município estudado. Qual a sua opinião sobre esta proposta?   

-Você acha que ela pode ajudar na inclusão de alguns moradores que ainda possuem um 

conhecimento superficial da técnica?   

16- O principal desafio atual desta coleta de produtos e de suas principais características é 

chegar a essas informações, considerando que a maioria das antigas tecelãs do município já 

faleceram ou estão em condições físicas e/ou mentais bastante comprometidas. De qualquer 

forma, os filhos, netos ou outros parentes, que herdaram esse conhecimento ou até mesmo 

algum produto confeccionado, também representam uma fonte. Você conhece e gostaria de 

indicar alguém que poderia contribuir com informações de repassos e produtos para o 

catálogo proposto?  
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17- Além dessas ações previstas nos Planos de Salvaguarda realizados nos últimos dois anos, 

existem mais propostas de atuação na valorização da técnica tradicional da tecelagem sendo 

estudadas pelo município?   

18 -Tendo a alternativa “a” como resposta da questão anterior:   

- Quais?  

Anexo 07 – Roteiro para entrevistas aos funcionários de instituições  - Conselho de 

Patrimônio e Cultura Municipal  

Nome:                                                                                           Idade:   

Tempo de atuação:   

1- Quais são as principais atividades exercidas por você no seu cargo?   

2- Você é natural de Resende Costa?   

3- Reside no município?   

4- Há quanto tempo?   

5- Considerando que a técnica da tecelagem se desenvolveu muito ao longo dos anos no 

município em questão e que a maioria dos seus moradores já se envolveu de alguma forma 

com a atividade, gostaria de saber se você, em algum momento da sua vida, já trabalhou com 

o tear e seus produtos?   

6- O Plano de Salvaguarda do Dossiê da Tecelagem organizado no ano de 2016 propõe 

algumas  medidas de valorização da tecelagem manual e enfatiza a importância das ações 

previstas para  a legitimação da solicitação de Registro desta técnica artesanal como bem 

cultural do município iniciada no mesmo ano. No que diz respeito à relevância da atividade 

artesanal da tecelagem para o desenvolvimento do município, nos âmbitos econômico, 

cultural e social, você acha que os moradores da cidade são conscientes em relação a essa 

amplitude?  

7- Diante desta realidade, como atua o Conselho Municipal de Patrimônio?   

8- Como são escolhidos os representantes do referente Conselho?   

9- Como são tomadas as decisões? As reuniões são abertas à população resendecostense?  

10- Uma das realizações proposta anualmente com o objetivo principal de divulgação da 

atividade da tecelagem de Resende Costa é  o evento da Mostra de Artesanato e Cultura. Uma 

parceria entre a prefeitura municipal, a ASARC (Associação dos Artesãos de Resende Costa) 

e a ASSETURC (Associação Comercial e Turística de Resende Costa). Na sua opinião, o 

evento é realmente eficaz no que diz respeito ao alcance participativo dos artesãos, dos outros 

moradores e dos turistas?   
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11-Durante esta pesquisa, venho concluindo sobre a importância do fortalecimento das 

associações municipais existentes para ampliar as ações de valorização da técnica da 

tecelagem e, consequentemente,  do próprio trabalho dos artesãos. Você concorda?  

- Como você acha que isso pode ser feito?   

12- De alguma forma, ao propor uma parceria legítima com essas organizações, a Prefeitura já 

os condiciona melhores possibilidades de atuação no mercado da tecelagem. Como você acha  

que devem proceder diante do crescimento das vendas de artigos artesanais de vários tipos e 

até mesmo de produtos oriundos de outros municípios que, de certa forma, concorrem com os 

produtos oriundos da tecelagem manual?   

13- Na minha argumentação coloco a possibilidade de criação de uma espécie de mercado 

paralelo ao existente atualmente. Melhor dizendo, acredito que as peças advindas do processo 

tradicional da tecelagem manual (principalmente as que possuem um processo criativo 

aprofundado gerando uma composição de trama e repassos diferenciados) merecem ser 

valorizadas, levando em conta a complexidade do processo de fabricação e a qualidade do 

trabalho do artesão. No entanto, o aumento das vendas na cidade é decorrente da variedade de 

produtos encontrados, feitos a partir de outras técnicas artesanais ou até mesmo de produção 

industrial, e obviamente ajuda no desenvolvimento econômico do município como um todo.  

A intenção é aliar inovação e tradição, buscando um mercado justo, onde artesãos e 

comerciantes se unam buscando ampliar a visibilidade artística do seu trabalho, ou do seu 

estabelecimento e, consequentemente, do município. Você acha essa medida  viável?  

-Você acha que uma espécie de certificação dos produtos pode funcionar?   

14-  A união dos artesãos é muito importante para alcançar melhorias de trabalho. A 

coletividade é uma característica evidente da tecelagem e, ao meu ver, está se perdendo no 

município.  Você acha que é possível propagar essa ideia através de reuniões, cursos de 

capacitação e oficinas (troca de experiências)?  

15-No relatório da tecelagem, produzido em 2018, destaca-se a importância das reuniões com  

artesãos e comerciantes da cidade, de modo a facilitar a discussão sobre o emprego da verba  

do ICMS Patrimônio Cultural destinado à tecelagem artesanal. Atualmente, o Conselho tem  

decisão sobre as ações municipais a serem amparadas pela verba?   

16- Outra ação está relacionada à educação patrimonial nas escolas e na comunidade, visando 

incentivar as futuras gerações na conscientização de preservação do conhecimento e 

despertando o sentido de pertencimento. Atualmente, já existe algum projeto sendo praticado?  

