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1 Vinculado ao projeto “Moda, Artesanato e Economia Criativa: Renda de Bilros como Marca e 

Cultura na Cidade de Florianópolis (SC)” Escreva o nome do projeto do orientador cadastrado na 

plataforma de pesquisa” 
2Acadêmico (a) do Curso de Bacharelado em Moda – CEART – Bolsista PROBITI/UDESC 
3 Orientador, Departamento de Moda – CEART – darosa.lucas@gmail.com 
4 Acadêmico do Curso de Bacharelado em Moda – CEART. 

 

 

 

O artesanato enquanto produto oriundo da moda é o resultado da união de cultura, modo de 

produção e mercado. Conforme Friel (2020), enquanto setor genérico, o artesanato abrange 

diferentes ramos e profissões, um aglomerado de atividades diferentes em termos de estrutura 

econômica, desempenho e necessidades. Em sua amplitude é parte fundamental da cultura, 

incorporando testemunho do conhecimento e comportamento tradicionais, das crenças e 

convicções e expressando-as nos modos de fazer e nos produtos. No que tange ao enfoque da 

renda de bilros suas expressões são baseadas na história coletiva dos sujeitos rendeiros, 

descendentes de açorianos os quais desembarcaram séculos atrás em Florianópolis. A renda de 

bilro é tecida, predominantemente, por mulheres; nesse sentido, as rendeiras costumam ter 

histórias de vida parecidas, começaram a rendar cedo, por volta dos 6 ou 7 anos, para ajudar na 

renda familiar. Com o advento do turismo em Florianópolis e região, consequentemente veio a 

urbanização, o que possibilitou a abertura do mercado de trabalho para muitas dessas mulheres, o 

que causou um êxodo da atividade para gerarem sua renda financeira em outras áreas de trabalho. 

Na contemporaneidade,  essas mulheres, agora mais velhas, aposentadas na grande maioria, em 

vários casos, retornaram a tecer  a renda de bilro.  

Tendo em consideração que tal atividade envolve e depende de criatividade e que sua produção 

tem potencial de gerar trabalho e renda, podemos classificá-la como setor da economia criativa. 

De acordo com a UNCTAD, Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento, (2008), as indústrias criativas contribuíram com 3,4% do comércio 

internacional, achando-se o artesanato entre as mais importantes  do setor para receitas de 

exportação para o desenvolvimento dos países.  

Portanto, tendo em mente a importância histórica que este artesanato possui e a relevância 

econômica do setor, no qual está inserido, a questão de pesquisa é elaborada: Em que medida o 

patrocínio, parceria ou apoio de políticas públicas e privadas afeta a cultura do artesanato de 

Renda de Bilros em Florianópolis,SC, diante do contexto do mercado contemporâneo?. Deste 

modo, o objetivo deste estudo é analisar os dados obtidos por meio da Revisão Sistemática de 

Literatura (RSL) com foco no artesanato, economia criativa e políticas de parceria entre os 

poderes público e privado de apoio à renda de bilros em Florianópolis (SC). O trabalho foi 

conduzido mediante revisão sistemática de literatura, na qual foram analisados 1.112 artigos, dos 

quais apenas 8 foram selecionados, o resultado final tem relevância na medida que descobre 
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lacunas de pesquisa que teriam impacto econômico. Sendo assim, conhecer quais as relações 

mantidas entre o estado, o setor privado e o artesanato mostra-se necessária para que se tenha de 

fato noção de quanto o artesanato é influenciado por estes. Além disso os resultados deste estudo 

apontam para a necessidade de um sistema que contabiliza a economia cultural, haja vista que as 

consequências que esta visualização “simplificada” de dados de setores como o artesanato, que 

envolve variantes e complexidades distintas, elucidaria problemas e facilitaria o foco na solução, 

o que viria a alavancar este ramo da economia. 
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