
PROJETO DE INTERCÂMBIO  

RENDAS E BORDADOS BRASILEIROS

Oca Escola Cultural

2015



1º MOMENTO

O primeiro momento deste projeto foi relatado em relatório anterior e ocorreu entre 03 e 12 de 
julho de 2015, quando uma expedição composta por dez mulheres do Grupo de Mães Oca 

percorreu alguns municípios e comunidades do Vale do Jequitinhonha, ensinando seus saberes 
relacionados à Renda Renascença e aprendendo sobre as tradições artesanais dos municípios 

visitados: bordado cheio, tear, peças de barro, peças tecidas em palha de banana, brinquedos em 
madeira, entre outros.  O intercâmbio envolveu perto de 100 mulheres de 20 comunidades dos 
municípios de Diamantina, Francisco Badaró, Turmalina e Jenipapo de Minas. Além dos fazeres 
manuais, conheceu-se muito sobre a música, a dança, as brincadeiras e a religiosidade desse povo.





2º MOMENTO

Com o propósito de compartilhar com as crianças da Oca as 
experiências e aprendizados vividos pelo Grupo de Mães  na 

expedição ao Vale do Jequitinhonha, a semana de 14 a 17 de setembro 
foi denominada  a “Semana do Bordado”, quando crianças, 

adolescentes, pais e educadores viram através de vídeos, fotografias e 
depoimentos, a riqueza e beleza do Vale do Jequitinhonha.



Através de conversas, imagens e peças artesanais, o Grupo de Mães  contou 

para as crianças as experiências e aprendizados feitos na expedição de dez dias 

pelo Vale do Jequitinhonha, realizada em julho de 2015.











As crianças e adolescentes aprenderam o bordado cheio, tradicional nas diversas cidades do Vale do Jequitinhonha.















Educadores também participaram da Semana do Bordado: conheceram a 

experiência de intercâmbio e também aprenderam a bordar.









3º MOMENTO

SETEMBRO/2015

2ª visita do Grupo de Mães ao Vale do 

Jequitinhonha.



Entre 23 e 28 de setembro, com o objetivo
aprofundar os aprendizados relacionados à Renda
Renascença e ao Bordado Cheio, três representantes
do Grupo de Mães Oca retornaram às comunidades
do Vale visitadas em julho.

As mulheres das comunidades aprenderam novos
pontos da Renda Renascença, tiraram dúvidas e
aprenderam a riscar suas próprias peças para
trabalharem mais autonomamente. Além disto, esse
encontro fortaleceu os grupos de artesãs das
comunidades, incentivando-as a trabalharem junto e
buscarem formas de sustentabilidade.



Cidade: Francisco Badaró

Comunidades: São João de Baixo e Tocoiós. 









Cidade: Jenipapo de Minas

Comunidades: Cipó, Cortume, Lagoa, Lagoa Grande, Ribeirão de 

Areia,  Serra do Batuque, São José da Bola, Santana, São João de 

Baixo, Tamanduá e Tocoiós.









Cidade: Turmalina

Comunidade:  Campo Alegre







4º MOMENTO

OUTUBRO/2015

“O Vale na Aldeia”

A Oca recebeu 50 pessoas do Vale do Jequitinhonha, entre 
mulheres e crianças, numa proposta de continuidade e 

ampliação do intercâmbio, que nesta quarta etapa, além das 
mulheres, incluiu o diálogo entre as crianças.

































Mais um Encontro de Educadores colocou professores em diálogo com 

as comunidades e possibilitou verem de perto os resultados do 

intercâmbio.











Um momento de integração e aprendizados mútuos:

“Sarau do Vale”







Além do intercâmbio entre as comunidades, nesta

4ª etapa, com o intuito de divulgar o artesanato do

Vale do Jequitinhonha, foi realizada a “Feira do

Vale”, com a venda de lindas peças das várias

comunidades que participaram do projeto.















As crianças e mães da Oca Escola Cultural e das

comunidades do Vale visitaram o Museu Afro, o

Museu de Arte Moderna e o Parque do Ibirapuera.

No Museu de Arte Moderna, as crianças da Oca e

do Coral “Ribeirão de Areia” realizaram uma

apresentação de dança e música, que integrou os

visitantes do museu

































Para fechar o encontro com chave de ouro, o Coral Ribeirão de Areia, 

formado por crianças e adolescentes da comunidade rural Ribeirão de 

Areia, lançou seu CD na Oca, com uma  participação significativa de 

familiares dos nossos visitantes e da Comunidade da Aldeia de 

Carapicuíba.











Depois do lançamento do CD, um jantar  integrou os visitantes do Vale, 

seus familiares que vivem em São Paulo e a  comunidade da Aldeia de 

Carapicuíba





E para finalizar, choros e despedidas.