- Qual?   

- Por favor, fale um pouco sobre os resultados observados.  
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17- Também é prevista a realização de um censo, tanto dos artesãos locais, quanto dos teares 

existentes no município de Resende Costa. Dentro desta lógica de organização de documentos 

como ferramenta essencial para agir positivamente na preservação da tecelagem, esta pesquisa 

de mestrado propõe o “Catálogo Repassando”, uma espécie de registro dos repassos, usados 

principalmente pelas antigas tecelãs da cidade e referentes ao processo de fabricação peculiar 

da tecelagem. Seu objetivo principal é evidenciar a técnica tradicional como um  

“saber fazer” que merece ser documentado, de modo a ser preservado e também “repassado” 

às outras gerações como forma de ampliação da liberdade criativa e incentivo a esse processo 

no município estudado. Qual a sua opinião sobre esta proposta?   

-Você acha que ela pode ajudar na inclusão de alguns moradores que ainda possuem um 

conhecimento superficial da técnica?   

18- O principal desafio atual desta coleta de produtos e de suas principais características é 

chegar a essas informações, considerando que a maioria das antigas tecelãs do município já 

faleceram ou estão em condições físicas e/ou mentais bastante comprometidas. De qualquer 

forma, os filhos, netos ou outros parentes, que herdaram esse conhecimento ou até mesmo 

algum produto confeccionado, também representam uma fonte. Você conhece e gostaria de 

indicar alguém que poderia contribuir com informações de repassos e produtos para o 

catálogo proposto?  

19- Além dessas ações previstas nos Planos de Salvaguarda realizados nos últimos dois anos, 

existem mais propostas de atuação na valorização da técnica tradicional da tecelagem sendo 

estudadas pelo município?   

- Quais?  

 Anexo 08 – Roteiro para entrevistas aos funcionários de instituições  - Professores, 

diretores e pedagogos escolares. 

Nome:                                                                                           Idade:   

Instituição de trabalho:                                                               Tempo de trabalho:  

1- Quais são as disciplinas que você leciona?   

2- Trabalha com turmas de qual etapa?   

3- Fale um pouco sobre seus alunos:   

- Qual a idade da maioria?   

- Eles trabalham? Se sim, o que fazem?   

4- Você é natural de Resende Costa?   

5- Reside no município?   



214 

 

 
 

6- Há quanto tempo?   

7- Considerando que a técnica da tecelagem se desenvolveu muito ao longo dos anos no 

município em questão e que a maioria dos seus moradores já se envolveu de alguma forma 

com a atividade, gostaria de saber se você, em algum momento da sua vida, já trabalhou com 

o tear e seus produtos?   

8- No que diz respeito à importância da atividade artesanal da tecelagem para o 

desenvolvimento do  município, nos âmbitos econômico, cultural e social, e levando em conta 

o contexto de inserção da escola, você acha que o ensino tem incluído atividades que induzem 

ou condicionam a valorização da atividade artesanal municipal por parte dos alunos?   

9- Você como professor (a) realiza (ou) alguma atividade prática ou trabalha (ou) 

teoricamente essa temática com os seus alunos?   

- Como?   

- Qual foi a sua percepção?  

- Os alunos são conscientes em relação a essa amplitude artística, cultural e social da técnica?   

10- No final de 2016, o Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura de Resende Costa-MG 

registrou a tecelagem artesanal como bem imaterial do município e deu início ao processo de 

registro desse bem junto ao IEPHA – Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de  

Minas Gerais. Diante disso, é preciso realizar atividades que exponham aos moradores a 

importância da valorização da técnica da tecelagem para a memória resendecostense. A meu 

ver, as escolas têm um papel fundamental neste processo, atuando, principalmente, nas 

questões relacionadas à Educação Patrimonial. A própria Secretaria de Turismo, Artesanato e 

Cultura do município propôs no Plano de Salvaguarda do Dossiê de Registros do ICMS-2018, 

a criação de um programa de educação patrimonial nas escolas e na comunidade.  Você 

concorda?   

- Levando em conta e ensino em geral, como você acha que a escola pode proceder?  

- E nos casos das disciplinas em que você leciona, existe alguma possibilidade de trabalho 

dentro desta temática?   

- Porque?   

11- Dentre os produtos propostos nesta pesquisa de mestrado está o Catálogo “Repassando”, 

uma espécie de registro dos repassos, usados principalmente pelas antigas tecelãs da cidade e 

referentes ao processo de fabricação peculiar da tecelagem. Seu objetivo principal é 

evidenciar a técnica tradicional como um “saber fazer” que merece ser documentado, de 

modo a ser preservado e também “repassado” às outras gerações como forma de ampliação da 

liberdade criativa e incentivo a esse processo no município estudado. Qual a sua opinião sobre 

esta proposta?   
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- Você acha que ela pode ajudar na inclusão de alguns moradores que ainda possuem um 

conhecimento superficial da técnica?   

12- O principal desafio atual desta coleta de produtos e de suas principais características é 

chegar a essas informações, considerando que a maioria das antigas tecelãs do município já 

faleceram ou estão em condições físicas e/ou mentais bastante comprometidas. De qualquer 

forma, os filhos, netos ou outros parentes, que herdaram esse conhecimento ou até mesmo 

algum produto confeccionado, também representam uma fonte. Você conhece e gostaria de 

indicar alguém que poderia contribuir com informações de repassos e produtos para o 

catálogo proposto?  

  

 

 

  

  

 

 

 


