
MODA, ARTESANATO DE RENDA DE BILROS E ECONOMIA CRIATIVA: O
FUTURO É FEITO À MÃO, UMA REVISÃO SISTEMÁTICA¹

Julia Eduarda Zonta², Lucas da Rosa³

1 Vinculado ao projeto “Moda, Artesanato de Renda de Bilros e Economia Criativa: o futuro é feito à
mão”
2Acadêmico (a) do Curso de Bacharelado em Moda – CEART – Bolsista PROBIC
3 Orientador, Departamento de Moda – CEART – darosa.lucas@gmail.com

Com o intuito de expandir o território da Coroa Portuguesa, por volta do século XVIII
diversas famílias açorianas migraram para a Vila do Desterro, atual Florianópolis
(WENDHAUSEN, 2015). As mulheres trouxeram com si a prática da renda de bilros, a qual
consiste no cruzamento sucessivo de fios de algodão realizado sobre molde ou pique
(WENDHAUSEN e FIGUEIREDO, 2014). Entretanto, com o passar dos tempos essa prática foi
se perdendo entre as gerações, sendo vítima do capitalismo acelerado e da era Industrial, quando
a padronagem e a produção em massa fizeram com que a renda perdesse grande parte da sua
singularidade e valor.

Logo, o presente estudo teve como objetivo revisar a literatura sobre artigos nas áreas de
moda, cultura e economia, em especial, a renda de bilros com foco na região litorânea de Santa
Catarina. Nesse viés, as buscas foram realizadas a partir de bases de dados eletrônicos, e também,
a partir da lista de referências dos artigos revisados. Os descritores utilizados para alcançar
resultados objetivos foram: “renda de bilro”, “artesanato contemporâneo", “ergonomia”, “moda”
e “economia criativa”. A busca inicial gerou 4.215 resultados no dia 09 de novembro de 2020.
Portanto definiu-se três protocolos de filtragens, baseados no método Systematic Search Flow -
Fluxo Sistemático de Pesquisa (FERENHOF; FERNANDES, 2016), os quais têm como
delegação analisar os títulos, resumos e textos completos. Portanto, 20 obras estavam condizentes
aos critérios de inclusão da revisão, no que dizia respeito à produção da renda de bilro e o
mercado do vestuário regional. Desses, 6 artigos abordam sobre o levantamento histórico da
renda de bilros, 5 artigos tratam sobre a economia criativa vinculada ao artesanato de renda de
bilros, 7 artigos discutem sobre artesanato contemporâneo e inovações nesse meio, 2 artigos
tratam sobre a renda de bilros no setor da moda e nenhum artigo em específico debateu sobre a
ergonomia dos postos de trabalho das rendeiras.

No entanto, existe uma homogeneidade no delineamento dos artigos encontrados, os quais
majoritariamente tratam sobre a cultura imaterial e o levantamento histórico da renda de bilro,
sendo necessários estudos mais aprofundados na área da moda e design vinculados a técnica da
renda de bilros. Portanto, recomenda-se a partir dessa conclusão, a realização de outros estudos
que tomem como objeto de pesquisa analisar os postos de trabalho das rendeiras, para que assim
sejam debatidas inovações que auxiliem ergonomicamente o desenvolvimento da prática da renda
de bilros.
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